Riskianalüüs Jõgeva Põhikooli tööõpetuse klasside kohta
Koostaja: Heiki Nooremäe – töökeskkonnaspetsialist
Konsultandid: Erik Raud – tööõpetuse õpetaja ja töökeskonnavolinik
Enn Pärtelpoeg – tööõpetuse õpetaja

1) Asutuse nimi on Jõgeva Põhikool. Avatud aastal 2013. ja tegutseb endise Jõgeva
Ühisgümnaasiumi ja Jõgeva Gümnaasiumi majades. Koolis on 700 õpilast ja 92 töötajat. 65 neist on
ametis laste õpetamisega, lisaks juhtkond ja teenindav personal.
Analüüsitavad ruumid asuvad hoones aadressiga Piiri 1, mis valmis 1984. a. Renoveeritud on köök,
paigaldatud kogu hoonele uued aknad, renoveeritud aula, võimla ja fuajee. Ülejäänud ruumid on
aastate jooksul saanud sanitaarremonti ja uued valgustid, muus osas üsna samasugused kui pärast
valmimist. Kuna aastal 2016 plaanitakse alustada Jõgeva Põhikooli teise hoone (aadressiga Rohu
10) rekonstrueerimist, siis Piiri 1 hoones võimaldatakse teha ainult hädavajalikke parandustöid.
Üks töökoht on poiste tööõpetuse puutöö klass pindalaga ~55m2. Ruumis on põranda külge
kinnitatud tisleripingid. Seinte ääres paiknevad erinevad masinad. Klassi ühes otsas on õpetaja
laud. Teises otsas ladustatakse materjali. Lisaks on abiruum kolme treipingiga.
Universaaltööpink, lintsaag, lintlihvija on liigutatavad. Neid ei kasutata korraga ja ainult õpetaja
järelevalve all. Ketassaagi kasutab ainult õpetaja ise. Puurpinkidest üks on liigutatav, teine
statsionaarne. Masinate taga seintel on ohutusjuhendid. Saagidel on hädaseiskamisnupud.
Elektrilistest käsitööriistadest kasutatakse akutrelli, poleerimismasinat, käsiketassaagi.
Kasutusel on kaitseprillid ja kindad.
Tegevused klassis: puitmaterjali saagimine, lõikamine, lihvimine, puurimine, naelutamine,
kruvimine, liimimine jms.

Teine töökoht on poiste tööõpetuse metallitöö klass pindalaga ~55 m2. Ruumis on põranda külge
kinnitatud tööpingid. Seinte ääres paiknevad masinad. Klassi ühes otsas on väike meistriruum.
Kasutusel on 2 käia, 1 treipink, 1 puurpink. Käsitööriistadest rauasaed, plekikäärid, haamrid,
kruustangid, viilid.
Masinate taga seintel on ohutusjuhendid. Kasutusel on kaitseprillid ja kindad.
Tegevused klassis: metalli saagimine, lihvimine, käiamine, puurimine, painutamine.

Ohutegurite identifitseerimiseks kasutasime põhiliselt vaatluse ja vestluse meetodeid. Lisaks
mõõtsime müra müramõõturiga. Riskide hindamiseks kasutasime BS 8800 maatriksit.

PUUTÖÖ KLASS
FÜÜSIKALISED OHUTEGURID
Ohutegur

Tolm

Ohuteguri
iseloomustus
Puidu lihvimisel
tekib peenike tolm,
mis ärritab
hingamisteid ja silmi,
võib tekitada allergiat
ja muid
hingamisteede
haigusi.

Riskitas
e

Ohustatud
isikud
Õpilased,
õpetaja,
koristaja

Parandada
ventilatsiooni. Masinate
kottidega
puruärastussüsteem
asendada süsteemiga,
mis viib puru ja tolmu
kohe ruumist välja.
Kasutada
maske/respiraatoreid ja
kaitseprille.

Õpilased,
õpetaja

Paigaldada
kaitsepiirded,
seiskamisandurid, võtta
kasutusele abivahendid
töödeldava detaili
hoidmiseks ja
liigutamiseks. Viia läbi
täiendav juhendamine.
Kasutada kaitseprille ja
-kindaid. Masinaid
kasutada ainult õpetaja
järelevalve all.

