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SISSEJUHATUS 

 
Töökeskkonna riskianalüüs on töökeskkonna ohutegurite, nende parameetrite ja mõju hindamine 

töötaja tervisele. Riskianalüüsi eesmärgiks on ennetada ja vältida tööõnnetusi, tööga seotud haigusi, 

kutsehaigestumist ning muid võimalikke struktuuriüksuse tegevusega seotud ohtusid töötajate 

tervisele, heaolule ja turvalisusele. 

 

Analüüs teostati struktuuriüksuse poolt esitatud andmete ja ekspress-mõõtmistulemuste ning teostatud 

vaatluste alusel. Töökeskkonna riskianalüüsi käigus määrati töökohtadel nõutav keskkond ja 

tingimused ning töökoha seisundit iseloomustavad parameetrid, mis on kajastatud töökohtade 

tunnuskaartides punktis 2.2. Selgitati välja töö iseloom, töötajate asukohad töökohtadel, nende 

põhilised liikumisteed ja ohud töötajale töö teostamise ajal. Võrreldi nõutavate ja mõõtmisel saadud 

tingimuste erinevusi ning hinnati töötajate haigestumiste ja vigastuste riski suurust (ohu optimaalsust), 

võttes hinnangu tulemused aluseks riski ohjavate meetmete valikul.  

 

Riskianalüüsi teostamisel lähtuti EV töötervishoiu ja tööohutuse alase seadusandluse nõuetest, 

arvestati Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivis 98/34/EÜ sätetega ning taotleti töö väljundite 

kasutatavust standardi OHSAS 18001 (EVS 18001:2007) ja/või ILO juhendmaterjalidel põhineva 

töökeskkonna juhtimise süsteemi võimalikul loomisel ja juurutamisel. Riski hindamine teostati 

poolkvantitatiivselt, kasutades 3×3 riskimaatriksit, mis pärineb standardi BS8800:1996 lisast D. Riski 

põhikomponente: tõenäosust ja tagajärgi hinnati kumbagi 3 palli süsteemis, ja koondhinnangul 

kasutati 5- tasandilist skaalat. Tasandid on tähistatud roomanumbritega. Riski hindamise kriteeriumid 

on toodud lisas 1. Raskuste käsitsi teisaldamise riski hindamine vastavalt SOMm RTL 2001, 35, 468 

määruses olevale metoodikale on toodud lisas 2.  

 

Riskianalüüsis kasutatud tähistused: 

1) R – risk (riskiarv; riskitase); 

2) K – riski optimaalsuskoefitsient;         

3) Kt – kaitstuse tase; 

4) T – õnnetuse toimumise tõenäosus; 

5) P –võimalike tagajärgede raskus. 

 

Riskianalüüsi ülesehitus on teemapõhine ja igas teemas käsitletakse vastavaid asutuse töökohti. 

Algandmed on kogutud ühel tööpäeval ja muutuvad ajaga, seega valgustatuse ja mikrokliima 

keskkond muutub ka ühe tööpäeva vältel. Riskianalüüsi tuleb üle vaadata perioodiliselt (nt kord 

aastas) ning viia läbi uus riskianalüüs, kui on toimunud olulisi muutusi töökeskkonnas (töökeskkonna 

parameetrite, seadmete, töökohtade vm osas) või on töötervishoiu ja tööohutuse seadusandluses tehtud 

sedavõrd olulisi muudatusi, et need eeldavad uue riskianalüüsi läbiviimist. 
 

Töökeskkonna riskianalüüsi teostamiseks tehti objekti töökohtadel töökeskkonna parameetrite (müra, 

valgustus, õhutemperatuur ja niiskus) ekspress-kontrollmõõtmised 02.01.2019. Mõõtmised teostati 

Saksa tootja poolt kalibreeritud multifunktsionaalse mõõteriistaga ELV 44438 (mõõtevahemikega 

0,01 kuni 20000 lx, -20
o
C kuni 750

o
C, 25 kuni 95%, Lo=35 kuni 100 dB, Hi=65 kuni 130 dB). 

Mõõtmistulemuste väljastamise litsentsi Risk Management ei oma, ning mõõtmised teostati ainult 

lähtuvalt riskianalüüsi metoodikast töökohtade kaitstuse taseme määramiseks ja riski hindamiseks, 
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ning ei asenda akrediteeritud labori poolt tehtavaid mõõtmisi, küll aga aitab objektiivselt hinnata 

antud töökeskkonnast tulenevaid ohutegureid. 

 

Töötervishoiu- ja tööohutusealase tegevuse korraldamisel lähtutakse töötervishoiu ja tööohutuse 

seadusest ja selle rakendussätetest ning TÜ töötervishoiu ja tööohutuse korrast. 

Vastavalt TÜ töötervishoiu ja tööohutuse korrale korraldavad ülikoolis valdkonnas tööd: 

1) struktuuriüksuse juht;  

2) ülikooli töökeskkonna peaspetsialist;  

3) struktuuriüksuse töökeskkonnavolinik;  

4) ülikooli töökeskkonnanõukogu;  

5) ülikooli ohtlikes töövaldkondades tööd korraldavad isikud. 

 

Töötervishoiu ja tööohutuse valdkonna teadvustamiseks ja tegevuse paremaks korraldamiseks on 

ülikooli siseveebis töötajatele kättesaadavad juhendmaterjalid ning dokumendid, lisaks on olemas 

voldikud töötervishoiu ja tööohutuse olulisemate teemade ning tööstressi kohta (võimalik saada 

ülikooli töökeskkonna peaspetsialist). 

 

Ülikooli töötajate töötervishoiu- ja tööohutusalase juhendamise läbiviimiseks on koostatud TÜ 

töötervishoiu ja tööohutuse kord, kuvariga töötavatele töötajatele on ülikoolikeskne kuvariga 

töötamise ohutusjuhend, TÜ rektori 29.10.2012 käskkirjaga nr 29 (jõustunud 29.10.2012); viimati 

muudetud TÜ rektori 07.01.2016 käskkirjaga nr 16 (jõustunud 07.01.2016) tuleohutuseeskiri 

(dokumendid kättesaavada ka ülikooli siseveebis) ning instituudis koostatud töö ja seadiste 

ohutusjuhendid. 

 

Molekulaar- ja rakubioloogia instituudis on ametisse valitud  töökeskkonnavolinik. Töötaja on läbinud 

24 h töötervishoiu- ja tööohutusalase koolituse ning on osalenud ka mitmel täiendkoolitustel. 

Ametisse on määratud  esmaabiandjad, kes vastutavad ka esmaabivahendite korrashoiu eest. 

Esmaabiandjad on osalenud 16 h, hilisemalt 8 h täiendkoolitustel. Töökeskkonnavolinikest (ja 

esmaabiandjatest) teavitatakse töötajaid instituudi siselisti ja  ülikooli siseveebi kaudu. 

 

Tuleohutusalast tegevust reguleerib ülikoolis tuleohutuseeskiri. 

Tulekustutusvahendid on hoones olemas. Tulekustutite kasutusjuhendid asuvad tulekustuti pealdisel. 

Tulekustutite taatlemist jälgib hoone haldur, tulekustutid on õigeaegselt kontrollitud. Ametisse on 

määratud tuleohutuse eest vastutav isik. Hoonel on olemas tulekahju korral tegutsemise plaan. 

