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 SISSEJUHATUS 

Väga oluline ressurss on Kaitseväes inimene ja tema tervis, mis on otseselt 

seotud tegevväelaste võimekuse, heaolu ja motiveeritusega. Valmisolek, 

tahe pingutada ja soov panustada Kaitseväe arengusse on äärmiselt tähtis, 

samas tuleb tagada, et selle käigus ei halveneks tegevväelase tervis. 

Kuna tegevväelase igapäevane töö on mitmekülgne, hõlmates nii sise- kui 

välistingimusi, on oluline ära tunda töökeskkonna ohutegureid, teada nende 

mõju tervisele ning osata rakendada meetmeid terviseriskide vältimiseks. 

Tegevväelase füüsilist ja vaimset tervist võivad ohustada liigne müra ja 

vibratsioon, ebapiisav valgustatus, ebasobiv õhutemperatuur ja õhuniiskus,

viibimine välistingimustes, elektromagnetväljad, bioloogilised ja keemilised 

ohutegurid ning psühhosotsiaalsed ohud nagu suur töökoormus. Tervise-
riski võivad põhjustada ka valed töövõtted või -asendid.  

Tervisele on parim ohuteguritega kokkupuute vähendamine või veelgi parem 

kokkupuute vältimine, mis aga sõjalise väljaõppe eripärast pole alati võimalik. 

Peab arvestama, et enamasti kujunevad välja terviseprobleemid pikema aja 

jooksul ja annavad tunda vanemas eas, kui ennetusega on juba hiljaks jäädud.  

Ükski juhend või seadus üksi ei suuda üksi parandada töökeskkonna ohutust, 

vaid see nõuab ka igaühe isiklikku panust. Ole teadlik, millega kokku puutud 

ja tegutse vastavalt ohutusnõuetele ning ära alahinda tegurite mõju tervisele. 

Käesolev käsiraamat on mõeldud tegevväelastele ning peamine eesmärk on 

kasutada seda töötervishoiu- ja tööohutusalase sissejuhatava juhendamise 

materjalina. Tegemist on töökeskkonnaalast infot koondava materjaliga ning 

põhirõhk on pandud sisekeskkonnale ja Kaitseväes kasutatavale tehnikale. 

Käsiraamatus käsitletakse iga ohuteguri puhul järgmisi küsimusi: 

1. Mida ohutegur endast kujutab ning kas ja kuidas on see normeeritud?

2. Kus see ohutegur esineb?

3. Missugused on ennetusmeetmed terviseriskidest hoidumiseks?
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 TÖÖKESKKOND JA OHUTEGURID 

Töökeskkond on ümbrus, milles inimene töötab. 

Töökeskkonnas toimivad füüsikalised, keemilised, bioloogilised, füsioloogi-

lised ja psühhosotsiaalsed ohutegurid. Töötervishoiu ja tööohutuse seadus 

ütleb üheselt, et need ei või ohustada töötaja ega muu töökeskkonnas vii-

biva isiku elu ega tervist. 

Töökeskkonna ohuteguriteks võivad olla müra, tolm, kahjulikud gaasid, 

valgustatuse puudused, õhu temperatuur, õhu liikumise kiirus, õhu niiskus, 
kõrge või madal õhurõhk, bakterid, viirused, seened, füüsilise töö raskus 

(raskuste tõstmine), sundasendid ja -liigutused, monotoonne töö, halb 

töökorraldus, aga ka tööõnnetust põhjustada võivad masinate ja seadmete 

liikuvad või teravad osad, plahvatused, killud, kukkumis- ja elektrilöögi oht 

jpm. Ohuteguritega kokkupuude sõltub tegevuste iseloomust, kasutatavate 

vahendite korrasolekust, kaitsevahendite piisavusest ning ka isikute 

teadlikkusest ja tahtest rakendada ohutuseeskirju ja -juhendeid. 

Ohuteguri olemasolu üksi ei kirjelda veel töökeskkonda. Selleks, et hinnata 

töökeskkonna ohutust ja tuua välja terviseriskid, on vajalik ohutegureid 

hinnata ehk viia läbi riskianalüüs. Hinnates ohuteguri esinemise tõenäosust, 

mõju tervisele ning rakendatud ennetusmeetmeid, saab teada riskitaseme, 

mis võimaldab näha, kas tegemist on kõrge riskitasemega, millega tuleb te-

geleda koheselt või madala riskitasemega, mis sekkumist hetkel ei vaja. Ent 

ka madala riskitaseme puhul tuleb ohutegurit ja sellega kokkupuudet jälgiga 
ning riskitaseme tõustes sellega tegelema hakata. 
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MÜRA 

Müra on inimese tervist kahjustav heli. Heli levib õhu kaudu ning liigub 

sisekõrva läbi kuulmekäigu ja vähesel määral ka läbi luu. Peamisteks müra-

allikateks Kaitseväes on relvad, sõidukid, lennukid ja laevad.  

Kuidas müra tervist kahjustab 

Eriti tugeva müra puhul, näiteks plahvatuse või püssipaugu toimel, võib 

rebeneda kuulmekile. Noores eas võib kuulmekile mõõdukas rebend 

paraneda ja kuulmine taastuda, vanemas eas enam mitte.  

Kestev vali müra kahjustab ka sisekõrvas paiknevaid närvirakukesi, mille 

funktsioon enam ei taastu. Mõõdukat müra talunud kuulmiselundi närvi-
rakkude energiavarud taastuvad (nt kahe tööpäeva vahelisel ajal) ning 

püsivat kahjustust ei kujune. Esineda võib küll ajutine kuulmisläve tõus – 

näiteks tööpäeva lõpul on vaja kuulmisaistingu tekkeks valjemat heli kui 

tavaliselt ehk vestluskaaslane peab kõvemini rääkima või televiisor ja raadio 

tuleb valjemaks keerata. 
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 Püsiva kuulmislanguse korral ei 

taastu kuulmine ka siis, kui viibi-
takse pikka aega müravabas kesk-
konnas. Püsiv kuulmislangus kuju-
neb sagedasti välja 4–10 aastaga. 

Kõige enam kahjustub kuulmine 

kõrgetel sagedustel.  

Kõrvades võib tekkida ka segav 

heli ehk tinnitus: vile, sahin, sumin 

– enamasti kõrgetooniline.

Tinnitus on ärritav, kuid kahjutu. 

Mööduv tinnitus tekib peale 

intensiivset müraga kokkupuudet 

(nt lask relvast ilma kuulmiskaitse-

vahenditeta) ning kaob reeglina 

pärast puhkust. Ent pidev tinnitus võib olla märgiks, et kuulmissüsteem on 

püsivalt kahjustunud. 

Müra võib olla ka stressor, mis 

mõjutab negatiivselt kogu organismi. 

Seejuures ei pea müra olema kuulmist 

kahjustava tugevusega. On täheldatud, 

et müra omab mõju ka südame-
tegevusele ja tõstab vererõhku, samuti 

võib põhjustada peavalusid ning häirib 

keskendumisvõimet ja vaimset tööd. 

KAHJUSTATUD KUULMISELUND 

MÜRA: 

 Kahjustav heli 

 Püsiv kuulmislangus tekib 
aastatega 

 Püsiv kuulmislangus on 
pöördumatu 

 Kõigepealt kahjustub kuulmine 
kõrgetel sagedustel 

 Kaitseväes on peamisteks 
müraallikateks relvad, lõhke-
materjalid, maismaa-, vee- ja 
õhusõidukid 

TERVE KUULMISELUND 
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 Kuidas tekib müra laskmisel 

Juuresolevatel piltidel on spetsiaalse võttega püütud laskmise hetkel relvast 

lähtuvad rõhulained ehk piirkond, kus õhumolekulid on üksteisele lähemale 

surutud, kui nad tavaolukorras oleksid. Kerakujuline rõhulaine tekib 

vintrauast äkiliselt väljapääsevate põlemisgaaside järsul paisumisel. 

Koonusekujuline laine pildil tekib aga üleheli kiirusel liikuva kuuli jäetud 
lainetusest õhus – tekib nn Machi koonus. 

Machi koonus on analoogne sellele, kuidas paat jätab vee peal liikudes 
maha kolmnurkse lainete rea, mille tipus ta ise asub. Tsentris on hõrendus 
ehk märgatavalt madalam õhurõhk kui ruumis keskmiselt. Mulli piirpind on 
väga tugevalt kokku surutud ning seal tekibki müratase 150–170 dB.
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 Kui palju müra on töökeskkonnas lubatud 

Müra mõõtühikuks on dB (detsibell). See on logaritmiline mõõtühik heli-

rõhu väljendamiseks, kus nullnivooks on inimese

kuuldelävi. Ümbritseva müra hinnatakse A-skaalas 

ja lühiajalisi müra-sündmusi C-skaalas. Kui müraga 

päevane kokkupuute tase ületab 85 dB(A), nt

masinad ja tööriistad või tipphelirõhk ületab 137 

dB(C), nt laskmine relvast, on kohustus kasutada kuulmiskaitsevahendeid. 

Müraga kokkupuutumisel on oluline aeg, 

kaugus, müraallikate arv ja kuulmiskaitse-

vahendi summutusväärtus: 

1. Müra suurenemisel 3dB võrra, vähe-

neb sellega võimalik lubatud kokku-
puuteaeg kaks korda.

2. Suurendades vahemaad müraallika

vahel kahekordselt, väheneb müra

6dB võrra.

3. Kaks sama müratasemega müra-

allikat tekitavad 3 dB kõrgema müra-

taseme. Kui üks müra erineb teisest

vähemalt 10 dB, siis mõjub müra

kõrgeim väärtus.

4. Kuulmiskaitsevahendite kasutamisel

lahutatakse müraallika tekitatavast

müratasemest maha kuulmiskaitse mürasummutusväärtus.

Müratase 
dB 

 Maksimaalne 
kokkupuuteaeg 

  85 

  88 

  91 

  94 

  97 

 100 

 103 

 106 

 109 

 112 

 118 

 130 

 8 tundi 

 4 tundi 

 2 tundi 

 1 tund 

  30 minutit 

  15 minutit 

    8 minutit 

    4 minutit 

    2 minutit 

  1 minut 

    14 sekundit 

    1 sekund 

PIIRNORMID: 

 Masinad 85dB(A) 

 Relvad 137dB(C) 
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 Kuidas rakendada müra ja kauguse vahelist seost 

Teades näiteks relva Browning 12,7 mm mõõtmistulemustest, et 10 m 

kaugusel on müratase 147 dB, siis sellest on võimalik määrata arvutuslikult 

müratasemed (eeldades, et tegemist on takistusteta vaba väljaga) meid 

huvitaval kaugusel või teistpidi, kui kaugel peab seisma, et müra ei ületaks 

teatud väärtust. 

