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Juhtunud tööõnnetused

 Töötaja teisaldas kasti, mis kaalus umbes 16 kg. Selles 12 pudelit. Kast oli vaja tõsta
riiulilt kärusse
• Töötaja sai seljavigastuse - lülisamba kõrval olevate lihaste mikrorebendid kaelast kuni 

nimmesegmendini

 Töötajal oli vaja vahetada tühjaks saanud õllevaati. Täis vaat kaalus 38 kg. Vahetatavad 
vaadid olid virnas, vaati tuli tõsta umbes rinna kõrguselt. Vaati tõstes vigastas töötaja 
oma selga
• Tööõnnetuse põhjus raportilt – liiga raske raskus üksinda tõstmiseks, töötajapoolne 

tööohutusnõude rikkumine

 Töötaja tõstis mannavahu vanne. Raskusi (15 kg) teisaldati teise töötunni jooksul 
umbes 8 korda. Töötamiskohal oli teisaldustööks piisavalt ruumi
• Käsitsi raskuste teisaldamise käigus venitas töötaja oma selga. Töötaja ei pidanud pause 

ega palunud abi, kui tundis, et selg on väsinud ja jätkas teisaldamist
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Tööõnnetuse analüüs

 Raske tööõnnetus (kõõluse rebend), töövõimetus 120+ päeva

 Juhtumi kirjeldus - autoelektrik hakkas töökoja laoruumis rehviriiulilt (ca 1,5 m kõrge) 
maha tõstma pakiauto rehvi. Tõstmisel tundis töötaja teravat valu vasaku käe 
küünarliigeses, mis sundis teda tegevust katkestama

 Tööandja arvamus - kuna tegemist oli ainult rehviga, siis sellise raskuse tõstmisel pidi 
olema eelsoodumus (terviserike) taolise vigastuse tekkimiseks

 Tööõnnetuse põhjused tööõnnetuse raportilt – muud põhjused, põhjuse täpsustus -
töötaja füüsiline võimekus (terviserike)

 Meetmed samalaadsete õnnetuste vältimiseks – täiendjuhendamine raskuste käsitsi 
teisaldamisest
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Peamised küsimused/mured

 Mitu kilogrammi tohib tööline tõsta?

 Mitu kilogrammi tohib naistöötaja tõsta?

 Kui palju võib käsitsi päevas teisaldada suuri raskusi ja kui palju pause on ette nähtud?

 Kas suurte raskuste käsitsi teisaldamise puhul on määratud töö kestvus tundides või 
on tööaeg piiratud?
• Hetkel kaalub tööl 1 objekt, mida me teisaldame käsitsi 34-40 kilo ja kokku tõstame päevas 

(olenevalt päevast) 10-20 tonni töötaja kohta
• On ka raskemaid päevi, mil käib käest läbi kuni 40 tonni päevas 
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Sihtkontroll raskuste käsitsi teisaldamise kohta

 Kontrolliti 18 ettevõtet

 Raskuste käsitsi teisaldamise riskianalüüs on läbi viidud 11 ettevõttel ja neis on riskid 
hinnatud vastavalt tegelikkusele

 Neist kuuel on tegevuskavas välja toodud ka abinõud riskide maandamiseks või 
vältimiseks

 Pooltel kontrollitud ettevõtetest olid olemas raskuste käsitsi teisaldamise 
ohutusjuhendid. Need sisaldasid asjakohaseid juhiseid ja õigeid töövõtteid, mida 
võimalik ka reaalses elus kasutada

 Tervisekontroll korraldatud viies ettevõttes
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Tööandja kohustused

 Tööandja peab raskuste teisaldamisega seotud töötamiskohad kujundama ja kohandama 
nii, et muuta need töötajale võimalikult ohutuks

 Selle eesmärgi täitmiseks peab tööandja hindama riski töötaja tervisele

 Riski esinemisel peab tööandja rakendama abinõud selle vältimiseks või vähendamiseks
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Riskianalüüsi näidis terviseriski hindamiseks

 Ettevõttes on korraldatud töökeskkonna riskianalüüs. Raskuste käsitsi teisaldamise 
terviseriskide hindamisel on arvestatud, et operaator tõstab raskust 40-200 korda 
vahetuses