 

Tööõnnetusi ei ole molekulaar- ja rakubioloogia instituudis toimunud, samuti ei ole instituudi 

töötajatel diagnoositud tööga seotud haigestumisi või kutsehaigusi. 
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1 OBJEKTI LÜHIISELOOMUSTUS 
 

Molekulaar- ja rakubioloogia instituut asub Tartus Riia 23, 23b-1, 23b-2, kokku ehitatud ja omavahel 

ühendatud kolme korpusse jaotatud hoonetes. Erineval ajal ehitatud hoonetes on erinevad 

olmetingimused. Uuemates nendest B-1 ja B-2 korpustes on paigaldatud ventilatsioon ja põrandaküte. 

Vanemas osas (Riia 23) on radiaatorid. Instituudi kasutuses olevates tööruumides on töötingimused 

suures osas sarnased, mistõttu ei peetud vajalikuks teha mõõtmisi kõikidel töökohtadel. 

 

Töökohad õppetoolide kaupa on toodud interneti lehel https://www.tymri.ut.ee/et/kontakt/molekulaar-

rakubioloogia-instituut 

 

Töökohad jagunevad peamiselt kolme gruppi:  

1) akadeemilised töötajad, kellel on personaalsed arvutitöökohad kabinettides ning kes töötavad 

seoses õppe- ja teadustööga ka laboratooriumites; 

2) laborandid, kes töötavad laboratooriumites; 

3) administratiivtöötajad, kelle arvutitöökohad on kontoriruumides ning kellest osad on seotud ka 

teadusprojektidega (arvutiööna).  

Töötajate tööaeg on määratletud ülikooli töökorras ning on kokkulepitud töötajaga töölepingus. 

Üldjuhul on tööaeg 8h päevas, 40 h nädalas, tööpäevadel kella 8.00 – 17.00 (v.a lõunavaheaeg). 

Akadeemilistel töötajatel on tööaja kasutamise osas enamjaolt iseseisev otsustuspädevus. 

Riskianalüüsis kajastuvate töökohtade asetus ja info on toodud tabelis nr 1. 

 

https://www.tymri.ut.ee/et/kontakt/molekulaar-rakubioloogia-instituut
https://www.tymri.ut.ee/et/kontakt/molekulaar-rakubioloogia-instituut
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2. TÖÖKOHAD / TÖÖTAMISE KOHAD  

2.1 Töökoha nimetus ja/või töötamise koht või osakond instituudis 

Töökohad on toodud tabelis nr 1. Töökohad on nummerdatud ja riskianalüüsis olevates tabelites on 

vajadusel viidatud vastava töökoha numbrile. Lisatud on üldvalgustatuse ekspressmõõtmiste 

tulemuste parameetrid antud töökohal. Õhutemperatuur on enamasti ruumides reguleeritav ja mõõdeti 

keskmiselt 23 C, õhuniiskust mõõdeti 27,9-33 %. Kõikidel tööruumides (kabinetid või laborid) on 

arvutitöökohad, kus töötatakse üle 50% tööajast kuvariga. 

 

Tabel 1 Töökohad instituudis 

TK 

nr 

Töökoha või 

ruumi nimetus 

(ruumi nr)  

Illustratiivne foto töökohast Lisaandmed töökoha 

kohta 

 

1 

 

Insener (228) 

 

Arvutitöökoht asub teisel 

korrusel, kahe 

arvutitöökohaga  kabinetis. 

Arvutitöökoha 

üldvalgustatus  töölaua 

kohal on 300-400  lx. 

Müratase ca 47-50 dB(A)  

rakusorteri töötamisel. 

2 Labor (227) 

 

Üldvalgustatus  370-420 

lx, va keskel 100-160 lx, 

sest valgusti on täpselt 

riiuli kohal + lisandub 

alumise lauariiuli alla 

paigutatud kohtvalgusti 

valgustugevus ja 

tõmbekapi oma. 

3 Labor (229) 

 

UV-kiirgusoht! Laual 

üldvalgustatus 300-385 lx, 

laminaari all ca 1000 lx.  
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4 

 

Labor (231) 

 

Teaduri töökoht laboris. 

Arvuti  ees 100-250 lx, 

laual 400-600 lx. 

5 Tehniline ruum 

(224) 

 

Atvutitöökohal 

üldvalgustatus 220 lx, 

müra 65,5 dB(A) 

6 Kabinet  (234) 

 

9 arvutitöökohta ruumis. 

Üldvalgustatus 300-400 lx, 

lisaks on olemas 

kohtvalgustid laudadel. 

7 

 

 

 

 

 

 

8 

Insener (221) 

 

2 arvutitöökohta ruumis. 

Esimesel fotol on 

arvutitöökoha 

üldvalgustatus ca 320 lx, 

kohtvalgusti vajab 

parandamist sest vajub alla, 

töötool on katki, kasutab 

klienditooli. Teisel 

töökohal üldvalgustatus 

100 lx riiuli all. 

Üldvalgustatus ruumi 

keskel on 500 lx.. 
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9 Kabinet (132) 

 

7 arvutitöökohta 

(akadeemiline personal- 

teadurid). Keskmiselt 

üldvalgustatus laudade 

kohal 270-337 lx, lisandub 

kohtvalgustus. Lisainfo: 1 

parempoolne arvuti pildil 

üliaeglane laboritöödeks. 

Vent.müra 47 dB(A) 

10 Labor (124) 

 

Üldvalgustatus 320-350 lx 

seinapoolsetel tasapindadel 

ja keskel 460-570 lx. 

Õhuniiskus 27,9% 

11 Kabinet (127) 

 

4 arvutitöökohta ruumis. 

Üldvalgustatus töökohtadel 

380-450 lx, lisandub 

kohtvalgustus. 
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12 Projektijuht (133) 

 

Üks arvutitöökoht ruumis, 

värskelt remonditud! 

Üldvalgustatus 450-500 lx, 

lisandub kohtvalgustus. 

13 Kabinet (117) 

Akadeemiline 

personal 

 

10 arvutitöökohta ruumis.  

Üldvalgustatus 200-320 lx, 

lisandub kohtvalgustus, va 

need 2 keskmist töökohta 

mis pildil. Müratase 40 

dB(A) 

14 Kabinet (103) 

Akadeemiline 

personal 

 

5 arvutitöökohta kitsas 

ruumis.  

Üldvalgustatus 90-170 lx, 

lisandub kohtvalgustus. 

15 Praktikumiruum 

(113) 

 

Õpperuum, üldvalgustatus 

400-460 lx. 
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16 Labor (111) 

 

Üldvalgustatus 180-400 lx, 

lisandub kohtvalgustus 

17 Labor  (106) 

 

Üldvalgustatus 90-355 lx, 

lisandub kohtvalgustus. 

Seinaäärsetel töökohtadel 

üldvalgustatus 90 lx, 

keskel 355lx. 

18 Labor (205) 

 

Üldvalgustatus 100-352 lx, 

lisandub kohtvalgustus, 

eraldi arvutitöökohal 

paremal on 100 lx, 

eraldatud klaasseintega 

ruumis 200-280 lx, ruumi 

keskel 200 lx, kuid koos 

kohtvalgustusega riiulite 

all laual 500 + lx. 

19 Labor (204) 

 

Üldvalgustatus 200-300 lx, 

lisandub kohtvalgustus, 

laua kohal kus on 

kohtvalgustus 500 lx. 
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20 Kabinet (302) 

 

3 töökohta ruumis. 

Üldvalgustatus 160-300 lx, 

lisandub kohtvalgustus 

21 Kabinet (301) 

 

4 töökohta ruumis. 

