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vähendamiseks. Riskianalüüsi tegemisel ei ole õige vaadata ainult töökeskkonna 
hetkeolukorda, vaid arutada laiemalt, millised ohud võivad ka mõnel muul ajal 
esineda. Näiteks haigla või kohviku põrand võib olla vaatluse ajal puhas, kuid pärast 
haigete söögiaega või laste kohvikukülastust võib põrandal olla libedust põhjustavaid 
toidutükikesi. Riskianalüüsi tegemist on kirjeldatud lisas 1.

Õigusaktides on liikumisteede nõuded suhteliselt üldsõnalised. Vabariigi Valitsuse 14. 
juuni 2007. aasta määruse nr 176 „Töökohale esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse 
nõuded” kohaselt peavad ettevõtte territooriumil või tööruumis paiknevad liikumisteed, 
kaasa arvatud trepid, statsionaarsed redelid, laadimisestakaadid ja kaldteed, olema 
sellise suurusega ning paiknema nii, et oleks tagatud jalakäijate ja sõidukite ohutu 
liiklemine ning nende läheduses töötavate inimeste ohutus.

Käesolevas brošüüris kirjeldatakse liikumisteedega seonduvaid probleeme, mis 
põhjustavad libisemist ja komistamist, eelkõige praktikast lähtuvalt. Elulised näited 
pärinevad Tööinspektsioonile esitatud tööõnnetuste raportitest.

1. Mis põhjustab libisemist ja komistamist?
Liikumise ajal peaks inimese keha raskuskese asuma jalgade kohal. Kui raskuskese 
nihkub mujale, kaotab inimene tasakaalu ning kukub kas liikumisteele (põrand, 
maapind) või vastu liikumisteest kõrgemal olevaid esemeid (seinad, mööbel).

Libisetakse siis, kui inimese jalatalla ja põranda 
vaheline haardetegur ootamatult väheneb ning 
ülakeha ei jõua liikudes jalgadele järele. Tulemuseks 
on kukkumine tahapoole. Enamasti libisetakse 
seetõttu, et liikumistee on märg.

Komistatakse siis, kui jalg takerdub liikumisel millegi 
taha, kuid inerts kannab ülakeha edasi. Selle tõttu 
nihkub keha raskuskese jalgadest ettepoole ja inimene 
kukub. Enamasti komistatakse seepärast, et teel on 
liikumist takistavad esemed.

Töökeskkonna heas seisukorras hoidmisse on oluline 
kaasata kõik töötajad.

Ükski töötaja ei tohi jääda ükskõikseks, kui tema 
tegevuse tagajärjel on tekkinud libisemis- või 
kukkumisoht või kui ta on märganud selle tekkimist 

Sissejuhatus
Libiseda või komistada võib meist igaüks, olenemata vanusest, ametist ja tervislikust 
seisundist. Kahjuks vaadatakse kaastöötaja kukkumisele pahatihti kui naljale, eriti 
kui see ei põhjusta rasket vigastust. Ent järgmisel korral ja ebasoodsate asjaolude 
kokkulangemisel võib tagajärg olla naljast kaugel.

Töökeskkonnas liikumine võib tunduda suhteliselt turvaline, kuid registreeritud 
tööõnnetuste analüüs näitab hoopis vastupidist. Peaaegu iga neljanda tööõnnetuse 
põhjustab libisemine või komistamine.

Selliste õnnetuste eripära on raskete ja pikaajalist töövõimetust põhjustavate 
vigastuste suhteliselt suur osakaal. Ligikaudu kolmandik neist õnnetustest lõpeb 
luumurruga. Umbes pooltel juhtudel kestab libisemisest või komistamisest 
põhjustatud töövõimetus kauem kui kuu.

Tõenäosus libisemise ja komistamise tulemusel tervisekahjustus saada on suurem 
eakamatel töötajatel ja naistel. Ligikaudu kolmandik tervisekahjustuse saanud 
töötajatest on 55-aastased või vanemad. Kui 34% kõikidest tööõnnetustest on 
toimunud naistega, siis libisemise ja kukkumise tõttu toimunutest on see protsent 
umbes 60.

Ennetamiseks on oluline koguda teavet nii tööõnnetustest kui ka juhtumitest, 
kus tervisekahjustus jäi olemata vaid tänu soodsate asjaolude kokkusattumisele 
(nn peaaegu-tööõnnetused). Selliseid vahejuhtumeid on otstarbekas uurida, et 
nende kordumist ära hoida. Järgmisel korral, kui asjaolud on ebasoodsamad, võib 
samalaadne õnnetus põhjustada juba tervisekahjustuse.

Libisemisest ja komistamisest põhjustatud tööõnnetuste raportitesse on tööandja 
sageli märkinud õnnetuse põhjusena kas töötajapoolse ohutusnõuete rikkumise või 
lihtsalt „muu põhjuse”. Samal ajal on raportis kirjas, et liikumistee oli libe või et seal oli 
esemeid, mis põhjustasid komistamise.

Tööõnnetuse tegelike põhjuste väljatoomine aitab vältida analoogilisi õnnetusi 
tulevikus. Kui ettevõttes jäädakse seisukohale, et süüdi on ainult libedal mitte püsti 
püsinud töötaja ise ja töökoha korrashoiuga polnud mingeid probleeme, võivad 
õnnetused korduda.

Veel olulisem kui ohuolukordadest või tööõnnetustest õppimine on aga ennetustegevus, 
mille tähtis osa on riskianalüüs. Pahatihti võetakse libisemis- ja komistamisohtu 
töökeskkonna loomuliku osana ja jäetakse see riskianalüüsis käsitlemata, mistõttu 
tegevuskavas ei ole kirjeldatud meetmeid ja ette nähtud vahendeid kukkumisohu 

Gravitatsiooni ei saa eirata – 
redelil töötades on soovitatav 
toetuda kolmele toetuspunk-
tile, näiteks mõlemad jalad ja 
üks käsi.
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2. Libisemine
Sagedane libisemise põhjus on sisetöödel märg põrand ja välitöödel libedus.

Libisemist ei põhjusta ainult liikumisteele sattunud vedelikud, vaid ka tahked osakesed, 
mis kaasnevad enamasti tootmisega, näiteks tolm, saepuru, kiud, graanulid või 
pulber. Puidu töötlemisel on tavaline kõrvalsaadus saepuru ja puidutolm. Kui 
väljatõmbeventilatsioon ei tööta piisava tõhususega, ladestub tolm või saepuru 
töökoha pindadele, sealhulgas liikumisteele, ja põhjustab peale hingamisteede 
probleemide ka libisemisohtu.

Libisemisriski hindamisel peab arvestama, et rohkem on ohustatud töötajad, kes 
kannavad, lükkavad või tõmbavad raskusi. Alati tuleb olla valvas, et vältida libisemisest 
põhjustatud vigastusi. Oluline on jälgida töövahendite korrasolekut, et neist ei lekiks 
mingeid vedelikke (õli, jahutusvedelik, vesi). Lekke korral tuleb takistada vedeliku 
laialivalgumist ja esimesel võimalusel leke kõrvaldada. Lekkivat töövahendit kasutav 
töötaja peab rikkest teada andma töödejuhile, kelle ülesanne on korraldada lekke 
kõrvaldamine.

temast sõltumatult. Oht tuleb viivitamata kõrvaldada (näiteks põrand kuivatada või 
liikumisteel asuv taarakast sealt ära tõsta). Sellest tuleb teavitada ka töödejuhti. Kui 
töötaja ise ei saa ohtu kõrvaldada, tuleb töödejuhti teavitada võimalikult kiiresti.

Iga töötaja peab teadma, milline on korras töökoht ja kuidas seda sellisena hoida. Kui 
liikumiseks ette nähtud teed ei ole vabad või hooldatud, hakkavad töötajad otsima 
muid liikumisteid, mis aga võivad olla korrastamata, ebatasased või libedad.