Kui 10 m kaugusel on müra 147 dB, siis 20 m kaugusel on see 6db võrra 

väiksem ehk 141 dB. Suurendades kaugust veel kaks korda, siis 40 m kaugusel 

saame 135 dB ja oleme saavutanud mürataseme alla piirväärtuse (137 dB). 

Reaalsuses, kus iga inimese valulävi on erinev, peab arvestama halvima 

juhuga ning mõistlik on arvestada müraga kuni 130 dB ehk antud juhul 80 m.  

Ehk teisisõnu on 80 m see kaugus, kus inimene on ohutus kauguses 

ilma kuulmiskaitsevahenditeta ning müra ei ületa 130 dB. 

Siinkohal on sobiv välja tuua ka välismüra normtasemed (kus on arvestatud 

ka müra mõju südameveresoonkonnale ja unele) hoonestatud või hoonesta-
mata aladel (elamud, puhkealad, asulad), mida tuleb arvestada: 

1. Päevasel ajal 07.00–23.00 — 55 dB(A)

2. Öisel ajal 23.00–07.00 — 40 dB(A)

Eeltoodust tulenevalt peavad olema vahemaad piisavad, et mahtuda 

normidesse. Müranormide osas ei kehti  Kaitseväele erisusi.

Kaugus, m 0,1   10  20    40   80 

Müra, dB 176   147    141    135   129 
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 Kas kaks müraallikat teeb kaks korda suuremat müra 

Kaks ühesugust müraallikat kõrvuti teevad 3dB võrra suuremat müra. 

Näiteks AK-4 juures on 152 dB. Kui kõrvuti lasevad kaks AK-4, siis müra väär-

tused ei summeeru ja tulemus pole 304 dB, vaid kaks AK-4 teevad 155 dB.  

Kui koos lastakse näiteks MG-3 ja AK-4-ga, siis 

vastavalt mürale 161 dB ja 152 dB, jääb müraks 

kõrgeim väärtus ehk 161 dB.  

Lasketiirus lastes võib kõrvuti asetseda ka rohkem relvi. Iga lisanduv relv 

tõstab müra väärtust teatud dB võrra. Rusikareegli järgi võib välja tuua, et 

kuni 10 relva puhul tuleb juurde lisada 10 dB. 

164 dB 

161 dB 

186 dB 

MITU MÜRA KOOS: 

1 +1 ≠ 2 

161 dB 161 dB 

161 dB 152 dB 

176 dB 176 dB 176 dB 176 dB 176 dB 

176 dB 176 dB 176 dB 176 dB 176 dB 
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 Kuidas müra tugevust hinnata 

Kui müra tundub esimesel hetkel 

liiga tugev, siis see ONGI liiga 

tugev ja tuleb kasutada kuulmis-

kaitseid – hilisemad hinnangud 

võivad tugevust alahinnata. 

Kohanemine heli tugevusega on 

üks põhjuseid, miks kuulmis-
kahjustus on kerge tekkima – ei 

tajuta, et viibitakse liiga müra-
rikkas keskkonnas. 

Kõrvalolevas tabelis on näited 

erinevate seadmete, tegevuste ja 

nähtustega kaasnevast mürast. 

Müraallikate täpsustamisel on 

kindlaim viis mõõdistamine. See
annab selge tulemuse, mis 

väärtusega müratase on ning kas 

ületatakse piirnormi.

Mis on SNR 

Iga kuulmiskaitsevahend on varustatud infolehega, kus on ära toodud 

teave kasutamise ning tehniliste andmete kohta. SNR (Single Number 

Rating tulenevalt ISO 4869-2:1994) ehk keskmine mürasummutusväärtus 

iseloomustab kuulmiskaitse summutust detsibellides, mille võrra on see 

võimeline müra alandama. Lisaks on infolehel välja toodud ka summutus-

väärtused (dB) kõrgetel (H), keskmistel (M) ja madalatel (L) sagedustel. 

Müratase 
(dB) 

Müraallikas 

0 

20–30 

30–40 

40 

50 

50–60 

60–70 

75–80 

85–90 

100 

110 

120 

 130–140 

Üle 140 

Inimese kuulmislävi 

Vaikne sosistamine 

Mõõdukas tuul 

Elutuba 

Vihmasadu 

Vestlus 

Linnasisene kontor 

Tihe liiklus 

Raskeveokite liiklus 

Ketassaag, puur 

Rokk-kontsert 

Reaktiivlennuki start 

Inimese valulävi 

Relvad, plahvatused 
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 Kõrgemate müraväärtuse puhul eelistada suuremat SNR arvu. Väljaõppes on 

oluline osa suhtlusel ning järgnev tabel on eelkõige militaarse suunitlusega. 

Nimetus SNR (dB) H (dB) M (dB) L (dB) 

3M EAR Soft 

Neon Yellows 
36 34 34 31 

3M Classic Ear 28 30 24 22 

3M 1271 25 27 22 20 

3M Peltor Bulls 

Eye’s 
27 32 24 15 

3M Peltor TEP-

100 
32 31 30 29 

3M Peltor XPI 28 31 25 16 

3M Combat 

Arms 4.1 

Open Mode 

16 20 12 7 

3M Combat 

Arms 4.1 

Closed Mode 

28 28 25 24 

XPI + Classic 39 36 38 36 
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 Kuidas kuulmiskaitsevahendeid kasutada 

Ühekordsete ja korduvkasutatavate kõrvatroppide paigaldamise puhul tuleb 

selgeks saada õiged võtted. Valesti paigaldatud kõrvatropid ei kaitse. 

Kõrvaklappide pähe asetamisel tõmmata klapid eelnevalt sangadest välimisse 
asendisse, alles seejärel asetada klapid kõrvadele ning reguleerida peasang.

1. Rullige kõrvatropp aeglaselt      
peeneks silindriks; 

2. Tõmmake teise käega kõrvalesta üles-
poole, et lihtsustada kõrvatropi minekut 
kuulmekäiku (nn Monkey Grip); 

3. Oodake pool minutit, kuni
kõrvatropp sulgub tihedalt kõrva; 

4. Õigesti paigaldatud tropp ei ole
tagant või eest vaadates näha. 
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 Kui oluline on kuulmiskaitsevahendite kasutamine 

KAHJU teadusprojekti raames läbiviidud kuulmislanguse uuringus ilmnes, et 

tegevväelastel, kes kasutavad alati kuulmiskaitsevahendeid, oli vähemalt 

seitse korda väiksem suhteline risk omada mõõdukat (>25 dB) kuulmislangust 

võrreldes nendega, kes kasutavad kaitsevahendeid mõnikord või mitte 

kunagi. 

Kuidas kuulmiskaitsevahendeid hooldada 

Korduvkasutatavad tropid pesta õrna seebiveega. Peale pesemist loputada 

ja lasta kuivada. Kui need enam ei taasta esialgset kuju ja on muutunud jäi-

gaks, siis kõrvaldada kasutusest. 

Kõrvaklappide hooldamiseks eemaldada hügieenipadjad, siis saab juurde 

klapi sees olevale summutusmaterjalile. Hügieenipatju, sisu ja klappe pesta 

õrna seebiveega ja selle järgselt lasta kuivada enne kokkupanemist. 

Kas Kaitseväe sõidukid teevad ülemäärast müra 

Sõidukite kabiinides teostatud mõõtmistel (v.a CV9035NL) üldjuhul ülemäärast 
müra ei tuvastatud, jäädes vahemikku 

80–85 dB. Antud vahemik on piirnormi

alune,  kus  kuulmiskaitsevahendite 

kasutamine on soovituslik.
Seevastu veokastides ja meeskonnaruumides ületas müra piirnormi 85 dB, 

küündides kuni 98 dB-ni ja pikematel sõitudel, alates poolest tunnist, 

on kuulmiskaitsevahendite kasutamine kohustuslik. 

 Kabiinis alla 85 dB 

 Meeskonnaruumis üle 85 dB 

 Veokastis üle 85 dB 
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0,5 h 

1 h 

2 h 

4 h 

8 h 

70 dB 

73 dB 

76 dB 

79 dB 

82 dB 

85 dB 

88 dB 

91 dB 

94 dB 
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n
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as viib
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u
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d
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—

p
id
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ü
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Kabiin (dB) Veokast (dB) Mark, mudel 

DAF 4440 83 89 

MB 1017 82 90 

MAN 4620 85 98 

MAN 4610 83 - 

MAN 4640 82 - 

DAF 2300 80 - 

MB UNIMOG 

1300 
80 90 

Juht (dB) 
Meeskonna-

ruum (dB) 

CV9035NL 115 110

Sisu XA-188 90 90 

Sisu XA-180 92 93 

MB GD 250 83 

    EML Tasuja 

Sideruum (dB)    65 

Kajut (dB)   70 

Mootoriruum (dB)   97
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Missugust impulssmüra tekitavad relvad 

Relvade tekitatav impulssmüra võib vahetult relva juures ulatuda kuni 190 
dB-ni suurekaliibriliste relvade puhul. Kui võimalik, viibida relvast eemal, 

sest müra väheneb kauguse suurenedes eksponentsiaalselt. 

Kuulmiskaitsevahendite kasutamisel lähtuda reeglist: 

1. Käsitulirelvad, imitatsioonivahendid — kõrvatropid VÕI kõrvaklapid

2. Suurekaliibrilised relvad — kõrvatropid JA kõrvaklapid

119 dB 122 dB 125 dB 128 dB 131 dB 134 dB 137 dB 140 dB 143 dB 

Impulssmüra puhul on maksimaalse müra kestus alla 1 ms 

Müra relva juures 

(dB) 

Minimaalne kaugus 

kaitsevahendideta (m)Relv, vahend 

CN69 134 2,5 

AK-4 152 25 

Galil AR 158 50 

MG-3 161 50 

HK-USP 164 50 

81mm MP 165 50 

PIL10T 166 50 

Browning 176 100 

ZU-23-2 182 150 

120mm MP 184 150 

Carl Gustav 184 150 
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 Kuidas tagada maksimaalne kuulmiskaitse 

Parim lahendus taktikalistes olukordades on kõrvatroppide ja aktiivklappide 

kombinatsioon, mille tulemusena tagatakse maksimaalne võimalik kaitse 

ning ümbritsevate helide ja kõne kuulmine. Selleks, et saavutada eelmaini-

tud funktsionaalsus, tuleb aktiveerida „kõrvatropi režiimi“ ehk Plug Mode. 

Antud režiim suurendab elektrooniliselt heli 

kõrvaklapi all ca 3–4 dB, mis on piisav, et kõne

tuleb läbi, samas kõrgete impulssmürade puhul 

teeb aktiivklapp oma töö ning summutab 

ülemäärase müra. 