Üldvalgustatus 300-330 lx, 

lisandub kohtvalgustus, 

kuid ruumi keskel 

üldvalgutatus 345-400 lx. 

22 Labor (311) 

 

Üldvalgustatus ca 500 lx, 

lisandub kohtvalgustus. 

23 Labor  ja kabinet 

(312) 

 

Laboris üldvalgustatus ca 

700 lx. 6 töökohta ruumis. 

Üldvalgustatus 150-600 lx, 

koos kohtvalgustusega, sest 

kaldlagede all on seinal 

disainvalgustid, mis ei taga 

tööks ühtlast 

üldvalgustatust.   
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24 Labor (313) 

 

Üldvalgustatus 230-300 lx, 

lisandub kohtvalgustus 

25 Raamatupidaja 

(326) 

 

Üldvalgustatus 380-500 lx 

26 Kabinet  (502) 

 

6  töökohta ruumis. 

Üldvalgustatus 800 lx, 

lisandub kohtvalgustus, 

kliimaseade, vent. 

väljapuhked ei tohiks olla 

töötaja pea kohal. 



Molekulaar- ja rakubioloogia instituudi RA 02.01.2019 

 
 

 13 

27 Kabinet  (521) 

 

3 töökohta ruumis. 

Üldvalgustatus 370-420 lx, 

lisandub kohtvalgustus 

28 Labor (204) 

 

Üldvalgustatus 500 lx, 

lisandub kohtvalgustus 

800-1000lx 

29 Labor (215) 

 

Laboris ei taaskäivitu 

ventilatsioon kui on 

el.katkestus, üldvalgustatus 

350-800 lx + kohtv. 

30 Kabinet  (225) 

 

11 töökohta ruumis. 

Üldvalgustatus 330-500 lx, 

lisandub kohtvalgustus, 

müra 42 dB(A) 
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31 Kabinet  (220) 

 

3 töökohta ruumis. 

Üldvalgustatus 300 lx, 

lisandub kohtvalgustus 

32 Kabinet  (221) 

 

3 töökohta ruumis. 

Üldvalgustatus 500-600 lx, 

lisandub kohtvalgustus 

33 Vedel-

lämmastiku 

asukoht 

 

 

I korrusel kahe maja 

vaheline ruum, kuhu on 

väljast eraldi sissepääs. 

 

Müra kaheks jaotatud 

ruumis 60-66 dB(A)  ja 

üldvalgustatus 360-480 lx. 
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34 Labori pesuruum, 

autoklaavi ruum 

(107) 

 

 

Pesuruumis on valamute 

kohal prozektorid, keskel 

happe pesulahusega 

pesemisel 1000 lx, ukse 

kõrval 700 lx (tava-

kasutus), töötasapinnal 600 

lx, müratase pesuruumis 53 

dB(A) ja autoklaavi ruumis 

58-60 dB(A).  

Üldvalgustatus 

autoklaavide ees on 

vastavalt 200 - 400 lx. 
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2.2 Töökohtade tunnuskaart 

Alljärgnevasse tabelisse on koondatud kokku kõik instituudi töökohtade info. 

 
Tabelis 1 on nr 1-32 töötajate alalised (arvuti)töökohad; samuti viibitakse tööülesannete täitmiseks  

vedela lämmastiku ruumis (tabelis nr 33),  pesuruum (tabelis nr 34) on mõeldud labori 

teenindamiseks.  

Teostatavad tööd  Töökohad on toodud ruumide kaupa (vt tabel 1, pos 1-34), mõnes ruumis 

on mitu personaalset arvutitöökohta ja lisaks on arvutitöökohad laborites. 

Kõik töökoha põhiülesanded tulenevad töötajate ametijuhenditest, 50% ja 

rohkem tööajast arvutitöö. 

Kasutatavad seadmed  Kabinetis: Arvuti, printer(kombain).  

Kasutatavate (labori)seadmete loetelu asub instituudi veebileheküljel: 

https://www.tymri.ut.ee/et/instituudist/seadmed. Enamus masinaid on 

lihtsasti kasutatavad (nt tsentrifuugid, vorteksid, külmkapid, jäämasinad, 

inkubaatorid, loksutid, laminaarid, valgusmikroskoobid jne). Töötajad 

saavad nende kasutamiseks väljaõpet ning vajadusel tööle kasutades 

ohutusjuhendit. Erandiks on keerulisemad seadmed (nt voolutsütomeetrid, 

konfokaalmikroskoop, massarray analüsaator jt), millega võivad töötada 

vaid spetsiaalse koolituse läbinud töötajad. Seadmete ohutusjuhendid on 

masinate kõrval.  

Töökohal soovitatav 

keskkond 

Optimaalne soojusmugavus sisetingimustes on 23+/-2 ºC , optimaalne 

õhuniiskus 40-60 %, üldvalgustus büroos arvutitöökohal  500 lx. Müra ei 

tohi ületada 8 h jooksul 85 dB(A) ning vaimse töö puhul mitte üle 45 

dB(A). Häält tuleb kõrgendada juba alates 60 dB(A). Arvutitöökoha 

ergonoomilisus (õige arvuti, klaviatuuri ja hiire paigutus laual ning 

reguleeritav töötool).  

Võimalik ohustatud ala Elektromagnetkiirgus elektriseadmete vahetus läheduses, LCD kuvari 

elektromagnetväli on kuni 30cm kuvarist, UV kiirgus osades tehnilistes 

ruumides ja bioloogiline oht laborites. 

Nõutavad  

ohutusjuhendid (OJ)  

Sissejuhatav OJ, Üldine tuleohutusjuhend, arvutitöökoha OJ,  kasutatavate 

(büroo)seadmete ohutusjuhendid, laboriseadmete OJ-d. Kasutatavate 

kemikaalide loetelu ja nende ohutuskaardid asuvad veebileheküljel: 

https://www.tymri.ut.ee/et/ohutuskaardid 

Tervisekontrolli kord  

 

TTOS paragrahvi 131   lõike 4 alusel  korraldab tööandja  töötaja 

tervisekontrolli nelja kuu jooksul töötaja tööle asumisest arvates. 

 Sama paragrahvi lõike (5)  alusel korraldab tööandja töötaja 

tervisekontrolli enne bioloogiliste ohutegurite, kantserogeenide, 

mutageenide kokkupuute algust ning lõike (6)  alusel töötaja perioodilist 

 tervisekontrolli töötervishoiuarsti määratud ajavahemiku järel, kuid 

vähemalt üks kord kolme aasta jooksul. 

Tervisekontroll 

instituudis 

Töötajate tervisekontrolli (sh silmade tervisliku seisundi kontroll) korraldab 

struktuuriüksuse juht koostöös instituudi töökeskkonnavoliniku ja ülikooli 

töökeskkonna peaspetsialistiga. Igal aastal käib töötajaid nii perioodilises kui 

ka esmases tervisekontrollis”.  

 
  

https://www.tymri.ut.ee/et/instituudist/seadmed
https://www.tymri.ut.ee/et/ohutuskaardid
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3 TÖÖKESKKONNA RISKIDE ANALÜÜS JA HINDAMINE 

 

3.1 Üldine 

 

Töökeskkonna ohuteguritest osad on normeeritud vastavate piirväärtustega, kuid teised mitte. Sellest 

tulenevalt käsitleti neid eraldi, kusjuures üksnes kvalitatiivselt määratletuid - töökoha keskselt 

(alapunkt 3.2) ja normeeritud väärtusi (töökeskkonna lubatud parameetreid) ning nende 

nõuetekohaselt teostatud mõõtmisi omavaid - ohuteguri keskselt (alapunktis 3.3). Töökeskkonna 

riskianalüüsi teostamise ajal teostati instituudi töökohtadel ka töökeskkonna parameetrite (müra, 

valgustatus ja mikrokliima) ekspress-mõõtmised, mis võimaldasid ohutegureid objektiivsemalt 

hinnata.  Riskihinnangute (T, P, R) seletus on toodud lisas 1. 