Õpilased,
õpetaja

Kasutada lõike- ja
torkekindlaid kindaid.
Kasutajaid täiendavalt
juhendada.

III

Lihvmasinal on
tolmukott, nii et
ohutegur esineb
põhiliselt käsitsi
lihvimisel.

Saag-, lihv- ja
puurpinkide
liikuvad ja
teravad osad

Masinatel
puudulikud
kaitsepiirded. Ohutus
osaliselt tagatud
masina
koostelahenduse ja
juhendamise abil.

IV

Hädaseiskamisnupud
olemas.
Sõrmede
mahasaagimise oht,
nahavigastuste oht.
Lõikehaavade ja
pindmiste vigastuste
oht

Elektrilised
käsitööriistad

III

Soovitused

Mehhaanilised
käsitööriistad

Lõike- ja
torkehaavade
saamise oht.
Põrutused,
marrastused.

masinaga töötamisel
vahetult masina
juures ~ 93 dB(A),
umbes 1,5m kaugusel
~83 dB(A). Õpilaste
tööaeg ei ületa 2x45
min päevas.

Halvasti
paigutatud
materjal

Klassi tagaseinas on
latid ebakorrapärases
virnas, otsad klassi
poole. Kui keegi
sinna otsa jookseb,
võivad põhjustada
vigastusi.

Treipingid

Lendavad laastud
võivad põhjustada
marrastusi,
silmavigastusi.
Halvasti kinnitatud
detaili lendamine
võib põhjustada
tõsiseid põrutusi.

Kukkumise oht

Kohati on saepuru
maas, liigutatavate
masinate juhtmed
vedelevad põrandal.
Põrutused,
nihestused,
luumurrud

Kasutada kindaid,
kasutajaid täiendavalt
juhendada.

Õpilased,
õpetaja

Masinaga töötaja ja
juhendav õpetaja peaks
kandma kõrvaklappe
või -troppe. Teistel
piisab eemale
hoidmisest.

Õpilased,
õpetajad,
töötajad

Latid ladustada seinaga
paralleelselt ja
stabiilsemalt

Õpilased,

Kanda kaitseprille ja
visiire, viia läbi
täiendav juhendamine

II

Üldine taustamüra
(käsitsi lihvimine,
toksimine,
saagimine) mõõdetud
~60 dB(A),
Müra

Õpilased,
õpetaja

III

II

õpetaja
III

Õpilased,
õpetaja,
koristaja
III

Koristada saepuru kohe
pärast tööülesande
lõpetamist. Paigutada
juhtmed nii, et jalgu ei
jää.

PSÜHHOSOTSIAALSED OHUTEGURID
Ohutegur

Vastutusrikas
töö

Pingelised
suhted õpilaste
ja õpetaja vahel

Ohuteguri
iseloomustus
Õpetaja vastutab
tema tunnis olevate
õpilaste elu ja
tervise eest
Osa õpilasi ei kuula
õpetajat, rikuvad
tunnis korda, ei taha
järgida
ohutusnõudeid

Riskitase

Ohustatud
isikud

Soovitused

õpetaja

Tunnustada õpetajat,
jagada koormust,
vajadusel võimaldada
psühholoogilist abi.

Õpilased,
õpetaja,

Õpilasi ja õpetajat
täiendavalt juhendada,
töövõtteid ja
ohutusnõuetest kinni
pidamist rohkem
jälgida. Vajadusel
kasutada
õpilasnõustaja/psühholo
ogi abi

III

III

METALLITÖÖ KLASS
FÜÜSIKALISED OHUTEGURID
Ohutegur

Ohuteguri
iseloomustus

Vana puitpõrand,
ebatasane.
Kukkumise oht Põrutuste,
nihestuste,
luumurdude oht.

Masinate
liikuvad osad
ja neilt lendu
paiskuv
metallipuru

Metalli töötlemise
masinate
kaitseekraanid on
kriimulised ja
kulunud, raske läbi
näha, mille tõttu
võidakse töötamise
ajal ekraan üles
tõsta. Silmade, näo,
ülejäänud keha
vigastuste oht.

Riskitase

Ohustatud
isikud
Õpilased,
õpetaja,

III

koristaja

Õpilased,
õpetaja

IV

Soovitused
Põrand siledaks lihvida.
Kõiki ruumis viibivaid
isikuid hoiatada,
paigaldada
ohumärgised.
Paigaldada uued
kaitseekraanid. Kuni
uute paigaldamiseni
masinaid mitte
kasutada.
Kasutajaid täiendavalt
juhendada.
Masinaid kasutada
ainult õpetaja
järelevalve all.

