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Ülekoormusega seotud tervisekahjustus

Ülekoormussündroom, ülekoormushaigus

Lihaste, liigeste, kõõluste, ligamentide ja 
närvide kahjustused

Work Related Musculosceletal Disorders 
WRMSD 

Cumulative Trauma Disorder CTD

Repetitive Strain Injury RSI

Repetitive motion disorder RMD

Work-related Upper Limb Disorder WRULD



Ülajäseme ülekoormushaigused



väsimus
ebamugav tunne
valu 
turse
tuimus 
jõu vähenemine
liikuvuse vähenemine

Koormus

Äge 
kahjustus

Kumulatiivne toime, 
krooniline kahjustus

Staadiumid:
1. Sümptomid tööd tehes, saab jätkata, 
puhates valu kaob. Valu ei ole pidev
2. Valu ka peale tööd, kaebused 
sagedamini
3. Püsivad sümptomid, segavad 
igapäevaseid tegevusi

Primaarsed faktorid
1. Rakendatav jõud
2. Asend
3. Kordsus

1+2+3 
MSD!

Mõjutavad faktorid:
Temperatuur
Vibratsioon
Liikumistasapind
Töökorraldus
Individuaalsed faktorid

Sugu
Vanus
Treenitus
Uni, toitumine
Emotsionaalne seisund
Kroonilised haigused
Haridustase



Raskuste tõstmise piirväärtused

Õlgade kõrgus

Küünarnuki kõrgus

Sõrmenukkide kõrgus

Poole sääre kõrgus 

Mehed
Naised

Õlgade kõrgus

Küünarnuki kõrgus

Sõrmenukkide kõrgus

Poole sääre kõrgus

Sinu 
jõutsoon



Piirväärtuste kohandamine
Kui töö toimub 12h vahetustes 8 h asemel, tuleks piirväärtusi vähendada 20% võrra

Kui tõstmise ajal on alakeha liikumine piiratud, tuleks piirväärtusi vähendada 25%

Kui tunnis on 3 või rohkem tõstmist tsoonides, kus  puudub ohutu piirväärtus, peavad 
raskused jääma alla 7kg  



Tööasendid



Office work 
shouldn`t 

hurt



Kehaasendi mõju koormusele

http://www.ilocis.org/documents/chpt6e.htm



Mis on 
korduvliigutused?

• OSHA Ergonomic Guides: kõrget kordsusintensiivsust 
iseloomustab 

- töötsükkel alla 30 sekundi või 

- üle 1000 korduse/detaili vahetuse jooksul või 

- üle 50% põhitsükli ajast on ühetaoline liigutus/ tegevus

• Väga harva: ei ole regulaarselt, üksikutel kordadel

Harva: 1-33% või kuni 2.5 tundi

Sage: 34- 66% või 2.5 - 5.3 tundi

Pidev: 67- 100% või 5.3 - 8.00 tundi

• Kanada: pidevaks loetakse tegevusi, mille kestvus on 2/3 
tööajast

• Assessment of Repetitive Tasks: kordus minuti jooksul või 
tihedamalt ja vähemalt 1-2 tunni jooksul 

Erinevate kehaosade puhul on toime erineva tugevusega. 
Kehatüvi vrs sõrm



Käte pigistusjõud 
25-29 aastane naine 25-41 kg
55-59 aastane naine 17-31 kg

25-29 aastane mees 38-57 kg
55-59 aastane mees 30-48 kg

Füüsiline võimekus sõltub soost ja vanusest



Füüsilise koormusega seotud riskide hindamine

SUBJEKTIIVNE

Enesehinnangulised küsimustikud

Visuaalne jälgimine (RULA, REBA, ART)

OBJEKTIIVNE
Elektromüograafia

Elektrogoniomeetria

Aktseleromeetria

http://icv.tuit.ut.ee/UTPAD_sample.gif

https://ergo-plus.com/wp-content/uploads/rapid-upper-limb-assessment-rula-1.png?x30796

https://ergo-plus.com/wp-content/uploads/REBA.pdf

§ 134.  Töökeskkonna riskianalüüs
(3) Riskianalüüsis tuleb arvestada töötaja ealisi, soolisi ja tervisest tulenevaid iseärasusi



Subjektiivne 
koormuse hindamine

https://www.msdprevention.com/resource-library/view/worker-discomfort-survey.htm



Füüsilise koormusega seotud riskide 
hindamine
ART Assessment of repetitive tasks of the upper limbs

https://www.hse.gov.uk/pubns/indg438.pdf

MAC Manual handling assessment Charts

https://www.hse.gov.uk/pubns/indg383.pdf

RAPP Risk assessment of pushing and pulling

https://www.hse.gov.uk/pubns/indg478.pdf





more difficult;
a to



Ole proaktiivne, enneta tervisekahjustusi

vähenda:
-kordsust
-raskust
-liigutuste amplituuti
-rakendatava jõu
vajadust

-tegevuste, 
tööülesannete 
roteerimine, 
-koolitamine laiemale 
ülesannete ampluaale,
-mehaniseerimine, 
-abivahendid, sobivad 
tööriistad,
-mikropausid, 
puhkepausid, tööaeg

-terviseedenduslikud
meetmed,
-varane sümptomitele 
tähelepanu pööramine,
-teadlikkus efektiivsetest 
taastumismeetoditest

Töötajate teadlikkuse suurendamine ülekoormuse toimest luu-lihaskonnale

Hinda, kas ja kui tugevalt on töötajad ohustatud luu-lihaskonna ülekoormusest