Liikumisteede korrasolek näitab ettevõtte ohutuskultuuri. Tihti on libisemis- või 
komistamisohu kõrvaldamiseks lihtne midagi ette võtta. Selle tegemata jätmine viitab 
hoolimatusele nii enda kui ka kolleegide ohutuse suhtes. Liikumisteede ohutust saab 
jälgida ja vajaduse korral parandada või ohust teavitada iga töötaja.

Üks meeldiv näide oli töökoda, kus hoiti ja hooldati raudtee hoolduse ja remondiga 
seotud käsitööriistu ja liikuvaid töövahendeid. Töökoja ukse juurde oli pandud porivaip, 
millel kõik töökotta sisenejad oma jalanõud hoolega puhtaks pühkisid. Kui töökotta 
sõitis mõni masin, pühkis selle kasutaja kohe pärast sissesõitmist põranda puhtaks. 
Tulemuseks oli töökoja kohta ebatavaline, meeldivalt puhas ja korras liikumistee.

Kui võimalik, tuleb töö korraldada nii, et liikumisel välditaks järske keeramisi ja pikka 
kõndimist. Erilist tähelepanu on vaja siis, kui töötajad peavad liikudes teisaldama 
raskusi, mis võivad takistada libisemis- või kukkumisohu märkamist või raskendada 
tasakaalu hoidmist või mille tõttu ta peab kiirustama.

Samuti tuleb arvestada, et müra, madal ja kõrge temperatuur ning tähelepanu eemale 
juhtijad vähendavad töötaja keskendumist sellele, kus ta liigub.

Peale libisemis- ja komistamisohu tasub liikumisteedel tähelepanu pöörata veel 
klaasseintele ja läbipaistvatele ustele. Uuemates hoonetes on klaasseinte ja -uste 
kasutamine küllaltki levinud ja kahjuks ei ole juhtumata jäänud ka tööõnnetused, kus 
nende vastu põrgatakse.

Läbipaistvad seinad peavad olema valmistatud ohutust materjalist või kaitstud 
purunemise eest ning olema selgesti märgistatud. Samuti peavad selgesti märgistatud 
olema läbipaistvad uksed. Märgistamisel ei ole oluline niivõrd see, millise kujundusega 
märgistus on, vaid see, et märgistus oleks valgustusest, ilmastikuoludest ja töötaja 
kasvust olenemata selgesti nähtav.

Mahavalgunud vedelikud ja mahakukkunud esemed tuleb ära koristada kohe, mitte 
jääda ootama mõne tegevuse lõppemist, tööpäeva õhtusse jõudmist või koristaja 
tulekut.

Puiduettevõtte põrand on kaetud nähtava jäät-
mekihiga ning on selge, et jalanõude haardu-
mine põrandaga on tunduvalt halvem kui puh-
tal põrandal.
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Toidukäitlemisel ei satu põrandale ainult vedelikud, vaid ka tükeldatavate või 
kooritavate toiduainete tükid. See ei ole pelgalt laialt levinud näide banaanikoorest, 
millel liugu lastakse. Libisemisele aitavad tublisti kaasa peaaegu kõik põrandale 
sattunud toiduainete tükid, alates kartulikoortest ja lõpetades hakklihaga. Samuti 
võivad libisemist põhjustada põrandal olevad pakkepaberid või kilekotid.

Kondensatsioonivesi
Pildil on näha puiduettevõtte põranda märg osa – vesi on sinna tilkunud ruumi lae 
all olevast õhuniisutist. Külmkambrites võib põrand libedaks muutuda siis, kui sinna 
pääseb niiske õhk. Seetõttu on oluline hoida külmkambri ust avatuna võimalikult 
lühikest aega ja jälgida, et uks tihedalt sulguks.

Toidukäitlemine
Tegevusaladest hõlmab kõige suuremat libisemisohtu toidukäitlemine, mille 
ajal valatakse tihti vedelikke (vesi, õli, rasv, puljong, siirup) ühest anumast teise või 
teisaldatakse neid. Kui vedelik loksub üle nõu ääre või pritsib valamise käigus maha, 
saab põrand märjaks ja muutub libedaks.

Vedeliku mahaloksumist aitab vältida kaanega nõu. Valamisel tuleb jälgida, et tühjaks 
kallatavat nõud oleks töötajal võimalik kindlalt kinni hoida ja see ei liiguks omatahtsi. 
Vedelik võib valguda üle nõu ääre ja sattuda põrandale ka keetmisel ning tilkuvate 
esemete teisaldamisel.

Vedeliku mahaloksumist aitab vältida kaanega nõu. Valamisel tuleb jälgida, et tühjaks 
kallatavat nõud oleks töötajal võimalik kindlalt kinni hoida ja see ei liiguks omatahtsi. 
Vedelik võib valguda üle nõu ääre ja sattuda põrandale ka keetmisel ning tilkuvate 
esemete teisaldamisel.

Toidukäitlemisel toimunud tööõnnetus
Kokk keetis elektripliidil 14-liitrises potis kapsarullide jaoks kapsalehti. Kui 
kapsalehed olid potist välja tõstetud, jäi potti umbes 8 liitrit kuuma vett. Vee pidi 
kokk kallama valamusse. Teekond elektripliidi juurest valamuni oli umbes 3,5 meetrit, 
kuid seda mööda liikudes tuli teha küpsetusahju juures täisnurkne pööre paremale. 
Ahju ligidal kokk libises ja kukkus. Libisemise põhjustas küpsetusahju ukse peale 
tekkinud kondensatsioonivesi, mis oli ukse avamisel-sulgemisel põrandale tilkunud. 
Kukkudes valgus umbes 2/3 potis olevast veest kokale peale. Kuum vesi tekitas tema 
vasakule käele ja rindkerele teise astme põletuse.

Libeduse vähendamise võimalus
Liha suitsutamise tsehhis kasutati suitsuahjust 
välja võetud lihatoodete laoruumi vedamiseks 
ratastel sõrestikku, millele riputati äsja ahjust 
võetud, veel rasvast tilkuvad tooted. Ajal, mil 
tooteid sõrestikule riputati ja laoruumi lükati, tilkus 
rasv põrandale. Eriti libedaks muutus ahjuesine, 
kuid ka tee laoruumi. Esmalt üritati libedusohu 
vähendamiseks põrandat tihemini ja tõhusamate 
puhastusvahenditega pesta. Riskianalüüsi käigus 
tuldi aga hoopis paremale mõttele: sõrestiku alla 
pandi kandik ja nüüd kogunes tilkuv rasv sinna ega 
sattunud põrandale.

Libisemist võib põhjustada põrandale sattunud konden-
satsioonivesi, mis pärineb näiteks tööruumis olevatest 
õhuniisutus- või külmutusseadmetest.

Kohviku põrandale paigalda-
takse libisemist vähendav teip. 
Kvaliteetset teipi on sama hõl-
bus puhastada kui põrandat. 

Lumi ja pori siseruumides
Väljast sisse toodud lumi ja pori muudavad samuti liikumisteed libedaks.

Tihti kasutatavad tuulekojad võivad muutuda niiskeks, kui õhuringlus on puudulik ja/
või põrandaküte puudub. Talvel külmade ilmadega saab niiskusest jää ning sealt edasi 
pole õnnetuseni pikk maa. Sissekäigu kohale paigaldatud varikatus ja asjatundlikult 
rajatud sissetulekuala on sääraste õnnetuste tõhusaimad ennetamisvõtted.