Seda funktsiooni tohib kasutada ainult koos kõrvatroppidega ning seda saab 

kasutada nii Peltor XP ja XPI-ga. Selle 

sisselülitamine on mõlemal mudelil 

sarnane — lülitada klapid sisse, seejärel 

vajutada ja hoida all helitugevuse (+) 

nuppu 10 sekundit. XP puhul kostab

sisse lülitamisel kaks pikka ja kaks 

lühikest helisignaali. XPI mudelil on 

hääljuhendamine ning hääl annab 

teada „Plug mode“. Helivaljust on 

endiselt võimalik reguleerida + ja - nuppudest. Režiimist väljumiseks lülitada 

klapid välja. Sisse lülitades tuleb funktsioon taas aktiveerida. 

Kas aktiivklappidel on veel funktsioone 

Lisaks saab reguleerida klappide tasakaalu ehk parema ja vasaku klapi 

helitugevust, aktiivse kuulmisfunktsiooni sagedusala või ennistusaega, kui 

kiiresti aktiivse kuulmise funktsioon taas sisse lülitub peale tugevat 

mürasündmust. Täpsemad juhised leiab kasutusjuhendist.  

TASUB TEADA: 

Aktiivklappidel on rohkem 

kui ainult sisse-välja 

lülitamise funktsioon! 
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 VIBRATSIOON 

Vibratsioon tekib objekti edasi-tagasi võnkumisel. Objektiks võib olla 

tööriist, seade või sõiduk. Kohtvibratsioon tekib näiteks tööriista käepideme 

või rooli vibreerimisel, mis kandub edasi käelabasse ja käsivarde. Üld-
vibratsioon mõjub inimese tervele kehale (peamiselt jalad ja selg). 

Kohtvibratsiooni tekitavad ees-

kätt käsitööriistad. Üldvibrat-

siooniga puutub kokku sõidukit 

juhtides, veoauto kasti põran-

dal istudes, laevas või lennukis  

viibides ja mujal, kus vibrat-

siooni tekitav pind on kokku-

puutes jalgade, selja ja istmi-

kuga. 

Kuidas vibratsioon tervist kahjustab 

Esimesteks sümptomiteks kohtvibratsiooni puhul on sageli sõrmede tuime-
nemine ja käevalud (nagu keegi torgiks nõelaga sõrmede otsi), üldvibratsiooni

puhul seljavalu (istuva töö puhul) või põlvevalu (seisva töö puhul). Pikemal 

kokkupuutel muutuvad sellised valud krooniliseks.  Vibratsiooni mõju kehale 

suurendab ka töötamine niisketes ja külmades tingimustes.

Kui suur vibratsiooni tase on töökeskkonnas lubatud 

Vibratsiooni mõõtühik on meetrit sekund ruudus kohta ehk mõõdetakse

kiirendust kolmes suunas: x-teljel edasi-tagasi , y-teljel paremale-vasakule ja 

z-teljel üles-alla. Mõõtetulemuseks on kõrgeim väärtus. Vibratsiooni puhul 

on oluline tegur kokkupuuteaeg. Töötaja päevase kokkupuute piirnorm 

kohtvibratsiooniga on 5,0 m/s2 ja üldvibratsiooniga 1,15 m/s2. 
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 Kas sõidukid tekitavad ülemäärast vibratsiooni 

Võrreldes asfaldil liikumisega suureneb maastikul vibratsioon 
kordades, mis ületab 8 h kehtestatud piirnormi (1,15 m/s2). 
Tegemist on üldvibratsiooni piirtasemega, mis on kohtvibratsiooni 

normist (5,0 m/s  2) kordades väiksem.  

Asfaldisõidul on oluline mõju rehvidel ja vedrustusel, maastiku-

sõidul jällegi liikumiskiirusel ja tee ebatasasustel. Reeglina on 

militaarsõidukid  massiivsed  ning  jäigad   olemaks   vastupidavad
koormamisele ja raskele maastikule. 

Ka mõõtmistulemused näitasid, et

peamiseks vibratsiooni komponendiks 

on üles-alla kiirendus. Maastikul suu-

reneb vibratsioon kordades võrreldes 

asfaldiga, mis on tempoga läbitavate 

lohkude ja hüpete tagajärg. Ehk igasugune raputus on ka vibrat-

sioon, mitte ainult mootorist ja rehvidest tekkiv „surin“. 

Alljärgneva näitena on soomukites XA-180 ja XA-188 vibratsiooni 

mõõtetulemused (m/s2) asfaldil ja maastikul sõitmise kohta. Läbiti 

samad teeolud asfaldil ja maastikul. On näha, et vanema mudeli 

puhul on ka vibratsioon suurem, sest mis liigub, see kulub ning 

mudelite uuendamisel toimub pidev täiustamine.

8h 

0,8m/s2 

1,0m/s2 

0
,5

h
 

6h 

1,15/s2 

4h 

1,4m/s2 

2h 

1,6m/s2 

1h 

3,2m/s2 

2,2m/s2 

0,6m/s2 

VIBRATSIOON: 

 Mootori, veermiku ja 
rehvide tekitatud 

 Igasugune maastikust 
tulenev rappumine 

        

M   T   

      

M  ST K   

            

XA-188 

XA-180 
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 Paljude kasutuses olevate sõidukite väljalaskeaeg jääb paraku 

70-80-ndatesse aastatesse. Tol hetkel olid need parimad lahendused. Seega 

tuleb olla teadlik vibratsioonist ning vaadata üle, kas jalamatid on terved ja 

olemas, kas kabiini, sõitjate ruumi, veokasti või töökoha põrandale on või-

malik lisada antivibratsioonimatti või vähendada sõidukis viibimise aega. 

Sõiduk Maantee (m/s2) Maastik (m/s2) 

Mark, mudel Kabiin Veokast Kabiin Veokast 

DAF 4440 3,3 5,5 3,6 6,3 

MB 1017 1,2 1,7 3,3 2,2 

MAN 4620 1,8 7,7 3,5 9,7 

MAN 4610 2,8 - 3,4 - 

MAN 4640 2,0 - 8,0 - 

DAF 2300 1,5 - 3,9 - 

MB GD 250 1,0 - 5,2 - 

MB UNIMOG 

1300 
1,2 0,9 2,0 1,2 

CV9035NL 0,7 1,15 

      EML 

       Tasuja 

Sild, rooli kõrval       0,1 

Masinaruumi põrand   0,5 

Laevatekk        0,5 
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 Mida on võimalik ise ette võtta terviseriskide vähendamiseks 

1. Puhkepausid. Kuna keha väsib intensiivsema vibratsiooni tõttu kiiremini,

tuleb teha regulaarseid puhkepause ja anda organismile võimalus

taastuda. Pigem lühemad tööperioodid ja puhkepausid, kui teha kõik

lõpuni ja siis puhata.

2. Antivibratsioonikindad. Käsitööriistadega töötamisel on ennetus-

meetmena võimalus kasutada vibratsiooni vähendavaid kindaid.

3. Ole leidlik. Autokastis panna istumise alla seljakott ja/või rullmatt.

Pikemal sõidul teha võimalusel peatus, kus jalastuda ning lõdvestada

jala-, käe- ja seljalihaseid.

4. Arvesta teistega. Sõiduki juhtimisel hoolida oma isikkoosseisust ning

püüda vältida äkilisi raputusi.

5. Madalam rehvirõhk. Teatav võimalus maastikul on vähendada sõiduki
rehvirõhku, millega on võimalik saavutada paremat haardumist ja
vähendada vibratsiooni. Seejuures tuleb kinni pidada aeglasemast
liikumiskiirusest, sest vastasel korral võib lõhkuda rehvi või selle veljelt
maha sõita. Jälgida rehvil toodud minimaalset rõhuväärtust ning
täpsustada tegevust pädeva tehnikuga.

6. Sõidukitesse on võimalus paigaldada ka vibratsiooni vähendavaid matte.
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 MIKROKLIIMA 

Mikrokliima kätkeb endas õhutemperatuuri, õhuniiskust, õhu liikumiskiirust 

ja soojuskiirgust inimese lähemas ümbruses. Seda vaadeldakse hoonetes 

(sisekliima) ning selle mõju avaldub eelkõige inimese töövõimes ja 

tulemuslikkuses, kuid mikrokliima mõjub ka välistingimustes.  

Missugused on sisekliima normid 

Sisekliima normid tulenevad standardist ning vastavalt hoone või ruumi 

tüübile jagatakse sisekliima kolme klassi. Erinevatele sisekliima klassidele 

kehtivad erinevad parameetrite piirväärtused, mis sõltuvad nii kasutus-

valdkonnast, aastaajast kui füüsilise töö raskusastmest. Allolevas tabelis on 

toodud soovituslikud mikrokliima väärtused kõige enam levinud 

töökeskkonnas – kontoriruumis. 

Standard EVS-EN 15251, sisekliima klassis II, renoveeritud ja üldkasutatavad hooned 

(bürood ja auditooriumid). 

Kuidas õhutemperatuur mõjutab töövõimet 

Liiga madal ja/või kõrge õhutemperatuur nii sise- kui välitingimustes 

põhjustab tähelepanu nõrgenemist ning vaimse ja füüsilise töövõime 

langust. Liiga kõrge õhutemperatuur põhjustab higistamise suurenemist ja 

soolade kadu ning mõjutab südame-veresoonkonda. Liiga madal õhu-

temperatuur suurendab vastuvõtlikkust nakkushaigustele, luulihaskonna

probleeme ning tekitab muuhulgas organismile stressiseisundi, mille 

tulemusena on mõjutatud ka südame-veresoonkond.  

Õhutemperatuur 
°C 

Õhuniiskus 
% 

CO2 sisaldus 

ppm 

Õhu liikumis kirus 

m/s 

Min Max Min Max Max suvel Max talvel Max 

20 26 25 60 0,22 0,18 1000 
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 Milleks on vajalik optimaalne õhuniiskus 

Liigsele õhuniiskusele reageerib kõige enam luulihaskond, vähesele õhuniis-

kusele silmad ja nina. Kuiv õhk ehk õhuniiskus alla 30  % põhjustab nina ja 

silmade limaskestade ärritust. Pikka aega arvutiekraani jälgides ja sellelt 

lugedes pilgutatakse silmi märksa vähem ja need kuivavad kiiremini, sest 

pisarakile ei taastu piisavalt. Kui töö on seotud pikaajalise keskendumisega 

arvutiekraanile, siis tuleb puhates kaugusesse ehk teha nn silmade 

võimlemist. Arvutiga töötamise aajast 10 % on ette nähtud puhkepausideks.