 

3.2 Töökohtade ohutegurid ja nendest tulenevad riskid 

Järgnevalt on (tabelis 2) toodud kõikide töökohtade ohutegurid, mida on võimalik kirjeldada 

teadmistel ja kogemustel põhinevalt (või mille kohta puuduvad mõõtmistulemused). Alalise 

arvutitöökohaga ja laboritöökohaga töötajate ametikohti on käsitletud koos, tänu ohutegurite ja nende 

mõju samasele ja/või sarnasele iseloomule. 

 

Tabel 2 Töökohtade riskid kvalitatiivselt määratud ohutegurite lõikes 

Nr Töökoht Ohutegur Ohu iseloom, mõju tervisele, 

ennetus 

Esinemiskoht T P R 

1 Arvutitöö-

kohad  

Märg, libe põrand, 

trepp või maapind 

õues (jää, lumi) 

Libisemine, komistamine, kukku-

mine. Erinevad majad ja keerd-

trepid, lahtisi või lagunevaid põran-

dakatteid ei esinenud. Peale spoo-

nimist põrand libe, prügikottide 

väljatõstmine käiguteele. Vajalik 

ettevaatus! 

Töökohal, 

Hoone(te)s ja 

selle ümbruses 

2 

 

 

1 

 

 

II 

 

 

  Suur koormus ja 

vastutus, ajapuudus 

Tööstress. Soodustavaks teguriks 

on  tähelepanu pingelisus arvuti-

tööl.  Ajapuudus seoses juhenda-

mistega.Vajalikud puhkepausid, 

töö planeerimine ja tähtaegadest 

kinnipidamise nõue. 

arvutitöökohal  

üle 50% tööajast, 

tähtajad 

2 1 II 

  Psühho-

emotsionaalne pinge 

Töökorraldus, töötajate vahelised 

suhted. Kodused probleemid ja 

olmemured. Koondamishirm. Ahis-

tamise võimalus seoses tööüles-

annetega. Ajapuudus, tähtajad, 

konkurents. Vajalik on töö-

korralduse optimeerimine ning  olla 

sõbralik ja mõistev kolleegide 

vastu. 

Töökohal. 

Mitu inimest 

töötab ühes 

tööruumis (11 

töötajat on ühes 

kabinetis). 

1 2 

 

II 

 

  Vähene/ere/ 

kontrastne 

valgustatus 

Silmade ülekoormus, tähelepanu 

pingelisus. Nägemiseteravuse 

kahanemine. Kasutada kohtvalgus-

tit või nihutada töölauad rohkem 

üldvalgusti valgusalasse. 

üldvalgustatus  

kohati ebapiisav 

(sh laborites), 

enamasti vanades 

korpustes  

2 

 

 

1 

 

 

II 
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Nr Töökoht Ohutegur Ohu iseloom, mõju tervisele, 

ennetus 

Esinemiskoht T P R 

   Töö kuvariga Enesetunde halvenemine, silmade 

väsimine ja ülepinge, limaskesta-

de kuivus. Soodustavaks on puhke-

pauside mittetegemine. Elektro-

magnetkiirgus mõjuala on kuni ca 

30 cm kuvarist. Tervisehäirete 

võimalikkus kui arvuti on 

paigutatud lauaservale  liiga 

lähedale silmadele (sh töötamine 

sülearvutiga) 

Töötamisel järjest 

üle 2h ilma 

puhkepausideta, 

tuleb teha 

aegajalt  töös 

puhkepause. 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

II 

 

 

 

 

 

  Elektro-

magnetkiirgus 

Kõik elektroonika: bürooseadmed 

(LCD kuvari elektromagnetväli on 

väiksem tavakuvarist), telefonid, 

kellad, toiteadapterid jm. Vältida 

magnetväljas viibimist ja lükata 

kõik esemed endast võimalikult 

kaugele (adapterid), vähendada 

traadita interneti kasutamist 

kontoris ja võimalusel kasutada 

juhtmega seadmeid, mitte kasutada 

laadima pandud telefoni, kuna juhe 

juhib välja otse ajju. Tekitavad 

peavalu (migreen), unetust, silma- 

ja ajukasvajate soodumust. 

Arvutitöökohal ja 

muude 

elektriseadmete 

läheduses 

töötades.  

1 2 II 

    Ebaergonoomiline 

arvutitöökoha 

kujundus 

Sundasendis istumine, korduvad 

ülakeha ja pea/kaela pöörded ja 

kalded. Tugi-liikumisaparaadi 

probleemid: valud küünarvarre-, 

randme-, õla-, kaela- ning nimme-

piirkonnas. Sättida kehaliikmed 

täisnurga alla, peaasend otsevaade 

ette. Kasutada vajadusel jala-

tugesid. 

Ebaergonoomi-

lised arvuti-

töökohad: 7 

(tool) ja 12 (hiir 

ja klaviatuur eri 

tasapindadel)  

 

1 

 

 

2 

 

 

II 

 

 

  Sundasend (istuv) Sundasendis töötamine, vähene 

liikuvus, korduvad ülakeha ja pea/ 

kaela pöörded ja kalded. Tugi-

liikumisaparaadi probleemid: valud 

küünarvarre-, randme-, õla-, kaela- 

ning nimmepiirkonnas, vereringe ja 

seedetrakti häired, veenilaiendite 

tekke võimalus. Teha igas tunnis 

puhkepaus, tõusta töökohalt/-

liikuda; suurema liikumise ees-

märgil paigutada printer võima-

lusel ruumi kaugeimasse nurka; 

vaheldada arvutitööd labori-

tööga jm 
 

Kõik töökohad 1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

II 
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Nr Töökoht Ohutegur Ohu iseloom, mõju tervisele, 

ennetus 

Esinemiskoht T P R 

  Elektrioht Töötamisel el.seadmetega (arvuti-

ga), lühis (lahtise veepudeli ümber 

ajamine vms) või juhtmete iso-

latsiooni vigastus sh ülekoormus. 

Katkised pistikud ja kontaktid. 

Mitte hoida veepudelit laual. 

Arvutitöökohad  

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

II 

 

 

 

   Tolm ja allergeenid 

(ruumiõhus) 

Õhus võib olla palju igasuguseid 

tolmuosakesi (olme-, paberi- ja 

printeritahmatolm). Võimalikud 

allergianähud: allergiline nohu; 

silma sidekestadepõletik jne. 

Vajalik hea ventilatsioon. 

 

Ventilatsioon on 

välja ehitatud 

uues korpuses, sh 

osade ruumide 

aknaid ei saa 

avada (tule-

tõkkesein).   

2 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

II 

 

 

 

 

 

 

 Tuuletõmbus  

 

Jahedus/ palavus 

Võimalikud külmetushaigused 

temperatuurivahest tingituna, kuna 

tuuletõmbuse korral jahtub keha 

ebaühtlaselt;  soojast autost või 

ruumist väljudes. Riietuda vastavalt 

ilmastikule. 

Uuemas osas on 

põrandaküte ja 

ventilatsioon 

Ruumide 

temperatuuri saab 

reguleerida. 