Remonditöökojas asuv kanal. Hooldusse või remonti 
toodavate masinatega on töötatud väljas ning nendelt 
ei ole võimalik lund ja pori täielikult eemaldada. 
Remonditöökojas hakkab lume ja pori segu masinatelt 
tilkuma ning kanali põhi muutub märjaks. Sellest 
põhjustatud riski vähendamiseks on kanali põrand 
ehitatud väikese kallakuga ja kanali otsas on 
kanalisatsioonirest, et kanalisse sattunud vesi saaks 
ära voolata. NB! Kanali servades pole kukkumisohu eest 
hoiatavat silmatorkavat ohumärgistust.
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Piltidel on näited hoonete välistreppidest, mis lumega kattudes muutuvad väga 
libedaks. Tihti valitakse ehituse käigus ühesugused põrandaplaadid nii sees kui ka väljas 
olevatele liikumisteedele, kuid plaat, mis sisetingimustes on piisava hõõrdeteguriga, ei 
pruugi olla seda välitingimustes. Sissepääsude juurde on varikatused jäetud sageli 
ehitamata ja seda tõenäolisemalt satub lumi plaatidele.

Tavapäraste kattematerjalide kõrval on olemas ka sõrestikmaterjale ehk nn kärgi. Need 
lasevad vee ja lume avadest läbi ega ole krobelise pinna tõttu libedad. Teatud kohtades on 
sellised materjalid lausa hädavajalikud ning võivad ära hoida raskeid õnnetusi.
Kärgede sobivaimad kasutuskohad on raudteeülekäigurajad, veekogude äärde 
jäävad teenindusrajad, tootmishoonete sisemised ja välised sillad, ligipääsud ja 
teenindusplatvormid. Sellistel teedel on oluline pöörata tähelepanu sobiva tallaga 
jalanõudele. Kõrge konts võib kärjeavasse kinni jääda, mistõttu on kerge tasakaalu 
kaotada ja kukkuda.

Libedate välistingimustega seotud tööõnnetused
• Töötaja läks koos kolleegiga tankla mahutiparki mõõtetöid tegema. Tankurite vahele 

maha oli tekkinud veega kaetud jää ning töötaja libises ja kukkus, põrutades paremat 
küünarliigest ja venitades vasaku põlve liigest. Seesuguse õnnetuse vältimiseks 
oleks tulnud tanklasse hankida liiva või graniitkillustikku, mida saab libeduse korral 
liikumisteedele puistata. Tankla töötajad peavad mahutite alal kandma vajaduse 
korral kummikuid ja/või mittelibiseva tallaga jalatseid.

• Töötaja tegutses ettevõtte territooriumil eraldi asuvas laohoones. Lõunapausiks 
tuli ta olmehoonesse. Liikumiseks oli võimalik kasutada kahte teed. Üks neist oli 
ette nähtud nii sõidukitele kui ka jalgsi liikujatele ning see oli lumest puhastatud ja 
liivatatud. Teine oli töötajate poolt lumme tallatud konarlik rada, mis ei olnud ette 
nähtud talvisel ajal liikumiseks ja mida ei hooldatud. Töötaja valis lõunale minekuks 
paraku konarliku tee, libises ja kukkus. Nagu kukkumiste puhul enamasti ikka, suutis 
töötaja üles tõusta ja edasi liikuda. Kaastöötajatega koos ta aga lõunastama ei 
asunud, sest kurtis halba enesetunnet.
Paar tundi pärast kukkumist oli töötaja tervis veelgi halvenenud ja talle kutsuti kiirabi, 
mis toimetas ta haiglasse. Umbes kolm nädalat hiljem kannatanu suri. Arsti otsuse 
kohaselt olid surma esmasteks põhjusteks just kukkumisel saadud vigastused.

• Ettevõtte välistrepp ja ukseesine olid muutunud poriseks. Kuna ettevõttesse oli 
oodata külalisi, pesti porised kohad puhtaks, kuid jäeti siis märjaks. Et väljas oli 
paar külmakraadi, moodustus trepile ja ukseesisele õhuke jääkiht. Tund aega hiljem 
saabunud külalised pidid olema ülimalt ettevaatlikud, et kukkumata hoonesse jõuda.

Libedus välistöödel
Meie laiuskraadil võib mitu kuud aastas väljas libe olla. Enamik väljas libisemise tõttu 
tekkinud vigastustest on saadud küll väljaspool töökeskkonda, kuid ka töökeskkonnas 
on juhtunud õnnetusi. Kui ettevõtte tegevuse iseloomu tõttu tehakse osa töid 
välitingimustes, tuleb nende tööde korraldus ja libedusetõrjega seonduv külmade 
saabudes veel kord läbi mõelda. Ehkki enamasti on välitöödel libisetud miinuskraadide 
ajal, tuleb arvestada ka teguritega, mis võivad muuta liikumistee libedaks 
plusskraadidega: tugev vihmasadu, pori, märg rohi, puudelt langenud lehed jne.

Nende hoonete vä-
listrepid muutuvad 
lumega väga libedaks.

Välistingimustesse 
mõeldud trepiastme 
ja -mademe kate vä-
hendab libisemisohtu 
ka märjal ja lumisel 
pinnal. Hall kate ja 
kollane trepinina on 
kareda pealispinnaga 
ja vastupidavad.

Pildil on siseruumis asuv plaatidega kae-
tud liikumistee, mis on jalatsitega väljast 
toodud mustuse tõttu märjaks ja poriseks 
muutunud. Samas liiguvad ka töötajad, 
kelle tööruumides on vaipkate ja kelle si-
sejalanõud võivad märjal pinnal olla väga 
libedad.

Väljas seisnud puitmaterjalipakile oli ko-
gunenud palju lund, mida ei lükatud maha 
enne paki sissetoomist. Ruumi toodud 
lumi aga sulab ja muudab liikumistee libe-
daks. Kindlasti oleks palju lihtsam lükata 
lumi pakilt väljas maha, kui hakata hiljem 
siseruumis põrandat kuivatama.
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3. Põrandakatte valimine
 
Libisemisoht sõltub põrandakattematerjali omadustest. Materjali valik omakorda 
oleneb töökoha iseärasustest. Näiteks laminaatparkett ei pruugi nii libisemisohu kui 
ka hooldatavuse poolest köögipõrandale sobida, aga kontoriruumis oleks see mõistlik 
ja üpris ohutu.

Töökeskkondades, kus libedust tekitavat saastet ei ole võimalik vältida, tuleb 
libedusohtu vähendada sobivate pinnakattematerjalide valikuga. Liikumisteel peab 
olema ohutu käia ka siis, kui see on veest märg, õline või lumine.

Põrandakatte valikul tuleks tähelepanu pöörata selle libisemis- ja kulumiskindlusele 
ning puhastatavusele.

Avalikuks kasutamiseks mõeldud ruumide põrandate libisemiskindlust kirjeldavad 
järgmised standardid:

Avalikuks kasutamiseks mõeldud ruumide põrandate libisemiskindlust kirjeldavad 
standardid:
• DIN 51097 määratleb libisemiskindluse paljajalu käidavatel põrandatel 

(libisemiskindluse klassid A, B ja C);
• DIN 51130 määratleb libisemiskindluse jalatsitega käidavates kohtades,  

kasutades R-märgistust (R9–R13)).
Nende standardite alusel saab valida põrandakatteid eri kasutuskohtadesse ja 
-tingimustesse.

Ainuüksi põrandakatte reljeefsus ei taga veel libisemiskindlust. Müügil on ka veidi 
lainetava pinnaga, kuid siiski äärmiselt libedaid plaate.

Libisemiskindluse klassi kõrval on oluline pöörata tähelepanu ka muudele materjali 
omadustele. Kivi korral määrab materjali tugevusklass, kui kaua säilitab põrand 
esialgsed omadused. Pehmemad kivid kuluvad kiiremini, kõvemad aeglasemalt. 
Näiteks krobeline paekivi kulub trepiastmena kiiresti, muutudes libedaks, graniiti aga 
kulumine ei ähvarda. Paekivi võib sobida vähekäidavasse kohta, kus kulumiskoormus 
on tagasihoidlik.