ÕÕhuniiskus üle 70 % võimendab madala ja/
või liialt kõrge õhutemperatuuri ebasoodsat 

mõju ning võib kaasa tuua raskustunnet või 

luulihaskonna vaevuseid. Kuumas ja niiskes 

ruumis on higistamine raskendatud, sest 

higi aurab kehalt aeglaselt. Inimesel on 

seetõttu palav ja ebamugav olla. Kui aga 

ruum on kuum ja õhuniiskus madal, siis 

aurustub higi keha pinnalt kiiremini ja see 

tekitab isegi tunde nagu oleks temperatuur 

madalam, kui see tegelikult on. 

Kõrge õhuniiskus on soodne ka hallitus-

seente tekkeks. Niisketes ruumides jälgida  

ventilatsiooni toimivust ning hallitusseente 

tekkimise märke: kopitunud lõhn, tumedad 

või koguni mustad laigud seintel, akna ümbruses, lae all ja äärtes ning vee-
piiskade tekkimine aknaklaaside alläärtes, nn akende higistamine.

SILMAD JA PUHKUS: 

Arvutiekraani jälgides 

pilgutatakse silmi vähem 

ning pisarakile ei taastu 

piisavalt. Puhkuseks 

vaadata kauguses asuvaid 

objekte, pilgutada silmi 

ning katta hetkeks silmad 

kätega. 

25 



 Milleks on vajalik õhu liikumine ja õhuvahetus 

Madal õhu liikumise kiirus ei taga piisavat õhuvahetust ruumis, mis toob 

kaasa eelkõige süsihappegaasi (CO2) sisal-

duse suurenemise ruumiõhus. See omakor-

langust jt tervisekaebusi. Õhu liigne (tuntav) 

liikumine (tõmbetuul) võib aga tekitada  

valusid kaela ja õlavöötme piirkonnas ja 

suurendada külmetusohtu. 

Tuuletõmbuse hindamisel ja mõõtmisel töö-

kohal vaadeldakse jalgade piirkonda (10 cm 

põrandast) ja hingamispiirkonda, mis istuva töö puhul on 1,1 m kõrgusel ja 

seisval tööl 1,5 m kõrgusel. Õhu liikumiskiirus ei tohi ületada 0,22 m/s.  

Ventilatsiooni sisse- ja väljapuhke ning ruumi kubatuuri järgi on võimalik 

hinnata õhuvahetust ehk mitu korda vahetub õhk ruumis tunni aja jooksul. 

Piisav õhuvahetuskordsus kontoriruumides oleks vähemalt 0,5 ehk kahe 

tunni jooksul vahetub kogu ruumi õhk. Niisketes ruumides tuleb niiskus 

eemaldada oluliselt kiiremini ning antud näitaja võiks olla kuni kaks. 

Missugune on Kaitseväe tööruumide sisekliima 

Kaitseväes on erinevaks otstarbeks erinevaid hooneid ja tööruume. 

Levinumad on staabihooned, õppehooned, kasarmud, sööklad, laohooned, 

remonditöökojad ja meditsiinikeskused. Paljudes hoonetes on koos nii 
ladustamis- või teenindus- ja kontoriruumid. Üldiselt võib lugeda sisekliima 

tingimusi rahuldavaks, sest tegemist on enamuses renoveeritud hoonetega, 

aga varieeruvus on suur: mitmel pool on probleeme nii liiga madala kui liiga 

kõrge õhutemperatuuriga, liiga kuiva ja liiga niiske õhuga ning nii ebapiisava 

kui ka liiga intensiivse õhu liikumise kiirusega. Ühtset  lahendust on raske 
soovitada. Iga hoonet/ruumide kogumit tuleb vaadelda eraldi.

ÕHUVAHETUS: 

Täiskasvanudda põhjustab uimasust, peavalu, töövõime   inimene
hingab minutis keskmiselt 

16 korda, kasutades 5–8 

liitrit õhku. Ventilatsiooni 

projekteerimisel arvesta-

takse reeglina inimese 

kohta 10 liitrit sekundis. 
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 Missugune on tegevväelase roll mikrokliima kujundamisel 

Tähtsat rolli inimese termoregulatsioonis mängib riietus, seega tuleks riietuda 

arvestades ümbritseva keskkonna temperatuuri. Tegevväelasel on teatav 

võimalus valida vormielementide vahel, kuid see ei pruugi tagada head 

töövõimet äärmuslikes tingimustes. Siseruumides näiteks ei saa jahedas 

trükkida või kuumas kabinetis teha pikaaegset keskendumist vajavat tööd. 

Sisekliima parameetrite soovituslikest piiridest väljaminevate tegurite puhul 

tuleb sellest teada anda töökeskkonnaspetsialistile. 

Kui on liiga palav 

Parim lahendus siseruumides on tsentraalse jahutusega ventilatsiooni-

süsteem, mis tagab suvel jahutuse. Paraku kõigis hoonetes sellist lahendust 

ei ole ning suvekuudel tekib olukord, kus ruumidesse puhutakse sama 

temperatuuriga õhku mis väljaski. Sellisel juhul leevendab olukorda ruumi-

põhine seinale paigaldatud või portatiivne konditsioneer. Portatiivse lahen-

duse puhul peab arvestama asjaoluga, et õhust võetav soojus tuleb suunata 

kas otse välja või väljatõmbesse, sest vastasel juhul soojendab see siseõhku. 

Nii sise- kui välistingimustes on kõrge õhutemperatuuri korral oluline tarbida 

vähemalt üks liiter tavapärasest enam vedelikku, kuna veekadu kehast on 

suurenenud. Võimalusel kanda kergemat (suvist) vormiriietust ja kergemaid 
jalatseid, et  leevendada suvise palavuse talumist siseruumides. 

Kui on liiga külm 

Kõigepealt tuleb eelistada tsentraalset soojuslahendust ehk veenduda, et 

radiaator toimib. Seejärel, kui see ei taga piisavat soojust, kaaluda 

lisaküttekehade kasutamist. Paiksete tööde puhul on võimalus kasutada 

soojapuhureid (näiteks ladudes), kuid nende kasutamisel jälgida rangelt 

tuleohutusnõudeid ning mitte jätta neid järelvalveta. Lisaks teha külmas 

töötades regulaarseid puhkepause minnes sooja ruumi. 

27 



 Kui õhk on kuiv 

Õhu kuivus ilmneb kütteperioodil ning kõige lihtsam leevendus on 

regulaarne ruumi tuulutamine akna avamisega. Ruumides, kus on arvutiga 

töö ning tuulutamisest jääb väheseks või ei ole seda võimalik teha, 

kasutada õhuniisutit. 

Kui õhk on niiske 

Niiskuse alandamiseks tuleb tõsta ruumi õhutemperatuuri ning suurendada 

õhuvahetust. Ülemäärase niiskuse alandamiseks tuleb õhku kuivatada

kütmise abil ning tekitada intensiivsem õhu liikumine (parem ventilatsioon). 

Kui on umbne või õhk puhub peale 

Ebapiisava või liiga intensiivse õhuvahetuse korral võib probleem peituda ka 

ventilatsioonisüsteemi tasakaalutamatuses, kus ühes ruumis on püütud õhu 
hulka vähendada iseseisva sissepuhkeklapi kinnikeeramisega. Kuna reeglina 

on tegemist tsentraalse süsteemiga, siis ühes ruumis ventilatsiooni plafooni 

kinni keerates suureneb “tõmbetuul” kõrvaltoas. Seega on vajalik 

süsteemne lähenemine. 

Kui on tekkinud olukord, kus töökoha asetuse tõttu tekitab sissepuhe 

ebamugavust ning isegi häirivat tuuletõmmet, siis tuleb üle vaadata töökoha 

(laua) ümberpaigutamise võimalused, tõsta ümber sissepuhke asukoht või 

vahetada sissepuhkeplafoon hajutavama plafooni vastu. 

VÄLJATÕMME SISSEPUHE 
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 VALGUSTATUS 

Reeglina koosneb valgustus töökohal üldvalgustusest või kombineeritud 

üld- ja kohtvalgustusest. Üldvalgustus ehk lae- ja seinalambid valgustavad 

kogu ruumi. Kohtvalgustus valgustab tööpinda. Kohtvalgustus võib olla 

laualamp või töökoha kohale laest alla toodud lamp. 

Kuidas halb valgustatus tervist mõjutab 

Halb valgustatus vähendab tööviljakust, soodustab silmade väsimist ning 

silma-, närvisüsteemi-, südame-veresoonkonna jt haiguste teket. Ebapiisav 

või ülemäärane valgustatus võib põhjustada ka tööõnnetusi, kus ohuallikad 

ei eristu ümbrusest või ere valgus tekitab pimestuse. 

Milline valgustatus peab olema töökeskkonnas 

Valgustatuse mõõtühik on luks (lx). Töökohtade valgustus peab vastama 

tehtava töö iseloomule. Mida täpsem on töö, seda suurem peab olema 

valgustatus. Allolevas tabelis on toodud töökeskkonnas nõutavad valgusta-

tuse väärtused johtuvalt töökohast ja töö iseloomust. 

Piirkonna, ülesande või tegevuse liik 
Min väärtus

(lx)

Valvelaud 300 

Klassiruumid, õppeklassid 300 

Pakkimis- ja väljasaatmispiirkonnad 300 

Kontorid — kirjutamine, trükkimine, lugemine, andmetöötlus 500 

Tervishoiu ruumid — ülevaatus ja ravi 1000 
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 Missugune on hea valgus 

Kõige parem inimese jaoks on loomulik päikesevalgus, mille puhul on 

ka tööviljakus kõrgeim. Üld- ja koht-

valgustuse puhul on võimalik valida 

valgusallikaid (nt luminofoortorusid), 

mille spekter on võimalikult sarnane 

loomulikule valgusele (6000–6500 K). 

Reeglina on kontorites 4000 K valgus-

värviga lambid. 

 Mis on kontrast ja peegeldus 

Oluline on vältida nägemisväljas 

suuri heleduste erinevusi ehk ei 

tohiks tekkida kontrasti (valge-

hämar). Kohtvalgustite asukoha

puhul jälgida, et ei tekiks peegeldusi 

läikivatelt pindadelt. Kõrvalolevalt 

joonisel on toodud erinevate pin-

dadelt peegelduse mõjud. Näiteks 

kõige enam peegeldab ruumi tagasi 

valgust lagi ning mööblilt ja 

põrandalt on peegeldus oluliselt 

väiksem. 

Kohtvalgustit kasutada alati koos 

üldvalgustusega, et tagada ruumi 

ühtlane valgustatus.  

VALGUSE VÄRV: 

2000–3000 K – soe 

3100–4500 K – külm 

4600–6500 K – päikesevalgus 
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 Missugune on Kaitseväe tööruumide valgustatus 

Kaitseväes teostatud mõõtmised on näidanud, et paljudes tööruumides ei 

ole valgustatus piisav. Mitmetel juhtudel pole isik töökohal seda märganud 
või tähele pannud. Seega kui tunnete, et valgustus võiks olla parem, siis 

andke sellest koheselt märku töökeskkonnaspetsialistile  

Missugused on suunised parema valgustatuse saavutamiseks 

1.