Ruumis 521 ja 

106 külm, ruumis 

132 suvel kuum 

2 

 

 

1 

 

II 

 

  Ruumiõhk Õhu kuivus kütteperioodil, mida 

külmem on õues, seda kuivem on 

õhk eriti ventilatsiooniga ruumides 

uues osas. Vajadusel kasutada 

õhuniisuteid (toataimi, veeklaase 

ruumis), sest kuiv ruumiõhk teeb 

(viirus)haigustele vastu-

võtlikumaks. Kasutada vajadusel 

niisutavaid silmatilku. 

 

Õhu kuivus on 

kütteperioodiga 

kaasas käiv 

nähtus, 

arvutitöökohal on 

soovitav ka 

tehispisaraid 

kasutada 

2 1 II 

  Mikroorganismid Viirushaigused, bakterid (nt 

määrdunud arvutiklaviatuur). 

Võimalik haigestuda. Soodustab 

ebapiisav ventilatsioon või ruumide 

õhutamise ebapiisavus. Võimalik 

on saada nakkus õhu kaudu, piisk-

nakkusena jne (näit. viirused ja  

hepatiidi vormid). Pesta tihedalt 

käsi, eriti peale väljast tulekut.  

Arvutitöökohal  

 

  

2 

 

 

 

1 

 

 

II 

 

 

  Müra Soovituslik müratase peaks jääma 

alla 45 dBA, Üle 60 dBA müra 

korral tuleb inimesel häält kõrgen-

dada ja on kurnav, tähelepanu 

hajub, tekitab frustratsiooni.  

Müraallikad arvutitöökohtadega 

ruumides  puuduvad. 

Arvutitöökohal 

maksimaalne 

müra 45dB(A), 

vedellämmastiku 

ruumis 60-66 

dB(A) 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

I 
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Nr Töökoht Ohutegur Ohu iseloom, mõju tervisele, 

ennetus 

Esinemiskoht T P R 

2 
L 

I 

S 

A 

K 

S 

 

Töökohad 

laboris 

Libe, niiske või 

ebatasane põrand, 

trepp 

Libisemine, komistamine, kukku-

mine  (ka kõrgusest - pole trepp-

redeleid, turvaastmeid riiulitelt 

esemete võtmiseks, töötajad 

peavad asjade kättesaamiseks end 

upitama, asjade kättesaamiseks 

kasutatakse toole, mis on eba-

stabiilsed. Traumade vältimiseks 

olla ettevaatlik ja kanda libisemis-

kindlaid jalanõusid. 

Laboris võimalik 

ka vedeliku 

mittetahtlik 

maha ajamine 

2 2 III 

A 

R 

V 

U 

T 

I 

L 

E 

 Bioloogiline oht: 

mikroorganismid ja 

bakterid 

Kokkupuude bioloogiliste 

proovidega. Biojäätmed. Võimalik 

on ülitundlikkus, allergia. Kanda 

kaitsekindaid ja –maski 

(respiraatorit) või teha töötada  

efektiivse äratõmbe tingimustes 

(tõmbekapp).  

Uurimistööd 

laboris  

2 1 II 

  Lahtine leek, vedel 

lämmastik, krüoseade 

Gaasipõleti kasutamine. Käte 

põletusoht, õnnetusoht. 

Kiirkümutusseadmest proovide 

võtmine jne. Ettevaatust, kasutada 

kaitsekindaid!  

Laboris  1 1 I 

  Sundasendis töötamine Sundasendis töötamine, korduvad 

ülakeha ja pea/kaela pöörded ja 

kalded. Tugi-liikumisaparaadi 

probleemid: valud küünarvarre-, 

randme-, õla-, kaela- ning 

nimmepiirkonnas, vereringe ja 

seedetrakti häired, veenilaiendite 

teke, liigesehaigused jm. Muuta 

asendeid regulaarselt või võtta 5-

10 min puhkepause iga töötunni 

kohta. 

Laboris katsete 

tegemine seistes 

või ebamugavas 

asendis pikka 

aega minimaal-

selt liigutades nt 

dissekteerimine, 

mikroskopeeri-

mine jne 

2 1 II 

  Töö- ja abiavahendid  Nt nõelad, skapellid, noad jms 

võimalik keha katmata osade  

nahka läbistav trauma, kanda 

mittelibisevaid kaitsekindaid 

Laboris 

vajalikud 

protseduurid nt 

koelõikamine 

jne 

2 1 II 

  

Elektrioht, sattumine 

vooluringi 

Elektriseadme juhtme vigastus 

(lühis tingituna vee või sööbiva 

toimega kemikaali ümber 

minemisest). Katkised pistikud. 

Võimalik ohutusreeglite rikkumise 

korral voolu saada mõnelt 

seadmelt. Arvutitöökohad on 

eraldatud labori tööpindadest. 

Töökohal: kaal, 

tuulutuskapp, 

loksuti, 

mikrotoom, 

krüotoom, 

tsentrifuug, 

kohtvalgustid 

jne 

1 2 II 

  

UV-kiirgus Laboriseadmed, sh päevavalgus-

lambid. Vajadusel kasutada UV 

kiirguskaitsega kaitseprille (sh 

Ruumis 229 2 1 II 
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tavalised nägemisprillid on 

mõningase UV –kaitsega).  Hea on 

ka arvutitööks kasutada sobivaid 

prille. 

Nr Töökoht Ohutegur Ohu iseloom, mõju tervisele, 

ennetus 

Esinemiskoht T P R 

  

Tählepanu pingelisus, 

monotoonsus, 

tööprotsessi sõltuvus 

Laboris söötmed ja lahused, 

autoklaavimine, koelõikamine jne. 

Planeerida tööpäevi 

vaheldusrikkalt. 

Töökohal  2 1 II 

  

Raske füüsiline töö Kauba ja vee transport ruumidesse. 

Kivimite purustamine käsiuhmris. 

Kasutada käru jm abivahendeid. 

Labori personal  2 1 II 

  

Kemikaalid (söövitus 

ja mürgistus) 

 

Kasutatavad reaktiivid. Saastunud 

anumad laboris. Käte vigastused 

(söövitused), nahaprobleemid, 

hingamisteede ärritus, allergia 

tekke võimalus. Kasutada 

kaitsekindid ja respiraatorit reak-

tiividega töötades, võimalusel 

tõmbekapis. 

Töökohal 

laboris, labori 

pesuruumis (tk 

nr 34) happe-

lahusega 

pesukoht 

2 2 III 

  

Tolm/suits/aurud/ 

gaasid 

Laborigaasid, kemikaalid aur ja 

põleti-suits. Tõmbekappide vent on 

ühendatud üldisega. Kasutada 

vajadusel täiendavaid isikukaitse-

vahendeid (nt  respiraator või 

näokaitse) 

Laboris (nt  

atsetoon, 

kloroform, 

ksüleen, 

metanool jm 

lenduvad) 

2 1 II 

  

Plahvatus- ja tuleoht Gaasipõletid, piirituslamp,  

plahvatusohtlikud pulbrid,metaani- 

ja õhu segu jne kemikaalide 

ahelreaktsioonid õnnetusjuhtumi 

korral.  Pidada kinni ettevaatus-

abinõudest tuleohtlike ainete ja 

gaasidega töötamisel, jälgida 

ohutusmärgiseid ja piktogramme . 