 Tootmisliinilt tuleb 600 toodet tunnis, st 4800 toodet päevas

 Tooteid tõstavad 7 operaatorit vaheldumisi, mis tähendab, et üks töötaja tõstab raskust 
686 korral

 Toode kaalub u 20 kilogrammi

 Riskianalüüsis on kehaasendi hinnanguks antud 2 (ülakeha kallutatud ette kuni 30° või 
pööratud, raskus toetub vastu keha, istumine, seismine või pikem kõndimine)

 Tegelikkuses peavad operaatorid asetama tooted ka aluse alumisele kihile (põlvedest 
allapoole) ja tõstma viimasele kihile - tööd tehakse nii kummargil asendis kui ka 
õlgadest ülespoole tõstetud kätega
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Terviseriski hindamine raskuste käsitsi teisaldamisel

 Regulaarselt korduv raskuste teisaldamine - aja hinnang 8

 Teisaldatava raskuse mass (mehed) - massi hinnang (20-30 kg) 4

 Kehaasendi hinnang 4 /8?/

 Töökeskkonna tingimuste hinnang 0

 (Mass+asend+tingimused)*aeg

 (4+4+0)*8=64

 (4+8+0)*8=96

 ≥ 50 - koormus liiga suur
• füüsiline ülekoormus on ilmne
• töökorralduse muutmine ja töökoha ergonoomiline ümberkujundamine on hädavajalik
• töö lõpetada kuni ümberkorralduste tegemiseni
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Meetmete võtmise vajadus

 Ettevõtte töötajate töös esineb raskuste käsitsi teisaldamist nt tõstavad töötajad 
toodete kaste liinilt alusele. Kast tõstetakse liinilt euroalusele (kummargil asendis, 
tõstmine toimub allpool töötaja põlvede kõrgust), töö toimub soojas ruumis.

 Ettevõttes on läbi viidud raskuste käsitsi teisaldamise riskide hindamine, riskihindeks 
on saadud 48. 

 Riskihinnangu selgituse järgi on riskihinde 50 ja enam puhul selgitus – koormus liiga 
suur, füüsiline ülekoormus on ilmne, töökorralduse muutmine ja töökoha ergonoomiline 
ümberkujundamine on hädavajalik, töö lõpetada kuni ümberkorralduste tegemiseni. 

 Kuna saadud riskihinnang on hinnangule – koormus liiga suur – väga lähedal, võtke 
tarvitusele meetmed koormuse vähendamiseks.
• Meetmeteks võivad muuhulgas olla

− muudetava kõrgusega aluste kasutuselevõtt, et parandada tööasendit ja vältida kummardamist,
− vaheldada töötajate tööd ja tööülesandeid, et ühele töötajale ei muutuks koormus liiga suureks
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Meetmed

 Tööandja peab töötaja terviseriski vähendamiseks rakendama järgmisi abinõusid:
• varustama töötaja sobivate tehniliste abivahenditega;
• võimalusel vähendama teisaldatava raskuse massi;
• tagama teisaldustööks sobiva sisekliima ning piisava ventilatsiooni ja valgustatuse;
• tagama ohutuks teisaldustööks piisava vaba ruumi nii töötamiskohal kui ka liikumisteedel;
• lühendama raskuse kandmisteed;
• lühendama teisaldustöö kestust, sealhulgas nägema ette sobivad puhkepausid;
• korraldama töö selliselt, et töötaja saaks teisaldustööd vaheldada füüsiliselt mittekoormavate 

tööülesannete täitmisega;
• andma töötajale isikukaitsevahendid, kui teisaldustööga kaasneb vigastusoht.