2.

3. Paljudes töökohtades on ka mitu monitori. Valguse ja ekraanide

asetuse tasakaal on silmade jaoks tähtis.

30% või vähem 
70% või rohkem 50% 50% 
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Kui peamine töö on paberiga, 

siis  suunata  kohtvalgusti 

loetava  materjali  peale.

Mitte  kunagi  töötada 

ainult  kohtvalgustiga.

Kui enamus tööd on ekraanil, 

siis tõsta kohtvalgusti

ekraanist kõrgemale ning suunata see ülevalt alla selliselt, et ei tekiks

peegeldumist ekraanilt ega otsest silma häirimist.



 IONISEERIV JA MITTEIONISEERIV KIIRGUS 

Elektromagnetilised kiirgused liigitatakse nende võime järgi organismile 

kahju tekitada kaheks: ioniseerivaks ja mitteioniseerivaks kiirguseks. Lisaks 

jaguneb kiirgus tehislikuks (nt röntgenkiirgus, radioaktiivne saaste) ja 

looduslikuks (nt radoon pinnasest). 

Ioniseerivat ehk radioaktiivset kiirgust iseloomustab aatomitest välja 

paiskuvad osakesed või energia. Ionisee-

riv kiirgus jaguneb otseselt ioniseerivaks 

kiirguseks (alfa-, beeta-, ja gamma-) ning 

kaudselt ioniseerivaks (neutronkiirgus). 

Mitteioniseeriva kiirguse alla kuuluvad 

näiteks infrapunakiirgus, raadio- ja mik-

rolained ning ultraviolett (UV) kiirgus.

UV kiirguse tase sõltub näiteks päikese kõrgusest, osoonikihi paksusest ja

pilvisusest ning see omab mõju nii nahale kui silmadele. 

Ohtlik mõju tervisele: 

 Radioaktviised ained ja neid 

sisaldavad seadmed 

 Röntgenkiirgus 

 UV kiirgus 
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 Kuidas kiirgus mõjub tervisele 

Ioniseeriv kiirgus kahjustab organismi geneetilist 

materjali raku sees, millega võib suureneda oht kasvajate 

tekkeks (nt nahavähk kokkupuutel UV kiirgusega). Pärast 

kokkupuudet väga suure hulga kiirgusega võivad 

avalduda kahjustused nahal (punetusest põletuseni). 

Missugused võimalused on UV kiirguse eest kaitsmiseks 

Üheks ennetusmeetmeks on jälgida UV 

indeksit Riigi Ilmateenistuse kodulehel. 

Väliskeskkonnas tegevuste planeerimisel 

arvestada indeksiga ning pöörata tähele-

panu nii silmade kui naha kaitsele. Kasuta-

da kaitseprille, liikuda väljas mütsi ja pikka-

de varrukatega riietega ja/või kasutada päikesekaitsekreemi. 

UV indeks varieerub päeva jooksul ja kõige kõrgem on see mõne tunni vältel 

keskpäeval. Tavalise nahatüübiga inimesele muutub UV kiirgus ohtlikuks 

alates tasemest 6, õrna nahatüübiga inimesed peaksid tähelepanelikud 

olema alates tasemest 3. Eriti suur võib olla risk välismissioonil viibides. 

Kuna tegemist on doosiga, siis 

mida vähem päikese käes 

viibida, seda parem. Võtta 

arvesse, et päikesekreemi mõju 

väheneb paari tunniga ja pikema 

päikese käes viibimine kestel 

tuleb kreemi kihti uuendada. 

Päikese-

kreem 
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 Missugune ioniseeriva kiirguse doos on lubatud

Inimese kogu keha kiiritust väljendava ioniseeriva doosi mõõtühik on siivert

(Sv). Ühe aasta jooksul kiirgustegevusest saadava doosi piirmäär on 1 

millisiivert (mSv). Sellele lisandub looduslik kiirgusdoos. 

Missugune on kiirguse olukord Eestis 

Nii meis endis kui ümbritsevas keskkonnas leidub alati vähesel määral 

radionukliide ja seega ka ioniseerivat kiirgust, mis annab inimese nn 

loodusliku kiirgusdoosi. Näiteks annab kosmiline kiirgus aastas 0,3 mSv, 

inimkehas sisalduvad radionukliidid umbes 0,2 mSv ning maapinnast ja 

ehitistest lähtuv kiirgus 0,5 mSv suuruse doosi.  

Suurima osa kiirgusdoosist annab Eestis aga radoon, millest põhjustatud 

aastane doos on keskmiselt 1–1,9 mSv. Looduslikule doosile võib lisanduda 

meditsiiniprotseduuridel aastas saadav 0,3 mSv suurune doos. Eesti elanike 

keskmine kiirguskoormus on seega kokku vähemalt 2,5 mSv aastas. 

Missugused on üldised võimalused ioniseeriva kiirguse vähendamiseks 

1. Kiirguse ekraneerimine. Inimene eraldatakse kiirgusallikast kiirgust

tugevasti neelava kaitsekihiga. Heaks kaitsekihiks on rasketest metal-

lidest (tavaliselt pliist) ekraanid. Näiteks ka pakettaknad on hea kaitse,

kui klaasid tehakse kuni 50% pliioksiide sisaldavast flintklaasist.

2. Kaitse radioaktiivsete ainete organismi tungimise eest ehk kaitse-

ülikondade, gaasimaskide, vee- ja õhufiltrite kasutamine. Kiirgus-

kahtluse korral tuleb läbi viia vee- ja toiduainete radioaktiivsuse kont-

roll. Piirkonnas mitte suitsetada, juua ega süüa.

3. Ravimid. Kui on reaalne kiirgusoht või on tekkinud kahtlus ohtliku

doosi saamise osas, tuleb tarvitada kiiritustõve arengut pärssivaid

ravimeid. Levinuimaks on joodi sisaldavad tabletid, mille toime seis-

neb organismi koguneva radioaktiivse joodi väljaviimises ainevahe-
tuse teel (radioaktiivne jood asendub ohutu isotoobiga tablettidest).
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 ELEKTROMAGNETVÄLJAD 

Elektril toimivad seadmed kiirgavad elektromagnetvälju igas suunas ümber 

korpuse. Tüüpiliselt on suurematel seadmetel väga kõrge 

magnetväli seal, kus asub mootor või pingealaldi (adapter). 

Enamik töökeskkonnas esinevaid elektromagnetvälju ajas 

muutuvad ja jagunevad kolmeks: madal- (0–300 Hz), kesk- 

(300 Hz–100 kHz) ja kõrgsageduslikud (100 kHz–300 GHz). 

Kui tugevad on elektromagnetväljad meie ümber 

Väljatugevus sõltub pingest ja voolutugevusest. Voolutugevus, mis läbib 

elektrikaableid, sõltub voolutarbimisest ehk kui palju ja kui suure tarbimisega 

seadmed on tarbimisse ühendatud. Elektromagnetvälja suurus aga ei sõltu 

seadme enda suurusest.  

Missugune elektromagnetvälja tugevus on töökeskkonnas lubatud 

Elektromagnetvälja piirnormid sõltuvad sagedusest. Näiteks sidevahendite 

olulises sageduse vahemikus 100–3000 kHz (radarid, raadiojaamad, 

mobiilside) on Eestis lubatud elektrivälja tugevus 61,4 V/m. 

Kuidas elektromagnetväljad tervist mõjutavad 

1. Suurtel elektrivälja tugevustel on elektromagnetväljadel termoefekt.

Suure võimsusega raadiosageduslik kiirgus on soojusenergia allikas,

mille tulemusena kehakoed soojenevad liigselt ja see väljendub

ülekehalises või lokaalses kuumastressis.

2. Lisaks tekitab vahelduv elektromagnetväli nõrku voole inimese kehas

ning tekkinud vool võib ärritaval moel stimuleerida närve või lihaseid.

3. Tõendeid on ka elektromagnetilise ülitundlikkuse kohta. Kuid nagu

näitavad hiljutised Skandinaavia riikides läbiviidud uuringud (kus on
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kasutatud kontrollitud ja objektiivseid ekspositsiooni kriteeriume) ei sõltu 

mõju niivõrd sellest, kuivõrd suur on magnetväli, vaid inimese arvamusest 

ja hirmust, et ta on sellega kokku puutunud. Seni puudub ka üheselt 

aktsepteeritud bioloogiline mehhanism, mis selgitaks põhjuslikku seost 

ülitundlikkuse ja elektromagnetväljade vahel. 

Missugune on olukord Kaitseväes 

Mõõdistamised töökohtades nagu valvekeskus või teatud seadmete lähe-
duses nagu radar ei näidanud väärtusi, mis oleks ligilähedased või üle 

piirnormide. Väärtused on kordades väiksemad piirväärtustest.  

Kuidas tegevväelased kiirgust ohutegurina hindavad 

KAHJU küsitlusuuringus väitis 98% tegevväelastest, et viimasel väliõppusel

puutusid nad kokku elektromagnetlainetega ning 84% vastanuid see ka 

häiris. Sellest võib järeldada, et tegevväelased on mures elektromagnet-
väljade  pärast  (kuigi  mõõtmised  ei  ole  näidanud  ohtlikke tasemeid).
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Mõõtepunkt Elektriväljatugevus 
(V/m) 

Magnetvootihedus 
(µT) 

Valveruum (sidekeskus) 0,1  
(kehtiv piirväärtus 27,5) 

0,1  
(piirväärtus 500) 

36 meetri kaugusel  
radarjaamast Giraffe AMB 

4,8  
(kehtiv piirväärtus 61,4) 

Sagedusel üle 300 MHz 
ei normeerita  

108 meetri kaugusel  
radarjaamast Giraffe AMB 

3,3  
(kehtiv piirväärtus 61,4) 

Sagedusel üle 300 MHz 
ei normeerita  

Radar-postid TPS-77 ja 
ASR-8  

1,6−3,0  
(kehtiv piirväärtus 61,4) 

Sagedusel üle 300 MHz 
ei normeerita  

Radaritorn 2,0−5,3  
(kehtiv piirväärtus 61,4) 

Sagedusel üle 300 MHz 
ei normeerita  

Radari-posti P-37  
(seadme kabiin/estakaad) 

5,2−7,3/2,2−12,2  
(kehtiv piirväärtus 61,4) 

Sagedusel üle 300 MHz 
ei normeerita  



Ülitundlikkust käsitlevad terviseuuringud on täheldanud, et mures

olemine on oluliselt suurem terviserisk kui normi piires ohutegur ise.  