Laboris  2 2 III 
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3.3 Töökeskkonna mõõdetavad ohutegurid ja nendest tulenevad riskid 

 

Järgnevalt on toodud töökeskkonna mikrokliima parameetrite (õhutemperatuur, õhuniiskus) ning 

lisaks valgustatuse ja müra riskide hinnangud sissejuhatavas osas viidatud ekspressmõõtmistulemuste 

alusel. Täiendavalt on käsitletud ruumiõhku, ventilatsioonisüsteemide mõõdistuspassi nr 077-16 alusel 

(EstConsult OÜ 08.04.2016).  

 

Tabel 3 Töökeskkonna riskid normeeritud parameetritega mõjutegurite lõikes 

Ohutegur Selgituslik info Esinemiskoht 

/Vt tabel 1/ 

T P R 

Õhutemperatuur 

(liiga kõrge või 

madal) 

Töökeskkonna õhutemperatuur peab vastama 

soojusmugavusele, soovitavalt 23+/- 2C 

arvutitöökohal, laboris 

*ekspressmõõtmiste tulemused on tabelis 1 

Kõik töökohad, 

reguleeritav 

1 

 

1 

 

 

I 

 

 

 

Õhuniiskus (kõr-

ge või madal) 

Optimaalne õhuniiskus 40-60%  

 

*ekspressmõõtmiste tulemused on tabelis 1 

Kõik töökohad, 

kuiv õhk 

kütteperioodil 

2 

 

1 

 

II 

 

Valgustus 

(ebapiisav, 

pimestav või  

värelev) 

Elektrivalgustatuse soovituslikud normid  

Kontoris arvutitöökohal  500 lx [allikas 

EVS-EN 12464-1:2011, 5.26] 

Haridusasutused 5.36: 

Seminariruumid 300 lx, 

Auditooriumid, loengusaalid 500 lx 

(reguleeritav),  

Õppejõudude toad 300 lx,  

Laboratooriumites  (5.49)  

üldvalgustus 500 lx, 

 värvikontroll/uuringud  1000 lx. 

*ekspressmõõtmiste tulemused on tabelis nr 1  

Kõik töökohad 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

 

II 

 

 

 

Müra  Keskendumist nõudva töö korral müra ei tohi 

ületada 45 dB(A). Inimkõrvale ebasoodne 

müra on alates 60 dB(A)-st. 

*ekspressmõõtmiste tulemused on tabelis 1 

Kõik töökohad 1 

 

 

1 I 

(Ruumi)õhk 

Gaasid/aurud/ 

tolm 

Piirnormid töökeskkonna õhus (mg/m
3
): 

sissehingatav tolm 0,05;  
Tolm: 5 mg/m

3 

Vingugaas CO, No2; 20mg/25 mg
3 

 

*Mõõtmised viidatud tabel 3 päises. 

Kõik töökohad 

 

Ruumid milles on 

ventilatsiooniauto

maatika tõrked,  

või puudub 

väljatõmme: 404, 

405, 305, 303, 

318, 319, 204, 

215, 209 

 

1 

 

2 

1 

 

1 

I 

 

II 
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3.4 Töökohtade üldise riskitaseme määramine 

 

Alljärgnevas tabelis nr 4 on toodud töökohtade optimaalsuse kokkuvõtte väljundtabel, mille väljundid 

saadi eraldi igale töökohale hinnanguid antavast tabelist ohutegurite hinnanguid kasutades.  

 

Tabel  4 Töökohtade riskide koondhinnang 

 

 

Kaitstuse taseme Kt määramisel arvestati nõudmisi, mida esitab vastav seadusandlus antud töökohale 

ja sellel töökohal töötajale ettenähtud reaalset ohutuse taset. Maksimaalne Kt väärtus on 3. Risk ei ole 

optimaalne kui K on suurem kui 1,0 ehk riskiaste astmest IV.  

 

Analüüs näitab, et kõikide töökohtade riskiaste on optimaalne. Kõikide arvutitöökohtade  riskiastmed 

on vastuvõetava riskitasemega (II) ja laboritöökohad keskmise riskitasemega (III). Töökohtade riskid, 

millede tõenäosus ja prioriteet on 3 – 3 ehk risk V (mittelubatav risk), antud töökohti hinnates ei 

leitud. 

 

Riskihindamise metoodika tabelid on toodud lisas 1. 

 

Küsitluslehele vastas 36 töötajat. Raskuste käsisti teisaldamise hindamine on tehtud näitlikult kõikide 

instituudi töökohtade kohta lisas 2. Ohutegurite enesehindamise küsitluslehtedelt saadud 

informatsioon on kokkuvõtlikult toodud lisas 3. Lisas toodud kokkuvõtte tulbas “mitte kunagi” olev 

number näitab küsitluslehele vastanud töötajate arvu, kes ei tunne ennast ohustatud antud real 

kirjeldatud riskist. 100% ära märgitud ohutegureid ei olnud. Rasvases kirjas on ära näidatud 

ohutegurid, mille märkisid ära pooled või üle poole vastanutest. 

 

Soovitused ja ettepanekud on esitatud üldistatult töö kokkuvõttes. 

Töökoha nr 1 2 

Töökoha nimetus 
A

rv
u

ti
tö

ö
k

o
h

a
l 

 

L
a
b

o
ri

tö
ö
k

o
h

a
l 

KT  (kaitstustase) 
2,5 2,4 

T (tõenäosus) 1 2 

P (prioriteet) 2 2 

K (riski optimaalsus) 0,6 0,7 

Riskiaste  II III 

Ohu optimaalsus  + + 
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3.5 Kokkuvõte  

 

Kokkuvõttes on kõik töökohad instituudis  optimaalse riskitasemega.  

 

Arvutitöötajate  terviseriski põhjuseks võivad olla järgmised ohutegurid: 

 Suur koormus, ajapuudus; 

 Tähelepanu pingelisus; 

 Ebapiisav üldvalgustatus arvutitöökohal; 

 Kuiv ruumiõhk;* 

 Töötamine sundasendis; 

 Töö kuvariga: 

Võimalikud terviseprobleemid seoses tööga personaalarvutil üldiselt võivad olla: 

 Naha ärritusnähud (punetus, kihelus, dermatiit, akne, mille võimalikud põhjused on): 

o UV kiirgus ja fototoksilised reaktsioonid; 

o Elektrostaatiline väli. 

 Ergonoomia- hiirekäsi ja liigkestev töö arvutiga, selga mitte toetav töötool jne; 

 Silmad (Computer Vision Syndrome), mille võimalikud põhjused on: 

 Kuiv ja tolmune õhk; 

 Kestev puhkepausideta töö, 

 Kujutise (kuvari) kehv kvaliteet, 

 Olemasoleva probleemi avaldumine uutes oludes viibimise tõttu, 

 Arvutitööks sobimatud prillid. 

Nägemisteravus kahaneb, aeglustub ümberfokusseerimine, topeltnägemine, väsimus lugemisel, 

kipitavad silmad, liivatunne silmis, valud silmakoopa piirkonnas, silmavalgete punetus – kõik 

need nähud tekivad juba peale 2 h pidevat tööd arvutiga 30%-l inimestest ja peale 6 h pidevat 

tööd arvutiga praktiliselt kõigil. 

 Mikroorganismid; 

 Tuuletõmbus **(ainult avatud akende korral või suvel jahutamiseks kliimaseadet kasutade 

või kui vent väljapuhe on töötaja pea kohal). 

 

Labori töökohtade (lisaks arvutile) suurimateks terviseriski allikateks võivad olla: 

 Mikroorganismid, bioloogiline oht, 

 Kokkupuude kemikaalidega (reaktiivid). 