Ka PVC-d ja teisi materjale on mitmesuguse kulumiskindlusega – seda tasub müüjalt 
uurida.

Eelistada võiks materjale, mida saab puhastada vaid niisutades, sest päris märg pind 
on libastusohtlikum.

Olmeruumid
Olmeruumid on töökeskkonna osa ja libisemisohtu tuleb ära hoida ka nendes 
ruumides. Alustama peab juba ruumide ehitamisel, et hiljem ei peaks näiteks 
ebasobivat põrandat välja vahetama.

Pesemisruumides satub pesuainetega vesi põrandale. Seetõttu on põrandad 
libedamad kui kuivana ning seda on pesemisruumide põrandamaterjalide valikul vaja 
kindlasti arvestada. Libisemist takistav põrandakate peab olema nii pesemisruumide 
kõrval olevais riietusruumides, mille põrandale satub pärast pesu vett, tualettruumides, 
kus on kätepesuvõimalus, kui ka ruumides, kus töötajad einestavad, kohvipause 
peavad või veeautomaadist joogivett võtavad. Kõigi nende toimingute juures võib 
põrandale sattuda vedelikke või toiduaineid ja neile astudes on libisemine tõenäoline.

Olmeruumides toimunud tööõnnetused
• Töötaja läks tööaja lõppedes duširuumi pesema, libastus libedal põrandal ning 

põrutas ära vasaku käe ja vasaku jala.

• Pärast tööd pesema minnes libastus töötaja pesuruumi märjal põrandal ja kukkus 
lõua katki.

• Töötaja läks mikrolaineahju juurde, et toitu soojendada, libises ja kukkus, sest enne 
oli kaastöötajal ahjust toitu välja võttes seda veidi põrandale läinud.

Sõrestik vähendab libisemise ohtu kohtades, kus seadmetest võib põrandale 
valguda vedelikku. 
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Vale põrandakate suurendab libisemisohtu
Kaupluse põrand muutus libedaks, kui sellele sattus jalgadega sisse toodud lumi või 
pori. Veelgi ohtlikumaks tegi olukorra see, et kauplusesse sisenemisel pidi astuma 
alla kahest trepiastmest. Tööandjale soovitati paigaldada trepi juurde põranda külge 
kinnitatav porivaip. Paraku valis tööandja odavama tee ning pani põrandale umbes 
ruutmeetri suuruse lahtise vaibariide. Sellega läks olukord isegi hullemaks, sest 
trepilt vaibale astudes hakkas see libisema.

Põrandapuhastus
Sisetöödel võib kukkumist põhjustada põrandapesu. Kui põrandat pestakse ajal, mil 
tööl on ka teised töötajad, ei ole see ohtlik mitte niivõrd pesijale, kuivõrd teistele 
samas liikuvatele töötajatele. Põrandapesija teab oma tegevusest tulenevat ohtu 
ja oskab olla ettevaatlik, kuid pahaaimamatu pesumärjale põrandale astuja võib 

libeduse tõttu kukkuda. Seetõttu on soovitatav 
puhastada põrandaid ajal, mil teised töötajad 
selles kohas ei liigu, või kui see pole võimalik, 
siis ajal, kui neid liigub muu ajaga võrreldes 
vähem. Suurematel pindadel saab korraldada 
töö nii, et pestakse vaid osa liikumisteest, aga 
kõrval asuv osa on teiste töötajate kasutada. 
Pestud osale lubatakse teised töötajad alles 
siis, kui see on kuivanud. Seejärel pestakse 
teine osa liikumisteest.

Ajaks, mil pestav või pestud põrand on siiski 
libe, on liikujate jaoks soovitatav välja panna 
hoiatusmärk.

Pestud põranda libedus oleneb paljuski pinna 
karedusest ja seetõttu tuleb eriti ettevaatlik 
olla peegelsiledate põrandate pesemisel. 
Vältida tuleb pestud põranda niiskeks jätmist.

Libeduse oht on töökohtadel ka siis, kui põrand saab märjaks töövahendeid pestes. 
Sellistel töökohtadel, kus põrand ongi tegevuse tõttu märg (saun, ujula, autopesula), 
on oluline põrandakatte karedus ja jalatsite valik. Kare põrandakate ei muutu nii kiiresti 
libedaks.

Tänapäevaste puhastusvahendite juures ei tähenda puhastamine ainult märga 
põrandat ja veega lodistamist. Seetõttu on oluline sobivate töövahendite kasutamine 
ja põrandapesija asjakohane juhendamine. Põrandaid kemikaalidega puhastades 
tuleb järgida nende sobivust ja ette nähtud kasutusviisi. Kõik puhastusvahendid ei 
sobi igas olukorras ning oluline on kasutatava aine kogus.

Näide olukorrast, kus puhastusvahendi ebaõige kasutamine lõppes õnneks ainult 
ohuolukorra, mitte tööõnnetusega

Vaipkattest ei eemaldatud pärast puhastamist puhastusainet. Ruumis istudes said 
jalatsite tallad puhastusainega kokku ja minnes teise, linoleumkattega ruumi, libises 
töötaja just talla alla jäänud puhastusaine tõttu.

Põrandapesust tulenevat kukkumisohtu saab vähendada eeskätt läbimõeldud 
töökorralduse ja infovahetusega. Põrandat peab puhastama sobivate ainete ja 
töövõtetega, et libisemist takistavad omadused mõjule pääseksid.

Ohutu põrandapuhastuse võtted
• Alati tuleb kasutada ettenähtud kontsentratsioonis õiget puhastusainet.
• Mikrokiust puhastustekstiile tuleb pesta sobiva pesuainega, mis ei sisalda tseoliiti, 

optilist kirgastit ega loputusaineid. Neil lisaainetel on kiire kiude ummistav ja 
liitev toime, mistõttu valesti hooldatud tekstiil suudab koguda vaid vähese osa 
mustusest võrreldes sellega, milleks see tegelikult võimeline oleks.

• Enamikku põrandaid on võimalik puhastada väheniiskelt, nii et põrand kuivab 0,5–
1 minutiga.

• Kui pinda ei saa puhtaks pelgalt niiskusega, tuleb seda märjalt puhastada ajal, 
mil on kõige väiksem tõenäosus, et keegi sinna satub. Samuti tuleks inimeste 
juurdepääsu piirata, kuni libisemisoht on möödas.

• Libastumisohust teavitav tähis aitab ohule tähelepanu juhtida.

Põrandapuhastusega seotud tööõnnetused
• Töötaja kõndis äsja pestud põrandal ning libastus ja kukkus. Silti „Ettevaatust! Libe 

põrand” ei olnud veel välja pandud. Koristajale tehti pärast õnnetust ülesandeks panna 
märja põranda silt välja juba põrandapesu alguses, mitte alles vahetult pärast pesu.

• Töötaja läks puhkepausi ajal garderoobi. Koristaja oli selle põranda jätnud pesu ajal 
liiga märjaks. Töötaja kukkus libedal põrandal ning libises vastu garderoobikapi ees 
olnud puidust pinki. Kukkumise tagajärg oli parema roide põrutus.

Enne põrandapesu tuleb välja panna ohutusmärk, 
et kolleegid teaksid hoiduda märjal põrandal 
libisemisest.

Nipp. Kui olete välja valinud meelepärase ja sobiva põrandakatte, valage selle 
näidisele veidi vett ja proovige peale astuda. Kui tulemus teid rahuldab, on julgem 
ostuga edasi minna.
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• Töötaja liikus hämaras koridoris ega märganud, et põrand oli äsja pestud ja libe. Kui 
ta hakkas vajutama vaheuste avamise lülitit, ta libises ja kukkus. Kukkumise tagajärjel 
tundis töötaja valu seljas ja vasakus jalas, arstid tuvastasid tal vasaku lodiluu murru.