Millest sõltub mõju inimesele 

1. Kui suur on elektromagnetvälja tugevus.

2. Kui kaugel inimene on seadmest.

3. Kui kaua viibib inimene selle seadme juures.

Kes on ohustatud 

Elektromagnetväljadega kokkupuute osas loetakse tundlikuks 

riskirühmaks aktiivset või passiivset meditsiinilist implantaati 

kandvat isikut.  

Kelle poole pöörduda 

Tegemist on mittetajutava teguriga, millele saab ühtse ja selge vastuse 

mõõtmise teel. Seega kahtluse, hirmu või kaudsete tõendite korral võtta 

ühendust töökeskkonnaspetsialistiga. 
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 BIOLOOGILISED OHUTEGURID 

Tegevväelased puutuvad igapäevaselt kokku keskkonnas 

üldlevinud haigustekitajate ja nakkusohuga, mis on 

sarnane tavaelanikkonna ekspositsiooniga. Samas on nad 

eksponeeritud ka teistele, mittetavapärastele bio-
loogilistele ohuteguritele, mis tulevad ette väliõppustel 

ning välismissioonidel teistes riikides: 

1. Võõras keskkonnas võib olla tegemist uute ohuteguritega, millega

kokkupuude on esmakordne ning millega inimese immuunsüsteem ei

ole harjunud.

2. Kokkupuute intensiivsus võib harjumuspärasest olla oluliselt suurem.

3. Haigestumise riski võib suurendada ka viibimine eritingimustes,

organismi kurnatus, stress, ebasoodsad hügieenitingimused ning

riskeeriv tervisekäitumine.

Bioloogilisi ohutegureid leidub sise-
ja välistingimustes. Siseruumides

esineb näiteks hallitusseeni ning 

bioloogilise päritoluga tolmu. Nende 

tavapärane hulk õhus organismile 

reeglina ohtu ei kujuta. Bioloogiliste 

ohutegurite puhul pole piirnorme, 

sest tundliku isiku jaoks võib olla iga 

sisaldus ohtlik. Kui isik ei ole tundlik, 

siis harv kokkupuude tervisemõju  ei  

oma.  Küll  võib  pidev  kokkupuude
põhjustada peavalu, gripilaadseid  

sümptomeid, nina-, kurgu-,  silma- ja  nahaärritusi, astmat ning aitab kaasa 

nn ruumiõhusündroomi tekkimisele.  

Ruumiõhusündroom: 

kontoriruumides töötavaid inimesi 

tabav sündroom, mida iseloomusta-

vad seletamatu peavalu, väsimus, 

silmade ärritus ja pearinglus jms. 

Sellel puudub kindel definitsioon ja 

ühtne põhjus, sest tegemist on mit-

mete väikese intensiivsusega töö-

keskkonna ohutegurite üheaegse, 

aga samas kestva toimega. 
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siia peaks allkirja panema, et bioloogilise ohu märgis



 Kuidas bioloogilised ohutegurid tervist kahjustavad 

1. Bakterid, viirused ja parasiidid põhjustavad nakkushaigusi.

2. Kokkupuude orgaaniliste tolmudega (õietolm, paberi-, puidutolm jm), 
tolmulestade ja hallitusseentega tekitab naha, limaskestade ja 
hindamisteede allergilisi reaktsioone.

3. Taime- ja seenemürgid ning bakterite endotoksiinid põhjustavad

mürgistusi.

Kuidas toimub nakatumine 

1. Otsene kontakt. Kokkupuude haigestunud inimese või loomaga, 
puukidega, saastunud materjalidega (sh kehaeritised, toit ja joogivesi) 
ning jäätmetega.

2. Õhk. Nakkusohtlikud osakesed levivad õhuga ja läbi ventilatsiooni-

süsteemide kaugele (tuberkuloos, tuulerõuged, punetised, viiruslikud 
hemor-raagilised palavikud).

3. Piisad. Köhivate ja aevastavate haigete haigustekitajad, mis 

lendavad aevastamisel kuni 2 meetri kaugusele.

Kas bioloogilised ohutegurid töökeskkonnas on normeeritud 

Nagu juba eelnevalt mainitud, puuduvad bioloogilistele ohuteguritele piir-

normid tavapärases töö- ja elukeskkonnas, kuna iga bioloogiline ohutegur 

võib olla potentsiaalset nakkusohtlik. Seetõttu on bioloogilise riski 

vähendamisel ja vältimisel oluline roll töötajate teadlikkusel, väljaõppel, 

regulaarsel tervisekontrollil, isiklikul hügieenil ja asjakohasel 

vaktsineerimisel. 
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 Kuidas ennast kaitsta 

Nakatumise/haigestumise ennetamise üks efektiivsemaid viise on 

vaktsineerimine, kuid seda on võimalik teha ainult teatud nakkushaiguste 

puhul (gripp, hepatiit A ja B, puukentsefaliit jt). Enamike teiste bioloogiliste 

ohutegurite puhul on haigestumise vältimiseks vajalikud järgnevad 

ennetusmeetmed:

1. Ümbritseva keskkonna puhtana hoidmine. Puhastamine, pesemine,

koristus, vajadusel desinfektsioon.

2. Ohutud töövõtted. Vigastuste vältimine ning sobiva tööriietuse ja 
isikukaitsevahendite (IKV) kasutamine.

3. Nakkusohtlike jäätmete määrustepärane utiliseerimine. Kasutatud

IKVd, teravad-torkavad esemed koguda vastavatesse konteineritesse.

4. Vaktsineerimine. Hooajaline, nt gripiviiruste korral ja riskipiir-

kondadesse reisimisel.

5. Kokkupuute vältimine nakkushaigega. Haige isoleerimine, haiges-

tumise korral töölt eemale jäämine.

6. Reostuskahtluse korral tuleb läbi viia vee ja toidu kontroll.

7. Riskipiirkonda reisimise korral vaktsineerida ennast vastavalt juhistele

ja järgida hoolikalt isiklikku hügieeni. Mitte kasutada kahtlase

päritoluga vett ja toitu. Riskipiirkonnast naastes jälgida tervislikku

seisundit kuni 2 nädalat.

8. Isiklik hügieen peab olema järjepidev ja põhjalik (sh kätepesu pärast

WC kasutamist, köhimist, enne söömist, kontaktil nakkushaige või

saastunud materjalidega).

9. Aevastamise ja köhimise käitumisjuhise järgimine, nn köhimisetikett.
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KÖHA/AEVASTAMISE HEA TAVA 

Pöörake oma pea teistest eemale. 

Katke nina ja suu taskurätikuga. Eelistage ühekordseid pabertaskurätikuid. 

Visake pabertaskurätik pärast kasutamist kohe prügikasti. 

Kui taskurätikut ei ole käepärast, siis katke aevastades või köhides suu 

varrukaga. 

Puhastage oma käed pärast taskurätiku äraviskamist vee ja seebiga või 

kasutage käte antiseptikumi. Kui võimalik, siis puhastage oma käed iga kord 

pärast aevastamist, nuuskamist või köhimist. 
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 KEEMILISED OHUTEGURID 

Keemilised ohutegurid on eeskätt kemikaalid, aga ka näiteks tolm ja 

heitgaasid. Kui tolm puutub kokku 

hallitusseente või loomadega, muutub 

see ka bioloogiliseks ohuteguriks. 

Ohtlik on selline kemikaal, mis oma 

omaduste tõttu kahjustab keskkonda, 

tervist või vara. 

Kuidas ära tunda, et tegemist on ohtliku kemikaaliga 

Ohtliku kemikaali nõuetekohasel pakendil on kirjas tarnija(te) andmed, 

kogus pakendis, aine või segu identifitseerimist võimaldavad andmed,

ohupiktogrammid (mõeldud konkreetse teabe edastamiseks asjaomase ohu 

kohta), ohulaused, hoiatuslaused, isikukaitsevahendite kasutamise vajadus, 

hoiustamise ja kustutamise meetmed ning muu vajalik lisateave.  

Iga kemikaali tarnija peab väljastama kemikaali ohutuskaardi. Ohutus-
kaardid peavad olema kättesaadavad ning kemikaalide kasutajad peavad 

olema nendega tutvunud. Ohupiktogrammid on toodud alloleval joonisel. 

Kemikaal või mürk:

Iga kemikaal on mürk, kõik 

sõltub vaid kontsentratsioonist. 

Paracelsus (1493–1541) 

Söövitav 

Kahjulik, 

ärritav 

Plahvatusohtlik Oksüdeeriv 

Tuleohtlik Ägedat 

mürgistust 

tekitav 

Rõhu all 

olev gaas 

Keskkonnaohtlik Terviseohtlik 
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 Kõik kemikaalid ei ole ju pakendatud ja ohumärgiga tähistatud 

Lisaks pakendatud toodetele tekib keemiline ohutegur teatud protsesside 

tulemusena. Näiteks sõidukite mootoritest eralduvad heitgaasid, püro-

tehnilised materjalid süttides ja plahvatades eraldavad suitsu, põlemisel  

tekkiv vingugaas jne. 

Vähendamaks kokkupuudet toksiliste ja kantserogeensete heitgaasidega, on 

äärmiselt oluline mitte viibida vajaduseta töötavate masinate läheduses, 

mitte soojendada sõidukeid kontorihoonete kõrval ning mitte kunagi lasta 

töötada sõidukitel siseruumides (kasutada heitgaasi äratõmbevoolikut).  

Missugune on kemikaalide mõju tervisele 

Kemikaalide toimet organismile on raske täpselt hinnata, sest kemikaalidel 

on erinevad organismi sattumise teed – sissehingamine, imendumine läbi 

naha ja silmade, allaneelamine, metabolismi kaudu. Samuti on kemikaalidel 

erinevad toimed – ägedad või pikaajalised, pöörduvad ja pöördumatud, 

lokaalsed või üldised. 

Kemikaalide toime hindamise teeb keerukaks nende võimalik omavaheline 

koosmõju. Kemikaalide koosmõju korral ei kehti üldjuhul võrdus 1 + 1 = 2, 

sest paljud kemikaalid koosmõjus võimendavad vastastikku tervisemõju.  

Missugused on Kaitseväe spetsiifilised ohud 

Laskmistel eraldub toksilisi raskmetalle nagu tsinki, vaske, niklit ja pliid. 

Tähelepanu tuleb juhtida asjaolule, et pliid sisaldava laskemoona 

kasutamisel lendub õhku sellest oluline osa ning see on oluliseks 

ohuteguriks siselasketiirudes. Plii puhul on tegemist neurotoksilise 

ühendiga, mis põhjustab kognitiivseid häireid, pärsib neerufunktsiooni ja 

võib põhjustada südameveresoonkonna ja reproduktiivprobleeme. 