 

Tärnidega tähistatud ohutegurite selgitused: 

 

*Kuiv ruumiõhk soodustab allergia teket (tolmu, lõhnade jms suhtes) ja kuivatab nahka, mis on 

aluseks dermatoloogiliste tervisehäirete tekkimiseks. Kui õhu niiskus on tööruumides (kütteperioodil) 

alla optimaalse taseme (40 %), siis see võib põhjustada töötaja organismi immuunsuse langemist ja 

võib põhjustada omakorda töötajatel sagedasi viirushaiguseid.  

 

**Tuuletõmbuse tagajärjel jahtub inimese organism ebaühtlaselt, st et tekib soodne võimalus 

haigestuda külmetushaigustesse (nina- kurgu-, bronhide-, kopsupõletikulised haigused, südame-

lihasepõletik, põskkoopa põletikud, üldised külmakahjustused, kaasnevad viirushaigused -gripp, 
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paragripp jne); luu-, lihas ning liigessüsteemi haigustesse (lihaspõletikud, samuti õla- küünarliigeste, 

põlveliigeste artroosid, selgroolülide ja diskide põletikulised kahjustused); närvisüsteemi haigustesse 

(närvijuurte ja närvide põletikud nimme-ristluu radikuliit, roidenärvide põletik).  

 

Eeltoodud loetelus ei ole välja toodud õnnetusjuhtumite riske, mis tegelikult hoopis sagedamini on 

(töö)õnnetusjuhtumi põhjuseks, kuid ei saa ette prognoosida ega näha nende tõenäosust ega sagedust. 

Sagedaseim õnnetusjuhtum on kukkumine erinevatel põhjustel: libeduse tõttu, komistamise tõttu 

(erinevad tasapinnad, juhtmed,  kõrgusest), kukkuvad esemed jms. 

 

Erivajadustega ja/või puudega inimesi instituudis ei tööta.  
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3.5.1 Soovitused 

 

 Töötaja on kohustatud käituma terviseteadlikult, osalema ohutu töökeskkonna loomisel, 

järgides töötervishoiu ja tööohutuse nõudeid ja tegema arvutitöös puhkepause (TTOS). 
 

 Arvuti või laboritöökohtadel, kus lai luminofoortorudega peegelduspinnaga üldvalgusti ei jää 

töölaua kohale, võiks valgusti või töölaua asukohta reguleerida sobivamaks. Üldjuhul 

soovituslik üldvalgustatus on 500 lx nii arvutitöökohal kui laboriruumides. Soovituslik 

üldvalgustatuse ja kohtvalgusti piirkonna vahe ei ületaks 200 lx. Vähevalgustatud töökohad 

olid nr 1-4, 6, 7, 9, 11, 13, 14, 16-21, 24. 27. 31 (vt tabel 1). Kõik on parem uues hoone osas, 

aga seal on lahendamata ventilatsiooni automaatika probleemid. Võimalusel tegeleda 

probleemidele lahenduste otsimisega. Valgustugevust saab juurde juba olemasolevate oma 

aja täis töötanud töötundidega luminofoortorude vahetusega ning katete pesemisega. 

Osaliselt lahendab probleemi kohtvalgustite olemasolu, nt laborites on lauariiuli all 

kohtvalgustid.  

 

 Arvutitöökohal nr 7 on katkine ehk reguleerimatu töötool ja allavajuv kohtvalgusti. Osta 

uued. 

 Töötajate küsimustikest tuli välja (vt lisa 3), et töötajad peavad vähevalgustatuks ruume 208, 

234 ja kolmandal korrusel on  kohtvalgusteid vähe. 

 

 Laboritöötajad vajaksid riiulitelt võtmiseks väikest treppredelit, kasvõi korruse kohta ühte. 

 

 Töötajatele on vaja selgitada olemasolevaid terviseriske ja nende vähendamise võimalusi, 

ning kuulata ära töötajate arvamused ja soovid lähtudes töökeskkonna ja tööohutuse 

seadusandlusest, arvestada töötajate ettepanekutega töökeskkonna paremaks muutmisel.  

 

 Ruumid milles on ventilatsiooniautomaatika tõrked, või puudub väljatõmme: 404, 405, 305, 

303, 318, 319, 204, 215, 209 (andmed pärinevad ventilatsioonisüsteemide mõõdistuspassist 

08.04.2016). Töötajate arvates on ruumides 106 ja 521 külm ning suvel ruumis 132 liiga 

kuum (vt lisa 3). Võimalusel uurida probleemide põhjust ja lahendada need. 

 

 Märkus: Kõiki riske, nagu sundasendis töötamine elektriseadmega elektromagnetkiirguse 

tööväljas (arvuti kasutamisega seotud tööala mida kasutame töölaua pinnal) ja tähelepanu 

pingelisust ei ole võimalik arvutitöötaja puhul vältida. Töökoha saab kujundada 

ergonoomilisemaks arvuti riistvara õige paigutamisega, et ei oleks vaja teha üleliigseid 

liigutusi nagu tõsta hiirekätt vaheldumisis lauale ja klaviatuurisahtlisse (töökohal nr 12, kus 

hiir ja klaviatuur on erineval tasapinnal, kuna töölaual ei ole piisavalt ruumi, teha 

peapöördeid ja –kaldeid, kui klaviatuur ei asu otse kuvari ees laual, või kui kuvar asub istuja 

suhtes küljel. 
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Lisa 1  Riskianalüüsi metoodilised tabelid 

 
Riski taseme määratlemiseks on kasutusel järgmine metoodika: 

 

1) Riski hindamine. Kvantitatiivne risk moodustub: 

Risk = Kahju toimumise tõenäosus x Kahju suurus 

Ohtliku sündmuse toimumise tõenäosuse 

hindamine (T) 

  Kahju suuruse (tõsiduse) hindamine (P) 

  

tõenäoline (kahju toimumine on 

tõenäoline või on seda väga raske 

vältida, keskmiselt 1 kord kuus) 

3   väga tõsine (suur) – nt surm; vähk; 

jääv puue; kurtus; jäseme 

amputeerimine; tõsine vigastus, 

millest paranemine/taastumine väga 

raske või täiel määral võimatu 

3 

Võrdlemisi ebatõenäoline, kuid 

võimalik (tavatingimustes õnnetust / 

kahju ei juhtu, kuid vea või 

ebahariliku, mittetavapärase 

tingimuse puhul võib toimuda, 

keskmiselt 1 kord 1-3 aasta jooksul) 

2   tõsine – nt tugev põletus, tõsine / 

sügav haav, luumurd, ajutiselt 

töövõimetuks tegev seljavigastus, 

kuulmistugevuse halvenemine. 