• Koristaja kuivatas masinpesu järel keraamilistest plaatidest põrandat mopiga. 
Märjad plaadid olid libedad ning koristaja libastus ja kukkus vastu puuviljaaluseid, 
vasakule käele. Tagajärjeks oli käeluumurd.

• Nõudepesija pesi köögipõrandat. Teine töötaja, kellel olid jalas kummist tallaga 
spetsiaalsed libisemisvastased jalanõud, läks samal ajal oma töötsooni poole. 
Kõndides libises ta märjal kohal ning kukkus peaga vastu seina ja seejärel põrandale. 
Nähtaval kohal ei olnud silti hoiatusega, et põrand võib märgkoristuse tõttu libe olla. 
Töökorraldus oli halb, sest põrandat pesti ajal, mil köögis liikus palju inimesi.

• Kannatanu läks WC tuulutamiseks akent avama. Ruumi astudes kukkus ta libedal 
põrandal, mille tagajärjel oli 96 päeva töövõimetu. Põranda hoolduseks oli kasutatud 
õli, mis oli ette nähtud glasuurita klinkerplaatidest ja looduslikust kivist pindade 
töötlemiseks. Põrand oli aga kaetud glasuuritud klinkerplaatidega. Niisiis ei sobinud 
see vahend WC põranda hooldamiseks.

 

4. Komistamine
Komistamise peamine põhjus on töökoha puudulik korrashoid. Tavaliselt ei kujundata 
töökohti nii, et seal on võimalus komistada. Komistamist põhjustavad esemed jäetakse 
sinna töö tegemise ajal. Kõige ohtlikumad ongi ootamatud takistused liikumisteel.

Pildil on osa õppeklassi põrandast. Puru-
nenud põrandakatet pole asendatud, aga 
päeva jooksul võib selles kohas liikuda 
kümneid inimesi.

Pildil on osa rekonstrueeritud tootmishoo-
ne põrandast. Põrandas asuvad torud ei ole 
enam kasutusel ja väidetavalt olevat need 
tootmise ümberkorraldamisel kaetud nii, 
et põrand jääks tasane. Ilmselt ei olnud töö 
kvaliteetne, mistõttu põrand muutus mõn-
da aega hiljem jälle ebatasaseks ja torud 
takistasid liikumist.

Pildil on näha põrandasse valatud poldid. 
Kui tööpink, mida need poldid kinnitasid, 
ära võeti, jäeti poldid maha lõikamata. 
Kuna töötajad hakkasid tee lühendami-
seks sealtkaudu kõndima, on neil oht ko-
mistada põrandast kõrgemal olevate pol-
tide otsa.

Pildil on komistamist põhjustada võiv 
koht, mis on tekkinud ilmselt remondi 
poolelijäämise tõttu. Osa põrandast re-
monditi, kuid ühenduskohta põranda teise 
osaga ei muudetud ohutuks. Kuna tööta-
jate liikumistee kulgeb mööda põranda 
mõlemat osa, on neil süvendi ületamisel 
komistamisoht.

Põrandakate ei ole paraku igavene. Põrandasse tekkinud ebatasasused võivad aga 
põhjustada komistamist. Tavaliselt eeldame, et liikumistee on ühtlase tasapinnaga, 
ega astu, nina maas ja silmad pingsalt teed jälgimas.

Võimaluse korral tuleks vältida liikumisteele eri tasapindade ja astmete tekitamist. Kui 
see pole võimalik, peab sellised kohad eristuvalt tähistama.

Põrandasse teadlikult tekitatud takistuste või süvendite näited

Siin on aga püütud koristamist ohtlikul moel 
kergendada. Puidust põranda üks laud on ee-
maldatud väidetavalt selleks, et koristamisel 
oleks võimalik prahti põranda alla pühkida.
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Liikumisteedel tekitavad probleeme ka vaibad ja põrandakatted, mis ei ole korralikult 
kinnitatud. Seetõttu võivad nende ääred üles keerduda ja komistamist põhjustada. 
Selliseid puudusi on üldjuhul lihtne kõrvaldada ja nende esinemine töökohtadel näitab 
eelkõige ükskõikset suhtumist töötajatele ohutute liikumisteede tagamisse.

Juhtmed ja voolikud liikumisteedel põhjustavad samuti komistamist. Soovitatav on 
liikumisteele jäävad statsionaarsete seadmete toitejuhtmed ja voolikud paigaldada 
põrandasse või viia seadmeni kõrgemalt, kus need ei sega liikumist. Ajutiste juhtmete 
(tolmuimeja, sülearvuti, mobiiltelefoni toide) jätmist liikumisteele tuleks vältida. Kui 
see pole võimalik ka lähima pistikupesa kasutamisel, tuleb töötajaid, kelle liikumisteele 
need võivad jääda, ohust teavitada. Juhtub ka, et liikumisteedele asetatakse 
tootmisjäätmeid või jäetakse sinna vedelema esemed, mis pole selles kohas üldse 
vajalikud.

Pildil on liikumisteele jäetud prussid, mis ei 
ole selles kohas töötamiseks vajalikud. Töö-
tajale on jäänud ainult kitsas rada, mille ühel 
küljel on katmata sügav remondikanal.

Pildil on liikumisteele jäetud kastmisvoo-
lik. Muru oli kastetud tööpäeva alguses ja 
vooliku liikumisteele jätmist põhjendati 
sellega, et tööpäeva lõpus on vaja muru 
uuesti kasta.

Pildil tähistab kollane joon ohutsooni. Sel-
lest paremal pool viibimine on ohtlik seal 
liikuva transportööri tõttu, kuid joonest 
vasakul olev liikumistee on ummistatud 
transportöörilt võetud detailidega ja töö-
taja on sunnitud liikuma ohutsoonis. 

Tööõnnetused seoses takistustega liikumisteedel
• Töötaja sisenes töökohale kortermaja trepikotta, kus ta takerdus kilega kaetud 

avasse ning komistas ukseaugus oleva kanalisatsioonitoru otsa. Komistades kukkus 
ta kõhuli ning murdis vasaku kuuenda roide. Õnnetuse põhjustas täiskuhjatud 
liikumistee.

• Töötaja pesi vormi. Tööd lõpetades ei kerinud ta puhastusvoolikut kokku ning järgmise 
vormi järele minnes komistas läbipääsuteel vedeleva vooliku otsa. Komistamise 
tagajärjeks oli parema suurvarba ja vasaku käe esimese sõrme põrutus ning parema 
sääre sisekülje verevalum.

• Töötaja tegi ettevalmistusi riidekapi saatmiseks kliendile, kõndides kilerulliga ümber 
kapi ja kattes seda kilega. Töö käigus ei märganud ta selja taga olevat kahveltõstukit, 
komistas selle otsa ja kukkus. Kukkumise tagajärjel murdis ta kodarluu.

• Töötaja kõndis pildiraame enda ees rinna kõrgusel hoides ega märganud, et tema teel 
on kahvelkäru. Ta komistas vasaku jalaga käru parempoolse haara otsa ja kukkus 
põrandale. Tagajärjeks oli parema põlve ja hüppeliigese venitus.

• Töötaja läks pimedasse ruumi, ootamata ära päevavalguslampide süttimist, ja 
komistas esemete otsa. Tagajärjeks oli parema käe viienda sõrme põrutus.

• Müügisaali põrandad asusid eri tasapindadel, mille vahele olid paigaldatud plekid. 
Töötaja komistas pleki taha ja kukkus küünarnukile. Kukkudes murdis ta vasaku 
küünarnuki ja kodarluu pähiku.

• Töötaja läks lattu kasti põhja kilet lõikama. Teised töötajad olid ukse sulgumise 
vältimiseks pannud selle vahele kilerulli papist südamiku. Tagasi tulles komistas 
töötaja rulli otsa ja kukkus, venitades parema labajala kõõluseid.

• Kõndides kaupluse saalis, riidekaup süles, komistas töötaja põrandal oleva 
kaubakasti otsa ja kukkus parema põlvega kivipõrandale.

• Töötaja tõusis oma kohalt, et külalistele uks avada. Ümber töölaua astudes komistas 
ta postipaki otsa, mille kuller oli varem põrandale pannud, ja kukkus töölaua ees 
oleva klaasserva vastu. Tagajärjeks oli alalõua piirkonna põrutushaav.
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5. Trepp
Kuna trepil kõndides toimub liikumine nii horisontaal- kui ka vertikaalsuunas, on oht 
tasakaalu kaotada suurem kui tasasel pinnal.

Trepiastmed peavad olema ühekõrgused. Soovitatav trepiastme kõrgus on kuni 17 
cm. Trepiastmed peavad olema ühelaiused, soovitatavalt vähemalt 27 cm laiad.

Pildil oleva trepi ülemine aste on üle kahe 
korra madalam kui ülejäänud astmed.

Pildil oleval trepil on alumine aste teistest 
madalam ning selle ette paigaldatud jala-
matt teeb astme veel madalamaks. Jala-
matt on ohtlik ka seetõttu, et see on trepist 
tunduvalt kitsam ning trepilt tulles on oht 
astuda mati äärele ja väänata jalga.

Pildil on trepp, mille astme kõrgus on suu-
rem kui laius. Eriti ebamugav ja ohtlik on 
sellisest trepist laskumine.

Joonisel on punane vertikaaljoon, mis näi-
tab trepi soovituslikku konstruktsiooni. 
Kui trepi esimese astme vertikaalosa ei 
ole kaetud, võib trepile astuja jalg sattuda 
esimese trepiastme alla ja nii võib ta edasi 
liikudes komistada. Selle soovituse alu-
seks on ettevõttes nähtud neljaastmeline 
puittrepp, mis viis põrandapinnast umbes 
80 cm kõrgusel olevale tootmisliinile. Tre-
pi esimese astme vertikaalosa paigaldati 
hiljem juurde, sest mitmel korral olid toot-
misliinile läinud töötajad komistanud ja 
kukkunud trepile just seetõttu, et jalg ta-
kerdus esimese trepiastme alla.

Tähelepanu vajavad ka trepid, millel on konstruktsiooni tõttu astme servadel kõrgemad 
kandid, kuhu taha jalatsi konts võib takerduda.

Vanadel treppidel võivad kukkumist põhjustada kulumisest kaldus trepiastmed. 
Õnnetuste sage põhjus on vanade paekivist ja metallist treppide ümarad esiservad, 
millelt jalats üle libiseb.

Kõige levinum libisemisvastane meede treppidel on teibi kasutamine. Oluline on 
eristada välistingimustes kasutatavaid abrasiivseid ja sisetreppidele mõeldud 
mitteabrasiivseid teipe. Viimaste pealispinnal ei ole abrasiivset kihti, libisemiskindluse 
annab eriline pinnamuster. Samuti ei lõhu need sisejalatseid ega jalatalla nahka ning 
on hõlpsasti puhastatavad.

Trepi loomulik osa on käsipuu. See on vajalik, et saaks kusagilt kinni hoida, kui trepil 
liikudes kaob tasakaal. Mõnikord täidab käsipuu ka piirde ülesannet, et ei oleks ohtu 
trepi kõrvale kukkuda. Kui töökoha iseloomu tõttu satuvad sinna ka lapsed, tuleks 
käsipuude paigaldamisel arvestada nende kasvu ja vajadustega.

Pildil on suhteliselt kitsas trepp, mille 
teeb veelgi kitsamaks vasakul küljel oleva 
käsipuu konstruktsioon. Paremal küljel 
on seetõttu kukkumisoht veel suurem.

Pildil on suhteliselt kõrge trepp, kuid kä-
sipuud pole selle kummalgi pool. Selli-
sel trepil on tasakaalu kaotades võimalik 
toetuda ainult vastu seina, kuid sellest ei 
piisa, kui trepil laskuja hakkab kukkuma.

Trepil tuleb eriti tähelepanelik olla siis, kui käes on midagi, mis raskendab liikumistee 
jälgimist, tasakaalu hoidmist või käsipuust kinnihoidmist, näiteks sülearvuti, paberid 
või kohvitass. Soovitatav on mobiiltelefoniga rääkides trepil mitte kõndida, sest sel 
ajal võib tähelepanu keskenduda suhtlemisele ja treppi ei jälgita.
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Trepil komistamisest põhjustatud tööõnnetused
• Töötaja läks mööda treppi kolmandalt korruselt teisele, komistas libedatel astmetel ja 

kukkus, nihestades paremat jalga. Trepiastmetele oleks tulnud paigaldada libisemist 
takistavad kummiribad.

• Töötaja tuli trepist alla, komistas maas olnud puupulga otsa, kukkus ning väänas 
vasakut hüppeliigest.

• Töötaja läks prügikotte konteinerisse viima. Järsust trepist alla minnes ta komistas 
ja kukkus. Tagajärjeks oli parema kodarluu murd. Trepil polnud käsipuud, kust töötaja 
saanuks kinni hoida.

• Kiiruga trepist alla astudes komistas töötaja ja kaotas tasakaalu. Et mõlemad käed 
olid kinni, ei saanud ta haarata trepi käsipuust. Ta pillas maha kohvitassi, mis pudenes 
kildudeks, ja kukkus ise trepist alla, kohvitassi killule. Tagajärjeks oli säärehaav. 
Liigse kiirustamise ja hooletu astumise kõrval võis tasakaalu kaotamisele kaasa 
aidata asjaolu, et trepi ülemine aste oli alumistest astmetest kõrgem.

• Töötaja tuli puhvetist, ühes käes salat, teises telefon ja võtmed. Trepi ees hakkasid 
võtmed libisema ja tähelepanu hajus. Samal hetkel astus töötaja trepile ja esimese 
sammuga liiga trepiastme äärele. Ta libastus trepil ja kukkus põlvega vastu astme 
serva.

• Mööda treppi ühest ruumist teise minnes rääkis töötaja telefoniga. Trepp oli 
heledamates toonides, kuid viimane aste tumedam ja põrandaga ühte tooni. Töötaja 
ei märganud, et veel on astmeid, astus enda arvates põrandale ja kukkus.

Pildil on näha tootmisruumis mahuti jaoks 
tehtud süvendi äär. Selle lähedale on kot-
tide ja ämbritega pandud tootmises kasu-
tatavad ained. Nende teisaldamiseks tuleb 
töötajal liikuda süvendi serval ja ta võib 
sinna sisse kukkuda. Selline süvend peab 
olema piirdega ümbritsetud.

Pildil on kukkumisohtu püütud vältida pii-
rete paigaldamisega, kuid paraku on nen-
de vahele jäänud piiramata koht, kust võib 
alla kukkuda. Piirded peavad välistama 
kukkumisohu kogu liikumistee ulatuses.

Pildil on võimalikud märgistusviisid juhuks, 
kui piirete paigaldamine pole võimalik.

Tihti juhtuvad trepil õnnetused, kus komistatakse seljas olevate riideesemete tõttu: 
astutakse seeliku- või mantliäärele, kaotatakse tasakaal ning kukutakse. Tagajärjed 
võivad olla traagilised.

Libisemist või komistamist põhjustada võivate kohtade kõrval tuleb liikumisteedel 
erilist tähelepanu pöörata paikadele, kust võib alla kukkuda. Need kohad on eelkõige 
platvormidel ja estakaadidel, kuid ka süvendite ääres. Võimaluse korral tuleb sellised 
alad piirdega ümbritseda. Kui see pole võimalik, tuleb need nähtavalt ja arusaadavalt 
märgistada.