Raskmetallide puhul õhus on tegemist muuhulgas väga väikeste 

nanoosakestega, mis võivad kergesti kopsudest vereringesse sattuda ning 

pideval kokkupuutel akumuleeruvad need organismis. 
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 Missugused on meetmed kemikaaliriski vähendamiseks 

1. Asendamine. Kõige esimene prioriteet peaks olema asendada

ohtlikud kemikaalid ja nende kasutamisega seotud tööprotsessid

ohutumatega ning kasutada alati kõige vähem ohtlikku töömeetodit.

2. Tööprotsessi isoleerimine. Tööprotsess võimalikult suurel määral

muust töökeskkonnast isoleerida, et tööga mitte seotud inimesed

sellega kokku ei puutuks. Samuti töökohtades, kus eraldub ruumiõhku

ohtlikke kemikaale, tuleb varustada need kohtäratõmmetega ning

veenduda ruumi piisavas õhuvahetuses.

3. Isikukaitsevahendite kasutamine. Kui ohtlike kemikaalidega kokku-

puudet ei ole muul viisil võimalik vältida ja ohtu vähendada, tuleb ka-

sutada sobivaid isikukaitsevahendeid.

4. Lasketiirudes tuleks parandada veelgi ventilatsiooni, vajadusel vähen-

dada korraga laskvate isikute arvu ning pliist tulevat riski aitab vähen-

dada ka pliivaba moona kasutamine.

Hingamisteede kaitseks tolmu vastu kasutada tolmumaski 

ehk respiraatorit. Respiraator valida tolmu osakeste suu-

ruse järgi: jämedama tolmu jaoks P1 tähisega, P2 peene-

ma tolmu jaoks ning P3 kaitseb lisaks bakterite ja viirus-

te eest. Lisatähis V näitab, et respiraatorile on lisatud 

klapp, mis hõlbustab väljahingamist. NB! Respiraator ei kaitse gaaside eest. 

Kaitseks gaaside eest on valikuvariantideks kas pool- või täismask. Täismask 

kaitseb lisaks hingamisteedele ka nägu ja silmi. Mõlemal juhul on tegu 

kummi-  või  silikoonmaskiga, mille  külge on  kinnitatud  filter või filtrid.  Kui 

inimene on allergiline kummile, tuleb valida

silikoonmask. Maskile paigaldatavad filtrid tuleb 

valida olenevalt kemikaalidest, millega kokku 

puututakse: orgaanilised/mitteorgaanilised gaasid 

ja aurud, happelised gaasid, ammoniaak, tolm jne.
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 Kemikaalidega kokkupuutel on äärmiselt oluline kasutada 

kindaid, kuna kemikaalid võivad põhjustada lokaalselt söö-

vitust, ülitundlikkust ja nahaekseemi ning läbi naha 

imendudes võivad need kahjustada kogu organismi. Kin-

da tüüp tuleb valida vastavalt kemikaalile: aluselisel, hap-

pelisel kemikaalil, lahustil, õlil ja gaasil on erinev kinnas.  

Kui kaitsekinnastest ei piisa, siis tuleb kasutada kaitseüli-

konda. Kaitseülikond kaitseb ka bioloogiliste ohtude eest. 

Kaitseülikonna valikul lähtuda kemikaalist ja kokkupuute 

tüübist, nt kas on tolm, aur või lenduvad pritsmed. 

Tüüp 1: Gaasikindel 

Tüüp 2: Peab vastu keemilistele ainetele ja vedelikele, kuid pole gaasikindel 

Tüüp 3: Kaitse surve all olevate vedelate kemikaalide eest  

Tüüp 4: Kaitse vedelate aerosoolide eest 

Tüüp 5: Kaitse lenduvate kemikaaliosakeste eest 

Tüüp 6: Piiratud kaitse vedela auru eest 

Kuidas hoiustada kemikaale 

Kemikaale hoiustada alati võimalusel originaal-
pakendis. Ümbervalamisel teise taarasse/

pakendisse tuleb tagada loetavalt aine nimetus 

ning kemikaali ohumärgid. Kui ei ole teada, millega 

tegu, tuleb see kasutusest kõrvaldada. Hoia korras 

hoiustamiskoht. 
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 FÜSIOLOOGILISED OHUTEGURID 

Füsioloogilisteks ohuteguriteks on füüsilise töö raskus, sama tüüpi liigutuste 

kordumine, üleväsimust põhjustavad sundasendid ja -liigutused ning muud 

sarnased tegurid, mis võivad aja jooksul viia tervisekahjustuseni. 

Kuidas füsioloogilised ohutegurid tervist mõjutavad 

1. Töö arvutiga. Peamiseks terviseprobleemide põhjuseks on vale ja 
väsitav kehaasend, mis tekitab valusid küünarvarre-, randme-, õla-, 
kaela- ning nimmepiirkonnas. Probleemid silmadega tulenevad pea-
miselt indiviidi silmade eripäradest, tööülesannetest ning mõnedest 
keskkonnatingimustest nagu õhuniiskus ja valgustustingimused 
ruumis. Väsimus, stress ja peavalu on tööülesannete keerukuse, hulga 
ja töökeskkonna ühismõju tagajärg.

2. Sundasendid. Ühes asendis (istuv, seisev) peab viibima või tuleb 
teha tööd kehale ebamugavalt ja lihaste pideva pinge all (kükitamine, 
küünitamine, põlvitamine jne). Sundasendis olles peavad lihased 
töötama staatiliselt ehk ilma võimaluseta vahepeal lõtvuda. See põh-

justab nende kiiret väsimist ning ülepinge tekkimist. Esmalt kujuneb 
välja ebamugavustunne ülekoormatud jäsemetes või piirkonnas ning 
töövõime väheneb, järgnevad mõõdukad kaebused valu kohta. Edasi 
võivad kujuneda juba kindla haigusprotsessi tunnused – valud prob-

leemsetes piirkondades, tursete teke, tundlikkuse häired ja lihaste 
nõrgenemine. Seejärel kujunevad välja kroonilise haiguse tunnused, 
mis viivad ka püsiva töövõime vähenemiseni, näiteks radikuliit, 
karpaalkanali sündroom, kroonilised seljavalud, kaela kangus jne.

3. Sundliigutused. Nii nagu sundasendite puhul, kujuneb ka siin välja

ebamugavustunne ülekoormatud jäsemetes ja väheneb töövõime.

Sellele järgnevad valud probleemsetes piirkondades, tursete teke,

tundlikkuse häired ja lihaste nõrgenemine. See võib omakorda viia
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küünarliigese või õlaliigese põletikuni, kaelalihaste pinge sündroomini 

jne. Sundliigutuste tagajärjel tekkinud kahjustused võivad paikneda 

kaelas ja õlavöötmes, alaseljas, küünarliigestes, küünarvarres, rand-
metes ja labakätes, puusades ning põlvedes.  

4. Sage raskuste käsitsi teisaldamine võib põhjustada luulihaskonna

seisundi järkjärgulist halvenemist (näiteks alaseljavalu) või ka ägedaid

traumasid (näiteks seljatrauma).

5. Liikumine lisaraskusega. Pidev lisaraskuse kandmine, nt killuvest,

rakmed, kiiver, seljakott, võib põhjustada samuti luulihaskonna

seisundi järkjärgulist halvenemist ja isegi nn stressmurdu ehk stress-

faktuuri. See on pikaajalise ja ülemäärase koormuse tagajärjel ja ilma

ägeda vigastuseta tekkinud murd. Kindlat toimumisaega määrata on

raske, sest konkreetne põhjus (löök, kukkumine vms) puudub.

Kuidas vähendada mõju tervisele 

1. Töötamiskoht. Pöörata tähelepanu ergonoomikale. Nägemisdistants

peab olema proportsionaalne tööobjektiga: väiksed objektid nõuavad

lühemaid nägemisdistantse ja kõrgemat tööpinda. Kõige sagedamini

jälgitav objekt peab olema paigutatud töötaja ette, tsentrisse.

2. Sund- ja korduvliigutused. Vältida tuleks kiiresti korduvaid ühetaolisi 
liigutusi, suurt täpsust nõudvaid liigutusi ja randme pööramis-liigutusi. 
Sundliigutuste puhul on oluline ka rütm – ei tohi töötada tempoga, mis 

on üle võimete ning oluline on teha regulaarseid puhkepause (näiteks 

45 minuti tagant 5−10 minutiline paus).

3. Arvutitöökoht. Peab olema võimalik saavutada sobiv ja mugav

tööasend. Arvutiga töötamisel peab töölaud või -pind olema

küllaldaselt suur, et võimaldada IT-seadmete ja paberdokumentide

sobivat paigutamist. Püsival töökohal peab olema sülearvuti

ühendatud välise kuvariga (dokitud). Klaviatuur ning hiir peavad
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olema samal kõrgusel, et vähendada koormust õlavöötmele. Istme 

kõrgus ja seljatoe asend peavad olema reguleeritavad.  

4. Raskuste tõstmisel kasutada võimalusel tehnilisi abivahendeid. Alati

on abi ka teise isiku appi kutsumisest. Järjestikuse füüsilise koormuse

puhul teha vaheaegu, et keha saaks vajalikul määral taastuda. Tuleb

tagada, et isikud, kelle tööülesannete hulka kuulub raskuste

teisaldamine, juhendataks enne tööle lubamist abivahendite õigest

kasutamisest, teisaldamisega seotud terviseriskidest ning et neid

õpetataks kasutama õigeid töövõtteid.
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 Millest sõltub seljas kantava varustuse kandmise võimekus 

Kuidas mõjutab lisaraskus liikumise kiirust 

INIMENE
Treenitus,

eelnevad vigastused, 
toitumine, kehamass, 

sugu, vanus,
varustuse kandmise 

süsteemid

Varustuse kandmise võimekus

KESKKOND
Maastik, 

temperatuur, niiskus,
teekonna kõrguste 

vahe

Ü  S    
Kogu kantava

varustuse kaal ja
jaotus, liikumise

kiirus, distantsi pikkus
ja etteantud aeg, 

liikumise ja
puhkepauside

korraldus

Kantav raskus Liikumiskiirus Distants 5 km Distants 10 km 

20 kg 

3 km/h Kerge Kerge 

4 km/h Kerge Mõõdukas 

5 km/h Mõõdukas Raske 

6 km/h Raske Üliraske 

30 kg 

3 km/h Kerge Kerge 

4 km/h Mõõdukas Mõõdukas 

5 km/h Raske Raske 

6 km/h Üliraske Üliraske 

40 kg 

3 km/h Kerge Mõõdukas 

4 km/h Mõõdukas Mõõdukas 

5 km/h Raske Raske 

6 km/h Üliraske Üliraske 

3 km/h Mõõdukas Mõõdukas 

50 kg 
4 km/h Mõõdukas Raske 

5 km/h Raske Üliraske 

6 km/h Üliraske Üliraske 
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 Millest sõltub isiku vastupidavus 

1. Energiakulu. Isiku vastupidavus raskuste kandmisel on seotud

energiaga, mis kulub seismiseks, kõndimiseks, jooksmiseks ja välja-

õppes ette tulevate harjutuste tegemiseks (nt roomamine, ronimine

jms). Seega on oluline mõju energia taastamisel ehk toitumisel.