12
www.healthy-workplaces.eu

Puhkus taastab jõu!
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Ettekirjutus

 Töökeskkonna riskianalüüsis on välja toodud, et tootmistöötajatel esineb sundasendeid 
ja sama tüüpi liigutuste kordumist – pudelite jt toodete pakendamine toimub püstijalu. 
Tegemist on keskmise riskiga ning vajalik on leida meetodid, kuidas riskitaset 
vähendada 

 Tootmistöötajatel on riskianalüüsis hinnatud raskuste käsitsi teisaldamist ja 
riskitasemeks on määratud 2. See tähendab, et koormus on mõõdukas ja võib tekkida 
ülekoormus

 Riskianalüüsis on üheks meetmeks esitatud, et vajalikud on puhkepausid (isegi on 
mainitud, et vajalikud on puhkepausid igas tunnis)

 Ettevõtte töökorralduse reeglites on tööpäevasisesed vaheaja esitatud, tööandja 
kinnitusel arvatakse nii lõunapaus kui ka kaks 15-minutilist pausi tööajast välja
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Et selle kõigega toime tulla.....

 2015. aastast on Tööinspektsioonil konsultanditeenus

 ESF TAT programm, tööandjale tasuta

 Tööandja saab kutsuda ettevõttesse spetsialisti, kes vaatab üle töökeskkonna ja 
dokumentatsiooni

 Üle võib vaadata kogu ettevõtte, osakonna või valdkonna

 Esitame ettepanekud ja soovitused töökeskkonna parendamiseks ja juhtimissüsteemi  
loomiseks või parendamiseks

 Konsultant ei koosta ettevõttesiseseid dokumente.

 jurist@ti.ee; 640 6000

 Infohommikud/teabepäevad

 www.tööelu.ee



Et raskuste käsitsi teisaldamise
tõttu poleks asja füsioterapeudi

juurde - tähelepanekuid ja soovitusi
füsioterapeudi vaatevinklist

Kadri Medijainen



Miks tekivad tööga seotud tugiliikumiselundkonna
kaebused?

• Korduvad liigutused 
• Jõudu nõudvad pingutused – sh

raskuste käsitsi teisaldamine!
• Imelikud asendid 
• Staatilised asendid 
• Pehmete kudede mehaaniline 

surve
• Kehaosade kiired liigutused 
• Vibratsioon
• Vaimne pinge
• Taastumisaja vähesus
• …

Tööga seotud kaebusi võimendavad: 
• Halb rüht, halb kehaline võimekus, 

väsimus
• Halb töökeskkond (tuuletõmme, liiga 

kitsas jms)



Tööga seotud tugiliikumiselundkonna
kaebused

• Lühiaegne äärmuslik koormus - trauma
• Kestev mõõdukas koormus - mikrotrauma
• Korduvad mikrotraumad – ülekoormussündroom, võib viia tööga

seotud tervisekaebuse kujunemiseni



Ülekoormussündroomi ilmingud

Kui mitte sekkuda, siis
olemuselt progresseeruv: 
algsest ebamugavustundest
võib kujuneda pidev valu
• I staadium – kerge 

ebamugavustunne, mis kaob 
pärast kerget soojendust

• II staadium –
ebamugavustunne, mis 
enamasti kaob pärast kerget 
liigutamist, kuid tekib uuesti 
koormuse lõppedes

• III staadium –
ebamugavustunne, mis 
suureneb koormusel

• IV  staadium – pidev valu



Füsioloogiliste ohutegurite roll seljavalu
tekkes

Riskifaktor Tõenduspõhisus
seljavalu
tekkepõhjusena

Raske füüsiline töö ++

Raskuste käsitsi
teisaldamine

+++

Imelikud/ebateljelise
d asendid

++

Staatiline töö +/-

Kogu keha
vibratsioon

+++

Komistamine ja
kukkumine

+
Allikas: European Agency for Safety and Health at Work Research on 
work-related low back disorders,  Luxembourg: Office for Official 
Publications of the European Communities 2000

NB - Ebateljelised asendid 
on lülisambale koormavad 
ka ilma raskuste 
teisaldamiseta – mida
pikem aeg neis töötada
seda tõenäolisem on 
seljavalu kujunemine
(Nourollahi et al., 2018) 





Kõige hullem võimalik kaebus

• Nn hobusesaba sündroom – kõikide spinaalnärvide survesündroom
• Hobusesaba - Spinaalnärvide ja närvijuurte kogum, mis 

innerveerivad vaagnavöötmes asuvaid organeid ja alajäsemeid



Mõne spinaalnärvi haaratus raskuste
pideva käsitsi teisaldamise korral
paraku pole harv!