Redelipulgakatted vähendavad libisemisohtu.

Redel
Redelilt libastumistega kaasneb sageli kõrgusest kukkumine ja selle tagajärjena 
raske tervisekahjustus. Redeli astmetelt libisemist saab vältida spetsiaalsete 
libisemiskindlate ja eemaldatavate astmekatete kasutamisega.
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6. Valgustus
Liikumisteede valgustusel on libisemise ja komistamise vältimisel oluline osa. 
Valgustus peab olema piisav, et näha ohtlikke kohti. Sealjuures tuleb tagada, et 
tasapindade erinevused oleksid liikumisteedel hästi nähtavad.

Valgus peab olema suunatud nii, et ei tekiks häirivaid varje, samuti ei tohi see 
pimestada ei otse ega peegeldudes. Tasuks vältida põrandaplaate, mis peegeldavad 
valgust tagasi nii tugevalt, et neil liikudes on tee jälgimine häiritud.

Vältima peab heleduste suuri erinevusi töötaja liikumisel ühest ruumist või ruumiosast 
teise ning valgusallikast lähtuva valgusvoo värelust.

Komistamist võib põhjustada ka see, kui lüliti asub uksest kaugemal, nii et pimedas 
on vaja selleni jõuda. Tasub mõelda, millistes ruumides on kasulik rakendada 
automaatvalgustust või kasutada helkurteipe pindadel, mille vastu põrkumist 
soovitakse vältida.

Sisetingimustes on soovitatav valgustustihedus liikumisaladel ja koridorides 100 
luksi, treppidel ja laadimisplatvormidel 150 luksi ning süvendite juures 200 luksi.

Välistingimustes on soovitatav valgustustihedus vaid jalakäijatele ette nähtud 
kõnniteedel 5 luksi, sõidukite liikumisalal 20 luksi ning jalakäijate ülekäiguteedel ja 
peale- ja mahalaadimispaikadel 50 luksi.

Ohtlike kohtade valgustust on soovitatav suurendada, et eristada neid muudest 
liikumisteede osadest ja püüda sellega liikujate tähelepanu.

7. Jalanõud
Libisemisohtu on võimalik vähendada sobivate jalanõude valikuga. Ent kaitsejalanõud 
ei saa olla ainuke vahend, millele libisemise vältimisel loota. Eelkõige tuleb ikkagi 
liikumisteed korras hoida, et libisemisohtu ei tekikski.

Kui siiski pole võimalik töökeskkonnas libedust välistada, tuleb valida jalanõud, 
millel on libisemisvastane tald. Välistingimustes töötajatel on soovitatav kasutada 
jalanõudele paigaldatavaid libisemistõkkeid, eriti kui neil on vaja liikuda vaheldumisi 
libedal ja mittelibedal pinnal.

Libisemist takistavaid jalatseid katsetatakse üldjuhul vastavalt rahvusvahelisele 
standardile EVS-EN ISO 13287:2012 „Isikukaitsevahendid. Jalanõud. Libisemiskindluse 
katsemeetod”.

Ärge soetage jalatseid pelgalt reklaammaterjalile või laborikatsetele tuginedes. Jalats, 
mida esitletakse libisemist takistavana, ei pruugi toimida sellisena teie töökeskkonnas, 
põrandakattel ja töö iseloomu juures. Töökohtadel, mille põrandaid ei ole võimalik 
hoida pidevalt puhta ja kuivana, näiteks toiduainetööstuses, on asjatundlik jalatsi 
valimine eriti tähtis.

Kui töökohal on kohustuslik kasutada libisemist takistavaid jalatseid, on tegemist 
isikukaitsevahendiga, mille tööandja võimaldab töötajale tasuta.

Jalatsipakkujate tootekirjeldustes on sageli öeldud, et jalatsid on „haaret parandavad” 
või „suurepärase mitmesuunalise libisemiskindlusega”, kuid harva esile toodud, 
millisesse konkreetsesse töökeskkonda või mis oludesse need jalanõud sobivad.

Libedusriski kontekstis tähendab „sobiv” siledat, pigem madala kontsaga, piisava 
põhjamustriga ja soovitatavalt pehmemast materjalist tallaga jalanõud, mis haarduks 
pinnaga hästi.

Jalatsid on varustatud 
libisemistõketega.
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Kuidas valida õige jalanõu?
• Alati tuleks jalats konkreetsetes oludes järele proovida.
• Enne kui soetate suurema varu, katsetage erinevaid jalatseid. Näiteks märjal pinnal 

hästi pidavad jalanõud ei pruugi põhjamustri kuju tõttu toidukäitlemisruumis 
kasutamiseks sobida.

• Tallamuster ei tohi põrandal olevast saastest mingil juhul ummistuda. Kui see 
juhtub, ei sobi need jalatsid teie tingimustesse.

• Tallamuster on eriti oluline vedelikega saastuvatel põrandatel. Lisaks muudele 
omadustele peab hea tald juhtima vedeliku igas suunas talla alt välja, tagades hea 
kontakti pinnaga.

• Määrava tähtsusega on talla materjali jäikus. Mõnel töökohal võib olla vaja jäika 
talda, terasliistuga lisatugevdused võivad osutuda pikas plaanis eriti kasulikuks.

• Olenevalt saasteainest võivad materjali kohta kehtida erinõudmised, näiteks 
vastupidavus õlile, leelistele, hapetele, lahustitele või muudele ainetele.

•  Tähelepanu! Needki kategooriad jaotuvad alaliikideks ja näiteks jalats, mis on ühe 
happe suhtes vastupidav, ei pruugi seda olla teise happe suhtes. Asjatundlikud 
tootjad on teinud detailsemad katsed.

• Kindlasti tuleb tähelepanu pöörata ka jalanõude mugavusele. Ebamugav jalats 
koormab asjatult töötajat ning esimesel võimalusel vahetab ta selle mugavama, 
kuid mitte ilmtingimata ohutuma vastu.

8. Tööõnnetuse tagajärg: katuselt kukkumine viis 
ratastooli
Äsja ajateenistusest vabanenud, iseseisva elutee hakul 21-aastane energiline Tauno 
otsis teenimisvõimalust. Seda pakuti talle ühes ehitusfirmas. Kindlaksmääratud tasu 
eest tuli neljaliikmelisel brigaadil vahetada elumaja katus. Firma juht võttis Tauno 
tööle „mustalt” ehk ilma töölepingut sõlmimata.

Ühel õnnetul tööpäeval hakkas Tauno korstnaplekkide kinnikruvimise ajal, akutrell 
käes ja tööriistad vööl, mööda libedat 30-kraadise kaldega plekk-katust alla libisema.

Tauno meenutab: „See oli kohutav: lähed ja lähed, kusagilt kinni haarata ei ole.”

Ühel hetkel tundis ta, kuidas jalad libisesid üle katuse ääre, ja sai aru, et nüüd on kõik, ta 
kukub alla. 14 meetri (viiekorruselise maja kõrgus) läbimiseks paarikümnekilomeetrise 
tunnikiirusega kulub aega vaid 1,7 sekundit. Taunole meenub sellest vaid laialilendavate 
tööriistade kolin ja hirmus valu kogu kehas.

Edasi tulid kiirabi, reanimatsioon, haiglad, ekspertiisikomisjonid ja elatusvahendite 
otsingud.Selle õnnetusjuhtumi tõttu kaotasid kõik: nii töötaja, ehitusfirma, selle 
juhataja kui ka riik.