2. Treenitus.  Läbimaks teekonda teatud kiirusel ja raskusega, on oluline

tegur aeroobne vastupidavus, mis iga isiku puhul on erinev ja sõltub

treenitusest.

3. Oodatav võimekus. Et saavutada teatud raskuste kandmine teatud

kiirusel, tuleb läheneda personaalselt ning süstemaatiliselt.

Treeningul arvestada iga isiku kehamassi (KM). Uuringud on näidanud,

et saavutatav raskuste kandmise efektiivne piir on 4,5–5 km/h

liikumine ja kuni 40–50 % lisaraskus KM-st.

Kuidas parandada vastupidavust 

1. Vastupidavust lisaraskuse kandmiseks ning vigastuste ennetamiseks 
on võimalik suurendada läbimõeldud treeninguga.

2. Korduva treeninguga väheneb energia tarbimine ja suureneb

aeroobne vastupidavus.

3. Kombinatsioon lisaraskusega rännakust ja jõutreeningust viib

suurema vastupidavuseni raskuste kandmisel.

4. Tähtis on järjepidevus. Soovituslik harjutuste läbiviimise tihedus on

2–4 korda kuus. Treeningu planeerimisel valida kas suurem raskus ja

lühem distants või mõõdukas raskus ja pikem distants.

5. Vastupidavuse treening raskuste kandmiseks peab olema progres-

siivse iseloomuga ning arvestama isiku võimekust ja kehamassi. Täp-

semalt on kirjeldatud treeningplaan järgneval leheküljel maatriksina.
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KANTAV RASKUS ALGTASEME TREENING MÕÕDUKAS 

TREENING 

LÕPPTASEME TREENING  

15% KMst 

KM kuni 60kg = 8kg 

KM kuni 70kg = 10kg 

KM kuni 80kg = 11kg 

 KM 80+kg = 13kg 

8 km järjesti-
kune rännak. 

Kiirus  

5,5 km/h. 

Vahelduv 

maastik , 

tõusud ja 

langused. 

15 km järjesti-
kune rännak. 

Kiirus  

5,5 km/h. 

Vahelduv 

maastik , 

tõusud ja 

langused. 

27% KMst 

KM kuni 60kg =  15kg 

KM kuni 70kg = 17,5kg 

KM kuni 80kg =  20kg 

       KM 80+kg = 23kg 

5 km järjesti-
kune rännak. 

Kiirus  

5,5 km/h. 

Vahelduv 

maastik , 

tõusud ja 

langused. 

10 km järjesti-
kune rännak. 

Kiirus  

5,5 km/h. 

Vahelduv 

maastik , 

tõusud ja 

langused. 

12km järjesti-

kune rännak. 

Kiirus  

5,5 km/h. 

Vahelduv 

maastik , tõu-

sud ja langu-

sed 

15 km järjesti-
kune rännak. 

Kiirus  

5,5 km/h. 

Vahelduv 

maastik, 

tõusud ja 

langused 

35% KMst 

KM kuni 60kg = 20kg 

KM kuni 70kg = 23kg 

KM kuni 80kg = 26kg 

      KM 80+kg = 30kg 

Patrullrännak. 

Mitte kiiremi-

ni kui 5 km/h. 

Kuni 6 km 

päeva kohta. 

8 km järjestii-
kune rännak. 

Kiirus  

5,5 km/h. 

Vahelduv 

maastik , tõu-

sud ja langu-

sed 

12 km järjesti-
kune rännak. 

Kiirus  

5,5 km/h. 

Vahelduv 

maastik , 

tõusud ja 

langused 

15 km järjesti-
kune kontroll-

rännak. 

47% KMst 

KM kuni 60kg = 25kg 

KM kuni 70kg = 30kg 

KM kuni 80kg = 35kg 

      KM 80+kg = 40kg 

Patrullrännak. 

Mitte kiiremini 

kui 5 km/h. 

Kuni 6 km 

päeva kohta. 

Patrullrännak. 

Mitte kiiremini kui 5,5 km/h. 

Kuni 7,5 km päeva kohta. 

60% KMst 

KM kuni 60kg = 33kg 

KM kuni 70kg = 39kg 

KM kuni 80kg = 45kg 

      KM 80+kg = 50kg 

Patrullrännak. 

Mitte kiiremini kui 4,5 km/h. 

Kuni 5 km päeva kohta. 

Raskuste kandmise treeningu maatriks 
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PSÜHHOSOTSIAALSED OHUTEGURID 

Psühhosotsiaalsed ohutegurid on need töökorralduse, juhtimise ja 

töökeskkonna sotsiaalse konteksti aspektid, mis võivad tekitada töötajale 
vaimset või füüsilist kahju. Seega võib psühhosotsiaalseks ohuteguriks olla 

nii suur töökoormus (KAHJU teadusuuringus väitis väga suur osa 

tegevväelastest, et nad töötavad enam kui 40 tunni nädalas), pingeline töö, 

kui ka pikalt metsas olek või viibimine välismissioonil, mis ei võimalda perele 

piisavalt aega pühendada. Kõik need stressorid võivad tugeva või pikaajalise 

mõju korral mõjutada tervist. 

Kuidas psühhosotsiaalsed ohutegurid tervist mõjutavad 

Käitumises võib stress väljenduda alljärgnevas: unehäired, muutused toitumis-
harjumustes ja alkoholi tarbimises, pere ja sõprade vältimine, häired 

igapäevastes tegevustes, äärmuslikud reaktsioonid või vägivallapuhangud jne.

Esmased füüsilised sümptomid võivad olla: väsimus, peavalu, lihaspinged, 

seedimisprobleemid. Võimalikud vaimsed ja emotsionaalsed probleemid 

on näiteks: masendus ja ärevus, ärrituvus või ülemäärane muretsemine, 

tähelepanu langus, ükskõiksus, keskendumisprobleemid ning tunne, et ei 

suudeta olukorraga toime tulla ega tulevikuplaane teha ja madal 

enesehinnang. 

Pikaajaline stress võib põhjustada organismi vastupanuvõime langust, 

depressiooni, läbipõlemist, südame-veresoonkonnahaiguseid, hormo-

naalseid ja ainevahetushäireid jpm. 

Lisaks võib tööstress halvendada tööohutust (tähelepanu võime võib olla 

oluliselt langenud) ning võimendada teiste ohutegurite tervisemõju. 

Kui paljude teiste töökeskkonna ohutegurite puhul on võimalik teenistujate 

kaitseks sätestada piirnormid ning pakkuda väga selgeid tegutsemisjuhiseid 

ohu maandamiseks, siis tööstressi puhul on olukord keerulisem. Kuna stressi 
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ning sellega seonduva kahju teke sõltub paljudest asjaoludest, peitub 

tööstressi ja psühhosotsiaalsete riskide ennetamise võti paremas 

töökorralduses ja juhtimises. Oluline on ka teenistujatele koolituse

korraldamine pingelistes olukordades toimimiseks ning vajadusel 

psühholoogilise nõustamise ja abi pakkumine (eriti näiteks välismissiooni 

eelselt ja järgselt). 

Mida saab ette võtta 

Teenistuja on oma töölõigu parim asjatundja ning stressi sümptomite 

ilmnemisel tuleb olla julge tegemaks alljärgnevat:

1. Anda teada, kui tunnete, et vajate teenistusülesande täitmiseks 

täien-davat informatsiooni või väljaõpet.

2. Kui te ei ole kindel, missugused ülesanded teie teenistusülesannete

hulka kuuluvad või mille eest te vastutust kannate, siis täpsustada

seda oma otsese ülemaga.

3. Juhtida igapäevaselt ülema või töökeskkonnaspetsialisti tähelepanu

riskidele töökeskkonnas või töökorralduses ja osaleda aktiivselt

riskianalüüsi protsessis (näiteks osaledes uuringutes või aruteludel).

4. Hoolida endast, jälgida oma enesetunnet ning kontrollida regulaarselt

oma tervist.

5. Kui tunnete, et te ei tule oma tööga ajutiselt toime (näiteks eraelus

toimunud läbielamiste tõttu) ja vajate ajutiselt väiksemat

töökoormust või tööülesannete muutmist, siis rääkida sellest oma

ülemaga.

6. Pakkuda kolleegidele tuge nende teenistusalastes probleemides ning

võtta abi vastu, kui te ise seda vajate.
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KOKKUVÕTE 

Tegevväelaste töö kätkeb endas väga erinevaid terviseriske. Olulisemateks 

tervist mõjutavateks ohuteguriteks Kaitseväes on müra ja vibratsioon, 

õhutemperatuur sise- ja välistingimustes, ebapiisav õhuvahetus, nõrk

valgustatus, valed tööasendid ja -võtted ning keemilised, bioloogilised ja 

psühhosotsiaalsed ohutegurid. 

Kuigi Kaitsevägi tegeleb igapäevaselt nende ohtude vähendamisega, kuna
riigi kaitsevõime hoidmine on meie prioriteet, saab väga palju ära teha ka 

iga tegevväelane ise. Kui teenistujaid on teavitatud ohtudest ja nende 

vältimise võimalustest ning talle on isikukaitsevahendid võimaldatud, siis on 

teenistuja kohus neid kasutada. Juhtkonna ülesanne on tervist hoidvate 

meetmete tutvustamine ja harjumuste kujundamine väljaõppe käigus. 

Seejuures on oluline juhtkonna eeskuju ja kaasteenistujate toetav 

suhtumine tervise kaitsmisesse. Äärmiselt oluline on ka arvestada kaitse-
vahendite kasutusmugavusega (mugavaid kaitsevahendeid kasutatakse 

sagedamini) ning omavahelise kokkusobivusega (näiteks kiiver, kõrvaklapid 

ja kaitseprillid).

Kaitseväes läbiviidud teadusuuring „Tegevväelase terviseriskide hindamine ja 

juhtimine — KAHJU“ näitas muuhulgas, et mõningaid terviseriske 

tegevväelaste poolt alahinnatakse (näiteks laskmisel tekkiv müra) ja teatud 
terviseriske ülehinnatakse (näiteks elektromagnetväljad, määrdepastad). On 

äärmiselt oluline hinnata  terviseohte adekvaatselt ja saada neile õige 

hinnang nii ohutuse kui tervise seisukohast. Selleks tuleb igapäevaselt jälgida 
tegevusi ja kehtestatud meetmete rakendamist igapäevaselt ning teavitada 

töökeskkonnaspetsialiste kui tekib kahtlus lisandunud ohuteguritest ja 

meetmete mittepiisavusest. 
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