Närvikoe haaratusele viitavad
• “sipelgate jooksmine”, surisemine jms
• Tundlikkuse alanemine
• Lihasjõu langus ja lihaste kõhetumine

L=lumbar- ehk nimmepiirkonnast
väljuvate närvide
innervatsioonialad (S=ristluu prk)



Alati kergem ennetada, kui hiljem tervisekaebust
kõrvaldada – KUIDAS seda teha?

Et ülekoormussündroome ei tekiks peab tegevusel olema optimaalne:
• intensiivsus, 
• sagedus, 
• kestus, 
• Puhkepauside arv ja kestus
• Töötajate teadlikkus
• ...

Põhireegel: Raskuste käsitsi
teisaldamine tuleks võimalusel
automatiseerida, kui see pole 
võimalik, siis tõsta nii palju kui vaja, 
aga nii vähe kui võimalik



Pidevalt tõstetavate raskuste soovitatavad kaalud sõltuvalt 
teisaldamise kõrgusest ja soost (allikas: http://www.hse.gov.uk/msd/)

(Safe lifting capacity) • Toodud normid kehtivad 
kuni 30 korda tunnis 
toimuvate teisaldamiste
korral

Soovitatav on
• Vähendada raskusi 30%, 

kui vaja teisaldada ~2 
korda minutis

• Vähendada raskusi 50%, 
kui  vaja teisaldada 5-8 
korda minutis

• Vähendada raskusi 80%, 
kui  vaja teisaldada üle 12 
korra minutis

• Vähendada raskusi 10%, 
kui vaja pöörata üle  45°,  

• vähendada raskusi 20%, 
kui vaja pöörata üle  90°

Episoodilisel teisaldamisel: N max 25 
kg, mehed 50 kg



• Ka kergete esemete paljukordselt tõstmisel 
(eriti madalalt aluselt) võib selg viga saada -
Võimalusel “ladustada tõstmist vajavad 
esemed” selliselt, et saaks hoida 
teisaldamisel käed u vöökoha kõrgusel

• Vältida kehatüve rotatsiooni: Kui raskuse 
teisaldamisel on vaja pöörata, siis teha seda 
jalgadest. Igal töisel tegevusel olgu 
lülisammas võimalikult teljeline! Aga see ei 
tähenda, et peaks kramplikult vältima 
loomulike liigutusi seljas

versus



Käsitsi teisaldatav raskus peab
olema lähedal (minna ise
lähemale, libistada see enne
teisaldamist enesele lähemale, 
kasutada keerlevaid-mehaaniliselt
edasi liikuvaid/tõstetavaid
töötasapindu vms). 



Raskusi ei tohi kindlasti tõsta 
istudes!



Mõelda läbi tõstmistehnika

Over-head 
liftGolfer`s lift

Power`lift Deep squat

The half kneel lift

Power`lift



NB! Ei ole olemas ühte ideaalset
tõstmistehnikat

• Nt nn jalgadega tõstmisel mõjuvad alaselja
lülivahemikele ning lülisamba sidemetele
väiksemad jõud, AGA kaasneb suur koormus
lajäsemete lihastele (eriti reie-nelipealihasele), 
mis ei suuda taluda pidevat tõstmiskoormust

• Nt ette kummardades põrandalt asjade
tõstmisel saab kasutada kehatüve ja 
vaagnavöötme lihaste jõudu (mis taluvad
paremini pikaaegset koormust jalalihastest), 
AGA kaasnevad suured survejõud
lülivahemikele

• Nt raskuste tõstmine pööratud kehatüvega on 
märksa kiirem, AGA on väga koormav, kuna
lülivahe ketta erinevatele pooltele rakendub
ebavõrdne jõud

• jne OLULINE on 
VARIATIIVSUS!!!



Turvalise raskuste käsitsi teisaldamise jaoks
oluline

• Mõelda teisaldusprotsess läbi!
• Hoida raskus keha ligi.
• Kehasend ja haare olgu stabiilsed, sh olgu vaade otse

(alla vaadata ainult kuni ollakse veendunud, et kindel
asend ja haare on saavutanud)

• Tõstmise ajal mitte täiendavalt selga painutada või
roteerida

• Liigutused olgu sujuvad
• Peab tunnetama oma piire!
• NB - raskus tuleb ka kindlalt LANGETADA, seejärel

vajadusel kohendada (ei mingit “võimlemist” raskusega)



Kehaasendi stabiliseerimiseks:
• Soovitatavalt üks jalg kergelt eespool (NB – mitte

kogu aeg sama jalg!)
• NB! aktiveerida alakõhulihased raskuse

teisaldamisel (ning treenida neid tugevamaks
töövälisel ajal)

Ei tähenda seda!



Sotsiaalministeeriumi määruse “Raskuste käsitsi teisaldamise 
töötervishoiu ja tööohutuse nõuded” kohaselt:

5kg raskemate esemete:
• Tõstmist
• Langetamist
• Käes hoidmist
• Kandmist
• Lükkamine-tõmbamine 
kas ühe või mitme töötaja poolt
• anumate/kastide vm täitmine/tühjendamine*
*- pole määruses, aga risk sarnane

mehed naised

Turvaline teisaldamisabivahendi liikuma
panemiseks/peatamiseks vajalik e jõud

20 kg 15 kg 

Raskuse pikemaks edasi liigutamiseks
“käitlemisabivahendiga”

10 kg 7 kg 



Tõukamine-tõmbamine
(allikas: http://www.hse.gov.uk/msd/)

• Eeltoodud normid kehtivad kui tõukamine-tõmbamine toimub nii, 
et inimene saab käed kärule asetada kõrgusele, mis jääb õlajoone
ja u reie keskosa vahele ning selline teisaldamine pole pikem kui 20 
m ja toimub siledal tasasel pinnal. 

• Tuleb arvestada, et hästi hooldatud (NB! rataste veeremise
kvaliteeti tuleb regulaarelt hinnata) käitlemisabivahendi abil
koorma liigutamiseks tasasel pinnal on vajalik jõu suurus vähemalt
2% koorma massist. 

• Näide - koorma mass on 200kg; selle liikumiseks vajalik jõud on 
4kg. 

• See jõud võib siiski olla suurem, kui tingimused pole ideaalsed, nt. 
rattad pole õiges asendis või seade on halvasti hooldatud. 

• Ebaühtlastel pindadel võib koorma liigutamiseks vajalik jõud tõusta
10% -ni koorma massist. Suuremate rataste kasutamine võiks selle
korvata. 

• Lükkamis- ja tõmbamisjõud suurenevad ka siis, kui on vaja raskust
teisaldada üle kaldtee. 



• Kui on võimalik lükata-nihutada, 
siis tuleks seda tõstmise asemel 
teha. 

• Üldreeglina: tõmbamise asemel 
kasutada lükkamist



Raskuste teisaldamise
riski mõjutab teisaldaja
sugu!

Kui töötajad saavad
valida koormust (selliselt, 
et 8 h tööpäev poleks 
tajutav koormavana),
siis:
• naiste tõstetavad-

langetatavad-kantavad 
raskused keskmiselt
53% meeste raskustest, 

• tõukamiste-tõmbamiste 
puhul vastavalt 83% ja 
86% 



Tunne enda (ja töötajate) piire!

• 2008. aasta uuringu kohaselt  (Ciricello et al 2008) on
“tänapäeva meesterahva” turvalised raskused keskmiselt 
69%(!!!) tasemel võrreldes 1991.  aastaga (lükkamine 82%, 
tõmbamine 94%, vastavalt)



Tunne enda (ja töötajate) piire!
• AGA andes aega progresseeruvalt koormustega harjuda, on 

kaebuste teke palju vähem tõenäoline



NB - Tõstmisvigastused ei ole ainult seljavigastused

30% 
õlapiirkonna
vigastused

22% 
küünarliigese

piirkonna
vigastused

13% labakäe- ja 
randepiirkonna

vigastused

43% 
seljapiirkonna

vigastused

Raskuste käsitsi teisaldamisega seostuvatest vigastustest:

Allikas: SHARP technical report No. 40-6-2002



Ohutuks raskuste käsitsi teisaldamiseks tuleb veenduda enne
tõstmise alustamist haarde kindluses. 
*Võib olla vajalik lisada haaramiseks käepidemeid või
kaaluda tõstetava raskuse “pakendadamist” teisaldamist
soodustavalt

Võimalusel kasutada abi (kellegagi koos, abivahendid 
jms)



Analüüsige detailselt raskuse teisaldamisega kaasnevaid
riske!