Ehitus on üks ohtlikumaid tegevusalasid. Õnnetusi aitab vältida sobivate kaitsevahendite 
kasutamine.
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Eelkõige kannatas Tauno, kelle rikutud töövõimet ja isiklikku elu ei korva miski. 
Ligi aasta haiglates, rasked operatsioonid murdunud selgroo ja hulga teiste luude 
taastamiseks, vigastatud siseorganite lappimine. Tahtejõudu ja optimismi nõudev 
taastusravi. Lõpuks jalgade halvatus, mistõttu Tauno saab liikuda ainult ratastoolis. 
Lisaks aastatepikkune närvipinge õnnetuse uurimisel ja kohtus.

Ebamõistlik risk kõrguses ilma ohutusvahenditeta töötamisel ei tasunud end ära. 
Tauno ju teadis, et ta võib alla libiseda, aga tagantjärele süüdistused, et tööandja ei 
andnud talle ohutusvööd ega ehitanud kohustuslikke katusepiirdeid, ei too tagasi 
kõige olulisemat – tervist.

Kaotas ka ehitusfirma, mida kohus karistas kopsaka rahatrahviga. Firma pidi kandma 
ka kannatanu liikumisvahendite ja ravimite kulud, kohtumenetluse kulud, maksma 
ekspertiisitasu, kannatanu kaitsja tasu ning tasu enda palgatud advokaadile.

Vaatamata sellele, et tööandja esitas Tööinspektsioonile ja kohtule kannatanu 
võltsitud allkirjaga töövõtulepingu, tunnistas kohus Tauno töölelubamise sisuliselt 
töölepinguliseks suhteks kõigi sellest tulenevate tagajärgedega. Tagantjärele tuli 
koostada tööõnnetuse raport ja hakata võlaõigusseaduse alusel maksma kannatanule 
regulaarset hüvitist.

Kaotas ehitusfirma juhataja, keda lisaks rahasummade väljamõistmisele karistati 
kuuekuulise tingimisi vangistusega 18 kuu pikkuse katseajaga. Tema kui kurjategija 
määrati katseajaks kriminaalhooldusametniku järelevalve alla ning ta pidi elama 
alalises elukohas ning vajaduse korral küsima luba elu- või töökoha vahetamiseks.

Tööõnnetuskindlustuse puudumise tõttu kaotas Eesti riik, mis on teinud kannatanule 
väljamakseid sotsiaalkindlustuse eelarvest. Samuti panustati sellesse juhtumisse viis 
aastat uurimis- ja kohtuorganite tööd.

Kokkuvõtteks: on vale rikkuda ohutusnõudeid, lootes kergemeelselt, et õnnetus läheb 
teist mööda. Vahel ei lähe.

Lisa 1. Kuidas vältida libisemist ja komistamist?
1. samm: tuvastage libisemis- ja komistamisohud nii sees kui ka väljas, sealhulgas 
ebatasased või märjalt libedad trepid ja põrandad, vedelevad juhtmed jms. Hinnake 
õnnetuse ohtu suurendavaid tegureid: pimedus, raskuste teisaldamine, müra, 
ootamatu saaste, koristusmeetodid, ilm vms.
2. samm: hinnake, kes võib saada vigastada. Arvestage ka külaliste, laste, eakamate ja 
erivajadustega inimestega. Oluline on analüüsida tööliigutusi ja -teekondi.
3. samm: hinnake riski tõenäosust ja tagajärgede ulatust. Mida tuleks ette võtta? 
Vajaduse korral kutsuge appi asjatundjad.
4. samm: võtke ohtude ennetamiseks tarvitusele abinõud ja kontrollige nende 
toimimist.
5. samm: vaadake hinnangud üle regulaarselt, samuti siis, kui teete või planeerite 
töökeskkonnas muudatusi.

Ennetusabinõud libisemisohtlikel pindadel

Libisemisvastane 
töötlus

Abrasiivne 
teip

Mitteabrasiiv-
ne teip

Põranda 
kaitsetöötlus

Libisemist 
takistav 
lakk / õli

Pulgakatted Muud 
materjalid

Glasuurplaadid +

Täismassp-
laadid +

Terratso/betoon +/- +

Marmor / Graniit +

Puitpõrand

PVC, linoleum + +

Sisetrepid + +

Välistrepid + +

Redelid +
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OHUTEGUR: ebatasased või libedad pinnad

Kontrollige ohuteguri esinemist, vastates järgmistele küsimustele JAH või EI.

Ohutegur JAH EI

Kas põrandad on kohati ebatasased, halvasti viimistletud, kas 
seal esineb auke, loike jms?

Kas põrandad on mõnikord libedad, näiteks pärast pesemist, 
vedelike (näiteks õli), vihmavee või pori põrandale sattumise 
tõttu, või tolmused tööprotsessi tõttu?

Kas põrand on kohati ebatasane, näiteks lävede tõttu?

Kas põrandal on juhtmeid? 

Kas töötajad võivad libastuda ebasobivate jalatsite tõttu?

Kas põrandaid hoitakse puhtana?

Kas tööpiirkonnas on mingeid takistusi või esemeid (v.a need, 
mida ei saa eemaldada)?

Kas eemaldamatud takistused on tähistatud? 

Kas kõik liikumisteed on sobival moel tähistatud?

Kas põrandad ja liikumisteed on piisavalt valgustatud?

Lisa 2. Ohutegurite tuvastamine ja 
ennetusmeetmete valimine

Näited riskiennetusmeetmetest
• Valige põrandakattematerjali hoolikalt, eriti kui on tõenäoline, et põrand saab töö 

käigus märjaks või tolmuseks; hoidke põrandapinnad kuivad.
• Vajaduse korral töödelge libedaid pindu keemiliselt; kasutage sobivaid 

puhastusmeetodeid.
• Tagage põrandate ja liikumisteede regulaarne kontroll.
• Kõrvaldage augud, praod, kulunud vaibad või matid, hoidke põrandad ja liikumisteed 

takistustest vabad.
• Eemaldage lävepakud või piirake nende kõrgust; muutke läved nähtavamaks.
• Varustage töötajad sobivate jalatsitega.
• Tagage põrandate ja liikumisteede piisav tähistus.
• Tagage põrandate ja liikumisteede piisav valgustatus.
• Paigutage seadmed nii, et juhtmed ei satuks töötajate käiguteedele; kinnitage 

juhtmed korralikult katete alla.
• Kasutage põrandatel ja liikumisteedel libisemist takistavaid ja kergesti 

puhastatavaid materjale.
• Tagage vedelike äravool põrandatelt ja liikumisteedelt.

Allikas: Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri juhend.
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Lisa 3. Pea tööle!
Libe põrand

Põrand on äsja pestud ja seetõttu on mõned 
põrandaplaadid väga libedad. Liigu üle põranda nii, 
et vaheldumisi tuleks astuda pikk samm (2 ruutu) 
ja lühike samm (1 ruut). Sinised ruudud on libedad, 
nendele on parem mitte astuda. Teekonna algus, lõpp 
ja mõni vahepealne samm on ära näidatud.
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Õiged vastused
Nuputamisülesande vastus

Ristsõna vastus: banaanikoorel.

1

6 3 5 4

2

7

8

9

4845

44 43

4647

42 41

40

1110

36373538

34393332223130

15

16

171918

2120

14

23

27

262425

2829

1213



Tööelu tekitab  
küsimusi?
Tööinspektsioon  
teab vastuseid!
VAATA  
Tööinspektsiooni kodulehte www.ti.ee ja  
Tööelu portaali www.tööelu.ee

HELISTA  
juristi infotelefonile 640 6000
igal tööpäeval kella 9.00–16.30

KASUTA 
kliendiportaali eti.ti.ee

KIRJUTA  
jurist@ti.ee

KUTSU  
töökeskkonna konsultant 
oma ettevõttesse ti@ti.ee

Euroopa Liit
Euroopa Sotsiaalfond

Eesti
tuleviku heaks
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