Teravad
nurgad

Mehhaanilised
käsitööriistad

Müra

Töölaudade servad
kaetud plekiga,
nurgad teravad,
komistamisel nurga
otsa kukkumise
korral tõsise
vigastuse oht.

Lõike- ja
torkehaavade
saamise oht.
Põrutused,
marrastused.

Üldine taustamüra
(käiamine,
puurimine,
toksimine,
saagimine,
viilimine)

Kasutuseta
masinad

Freespink ja
treipink seisavad
niisama. Võtavad
enda alla osa niigi
väikesest ruumist ja
võivad segada
inimeste liikumist,
samas on
liikumisteed vabad.

Puudulik
valgustus

Valgustid on liiga
kõrgel ja pole otse
tööpinna kohal.
Põhjustab silmade
väsimust. Visuaalsel
vaatlusel tundus
valgus nõrgem kui
puidutöö klassis.

Õpilased,
õpetaja,
koristaja

Paigaldada laudade
nurkadele kummist või
plastikust katted.
Õpilasi täiendavalt
juhendada.
Paigaldada
ohumärgised.

III

Õpilased,
õpetaja

Kasutada kindaid,
kasutajaid täiendavalt
juhendada.

Õpilased,
õpetaja

Masinaga töötaja ja
juhendav õpetaja peaks
kandma kõrvaklappe
või -troppe. Teistel
piisab eemale
hoidmisest.

Õpilased,
õpetajad,

Viia kasutult seisvad
masinad laoruumi

Õpilased,
õpetaja

Paigaldada töölaudade
ja -pinkide juurde
kohtvalgustid

II

III

I

III

PSÜHHOSOTSIAALSED OHUTEGURID
Ohutegur

Vastutusrikas
töö

Pingelised
suhted õpilaste
ja õpetaja vahel

Ohuteguri
iseloomustus
Õpetaja vastutab
tema tunnis olevate
õpilaste elu ja
tervise eest
Osa õpilasi ei kuula
õpetajat, rikuvad
tunnis korda, ei taha
järgida
ohutusnõudeid

Riskitase

Ohustatud
isikud

Soovitused

õpetaja

Tunnustada õpetajat,
jagada koormust,
vajadusel võimaldada
psühholoogilist abi.

Õpilased,
õpetaja,

Õpilasi ja õpetajat
täiendavalt juhendada,
töövõtteid ja
ohutusnõuetest kinni
pidamist rohkem
jälgida. Vajadusel
kasutada
õpilasnõustaja/psühholo
ogi abi

III

III

Kolme kõrgeima tasemega riskide detailsem ülevaade
Tolm
Hinnanguliselt keskmine risk. Töökohtade juurde äratõmbe paigaldamise ja respiraatori
ning kaitseprillide kasutamisel alaneb riskitase I tasemele.
Saag-, lihv- ja puurpinkide liikuvad ja teravad osad
Hinnanguliselt suur risk. Lintsae tera ümber puuduvad piirded. Väidetavalt ei ole tehas
neid ette näinud. Sõrmedest ilma jäämine on hooletu töötamise korral tõenäone. Tööpingi
taga seinal on ohutusjuhendid, aga need on vanad ja ei käi konkreetse masina kohta.
Kui paigaldada tera ette vastav andur, mis seiskab sae kohe kui käsi selle alla liigub,
alaneb riskitase II tasemele. Kui paigaldada piirded ja/või kasutada detaili hoidmiseks
abivahendit ning juhendid kaasajastada, alaneb riskitase II tasemele.
Müra
Hinnanguliselt keskmine risk, aga ainult vahetult masina juures oleva inimese jaoks.
Kõrvaklappide kasutamisel alaneb riskitase I tasemele.

Kokkuvõte
Antud tööruumides on mitmed keskmise või kõrgema tasemega ohutegurid, aga vastavate
ohutusmeetmete tarvitusele võtmisega on võimalik riskid viia vastuvõetavale tasemele.
Õpetajatega vesteldes veendusin, et raskeid õnnetusi juhtunud ei ole.