Paranemine võtab aega, kuid 

võimalik  

2 

Väga ebatõenäoline (väga väike 

ohtliku sündmuse toimumise 

tõenäosus, ainult erandlike asjaolude 

korral, keskmiselt 1 kord 3-10 aasta 

jooksul) 

1   kerge – kriimustus, muhk, väiksem 

haav, kerge põletus. Vigastus lubab 

töö jätkamist kohe peale esmaabi 

andmist 

1 

 

2)  Riski taseme hindamine 

 

TÕENÄOSUS 

KAHJU SUURUS 

Kerge 

1 

Tõsine 

2 

Väga tõsine (suur) 

3 

Väga ebatõenäoline  

1 

Olematu, väga vähene 

risk (1 p) 

I 

Vastuvõetav (talutav) 

(2 p) 

II 

Keskmine 

(3-4 p) 

III 

Võrdlemisi 

ebatõenäoline, kuid 

võimalik 

2 

 Vastuvõetav (talutav) 

(2 p) 

II 

Keskmine 

(3-4 p) 

III 

Suur  

(6 p) 

IV 

Tõenäoline  

3 

Keskmine 

 

(3-4 p) 

III 

Suur  

 

(6 p) 

IV 

Väga suur 

(vastuvõetamatu) 

(9 p) 

V 

 

Riski tasemete kontrolli all hoidmiseks või vähendamiseks koostatavate eesmärkide ja 

töötervishoiu ja tööohutuse juhtimiskava puhul kehtivad järgmised prioriteedid: 

- Väga suur, väga tõsine risk (tase V) – töid ei tohi alustada ega jätkata enne kui riski on 

vähendatud. Koheselt tuleb tarvitusele võtta abimeetmed. 
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- Suur, tõsine risk (tase IV) – Tegevust töökohal ei tohi alustada enne kui riski on vähendatud 

töökorralduslike meetmete või isikukaitsevahenditega. Edaspidi kindlasti vajalikud 

kardinaalsemad muudatused. Mida rohkem on ohustatud isikuid, seda rutem tuleb abinõud 

tarvitusele võtta. 

- Keskmine, teatud risk (tase III) – tarvitusele tuleb võtta meetmeid riski vähendamiseks 

soovitavalt 3-5 kuu jooksul pärast riskihindamise teostamist olenevalt ohustatud isikute arvust. 

Meetmed ei pruugi olla väga kallid. 

- Madal, aktsepteeritav risk (tase II) – erilisi abinõusid ei vajata, et hoida riski kontrolli all. Kui 

võimalik, otsida paremaid lahendusi, mis ei põhjusta oluliselt lisakulutusi. 

- Väga madal, olematu risk (tase I) – ei tekita võimalusi tervisekahjustusteks, abinõusid ei 

vajata. 

 

 



Molekulaar- ja rakubioloogia instituudi RA 02.01.2019 

 
 

 30 

Lisa 2  Terviseriski hindamine raskuste käsitsi teisaldamisel 

 

Lisa Töökeskkonna riskianalüüsile ``Terviseriski hindamine raskuste käsitsi teisaldamisel`` (SOMm 
RTL 2001, 35,468) 

         

Jrk Töökoha    nimetus 
Aja 
hinnang 

Massi 
hinnang 
koos 
soolise 
koefitsen-
diga 

Keha-
asendi 
hinnang 

Töötingi-
muste 
hinnang 

Riski-
hinne Riskitase  

1 Arvutitöökohad 1 1 1 0 2 I  

 

 

Riskihinne Riskitase Terviseriski kirjeldus ja vajalik tegevus 

10 I koormus vähene, terviserisk tühine 

10–25 

 

II – koormus mõõdukas 

–   teatud töötajate kategoorial
2 
võib tekkida ülekoormus, mistõttu nende 

töökorraldust on vaja muuta ja töökoht ergonoomiliselt ümber kujundada 

25–50 III – koormus suur 

– võimalik füüsilise ülekoormuse tekkimine ka füüsiliselt tugeval töötajal 

– vajalik töökorralduse muutmine ja töökoha ergonoomiline ümberkujundamine
3
 

≥ 50 IV – koormus liiga suur 

– füüsiline ülekoormus on ilmne 

– töökorralduse muutmine ja töökoha ergonoomiline ümberkujundamine on 

hädavajalik 

– töö lõpetada kuni ümberkorralduste tegemiseni 
1
 Üldjuhul suureneb koos riskihindega ka luu- ja lihaskonna ülekoormuse oht. Samal ajal puudub selge piir 

riskitasemete vahel, kuna see sõltub individuaalsest teisaldamistehnikast, väljaõppest ja töötaja füüsilistest 

võimetest. 
2
 Töötajad, kes on vanemad kui 40 aastat või nooremad kui 21 aastat, terviserikkega töötajad ning nn «uued» 

töötajad. 
3
 Vt käesoleva määruse § 4   
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Lisa 3  Töötajate poolt täidetud küsitluslehtede kokkuvõte 

 
Töökoht: TÜ Molekulaar ja rakubiolaagia 
instituut 

 
vastas 36 töötajat 

 
Sugu: M, N 

  Ma arvan, et oma töökohal 
olen ohustatud ... Tihti Harva 

Mitte 
kunagi Kommentaarid (miks?, millal?) 

1. Õnnetusjuhtumi riskist         

*kukkumisoht kõrgusest   9 27 riiulitelt võtmine- redel puudub, trepid 

*kukkumisoht samal 
tasapinnal   20 16 

põrand libe  peale spoonimist, prügikott või vesi 
käiguteel 

*kukkuvad esemed   11 25   

masinate liikuvad osad 3 12 21 
loksuti, tsentrifuug, koelõikamin, mikrotoo, 
krüotoom, vibratoom 

*elektrikäsitööriistad 1 6 29   

*töö- ja abivahendid 2 11 23 Nõel, käärid, skapell, noad  

*sisetransport ja liikumine   5 31 käru 

*elektrioht 2 14 20 laboriseadmed, katkised pistikud  

*plahvatus- ja tuleoht   19 17 kemikaalid, gaasipõleti, metaani ja õhu segu 

*söövitus ja mürgitused 3 16 17 laboris, töö reaktiividega 

* muud     36   

2. Füüsikalistest tingimustest         

* tööruum ja töökoha ümbrus   5 31   

* halb valgustus 3 7 26 208, 234, 3.k kohtvalgusteid vähe 

* müra ja/või vibratsioon 3 12 21 vent. Müra, krüostaat, -fuugid 

* kuumus, jahedus 8 15 13 
suvel kuum 132, , sügavkülmuti, 521 ja 106  
külm 

* tuuletõmbus 2 9 25 vent, avatud aknad 

*õhu niiskus, kuivus 10 8 18 vent, kuiv kütteperiood, vivaariumis 

*muud     36   

3. Keemilistest tingimustest         

*tolm, suits, gaasid, aurud 4 17 15 

vent suits talvel ja kui tõmbekapid välja lülitatud, 
gaasipõleti, kloroform, atsetoon, ksüleen, 
metanool 

*kokkupuude keemiliste 
ainete/materjalidega 9 17 10 kemikaalid laboris, saastunud anumad laboris 

*muud     36 oomikumi tõmbekapid on üld venti ühendatud 

4. Ergonoomilistest 
tingimustest         

*raske füüsiline töö   6 30 
kivimite purust käsiuhmris, kauba ja vee 
tassimine 

*monotoonne, ühekülgne töö 5 15 16   

*sundasendid töötamisel 15 11 10 
 Arvutis, koelõikus, dissekteerimine, 
mikroskopeerimine 

*muud     36   

5. Psühholoogilistest 
tingimustest         

*ajapuudus (vajadus 
kiirustada) 16 13 7 tähtajad, konkurendid 

*tööaeg (pikk vahetus, öötöö) 3 14 19   

*üksluisus   10 26   

*töötamine üksi 5 10 21   
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*tööprotsessi sõltuvus 
teistest 8 10 18 laboris söötmed, lahused, autoklaavimine 

*tähelepanu pingelisus 13 10 13   

*muud     36   

6. Bioloogilistest tingimustest         

*mikroorganismid 
(nakkushaigused) 4 9 23 

bioloogilised proovid, mittepatogeensed mo,  
tundengid! 

*putukad   5 31   

 