“JUHEND TERVISERISKI 
HINDAMISEKS RASKUSTE KÄSITSI 
TEISALDAMISEL”

Tõstmiskalkulaatorid: nt NIOSH 
Lifting Equation calculator, 
WISHA Lifting Equation



Tõenäolised kaebused pideva raskuste käsitsi teisaldamisega

• Rühimuutused
• Alaseljavalu
• Ülaseljavalu
• Lülivaheketaste väljasopistumine
• Diskide kulumine
• Õlavalu
• Kaelavalu
• Peavalud
• Randmevalud, sh karpaalkanalisündroomi kujunemine
• Veenilaiendid
• Võlvide lamenemine
• ...



Raskuste käsitsi teisaldamine toimub seisvas
asendis – ARVESTA riske!

• Pidevalt seistes töötades kaasneb 
lihastele, liigestele ebasoodne 
staatiline koormus ning vedelike, 
sealhulgas venoosse vere kuhjumine 
keha allosadesse, eeskätt 
alajäsemetesse

• Võimalikud kaebused: jalgade tursed, 
veenilaiendid, seljavalu, jalavalu, kaela-
ja õlavöötmepinged

• Südame löögisagedus on püstiasendis 
ca 10% kõrgem 



Piisav puhkus!



• Puhkepauside korraldus
• Arv ?
• Kestus?
• Koht? – peaks võimaldama
anda koormatud 
struktuuridele puhkust

• Tegevus puhkepausi ajal?

• De Freitas-Swerts, Robazzi, 2014.

• The effects of compensatory workplace 
exercises to reduce work-related stress 
and musculoskeletal pain

• Dababneh AJ et al. Impact of added rest 
breaks on the productivity and well 
being of workers. Ergonomics 2001.

• 36 min ekstra puhkuse minutit 
tööpäevas

• Lisaks tavapärasele 15*2+ 30 
min

• I variant – 12 pausi kestusega 3 
minutit, iga 27 tööminuti järel

• II variant – 4 pausi kestusega 9 
minutit, iga 51 tööminuti järel

Parim on AKTIIVNE puhkus!
*Sooritada adekvaatseid tugevadavaid 
kehalisi harjutusi ning venitusharjutusi



Hea rüht
• Siruta rindkere!

• Väldi nimmepiirkonna 
ülesirutust!



Rühimuutused ning kaela-õlavöötme pinged, 
peavalud

• Kurja juur: Tõstetud ja eemaldatud abaluud, nõrgad kõhulihased



Rühimuutused ning kaela-õlavöötme pinged, 
peavalud

• Kurja juur: pea asend



Raskuste käsitsi teisaldamisel on vajalik minimeerida
täpsushaarete kasutamist!



Tee harjutusi!



Muude ohutegurite roll seljavalu tekkes
Riskifaktor Tõenduspõhisus

seljavalu
tekkepõhjusena

Töö sisu +/-

Ajasurve +/-

Sotsiaalne tugi +++

Rahulolematus tööga +++

Suitsetamine ++

sugu +/-
Kehaline aktiivsus +/-

Allikas: European Agency for Safety and Health at Work Research 
on work-related low back disorders,  Luxembourg: Office for 
Official Publications of the European Communities 2000



Kokkuvõtteks
• Raskuste käsitsi teisaldamine kätkeb

endas erinevate, potentsiaalselt väga
tõsiste tervisekaebuste riski, 

• Sama teisaldustöö võib olla ühele
töötajale suure riskiga ja teisele väikese
riskiga tegevus

• Kaebuste tekkimise vältimise peamine
tingimus on teadlik töötaja

• Olulised märksõnad on kaebuste
vältimisel on variatiivsus ja optimaalne
puhkus, sh tööaja raames

• Teised ohutegurid võimendavad raskuste
käsitsi teisaldamisega kaasnevat riski



Tänan tähelepanu eest!

• https://www.facebook.com/MedergonFysioteraapia/

• kadri.medijainen@ut.ee või kadrimedijainen@gmail.com


