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Töökeskkonnas tingitud 
hääleprobleemid

• Uuringute on enam 
tähelepanu pööratud 
õpetajatel, lauljatele, 
näitlejatele tingituna 
nende elukutse 
põhisest häälekasutuse 
eripärast.



Töökeskkonnast tingitud 
hääleprobleemid

Puudub selgepiiriline
eristamine :

 kutsetööga seotud
hääle kasutus

 professionaalne hääle
kasutus.



Sihtgrupid 



Vokaalne väsimus

Vokaalne väsimus

Esmased sümptomid

Süvenevad hääle produktsiooni probleemid

Häälehäire



Kaebused

• Helikvaliteedi langus
• Vokaalne väsimus, hääle kähedus
• Sage köhatamine 
• Valu tunne kurgus ja ülemistes hingamisteedes
• Kurgu sügelus 
• Lima kogunemine kurku 
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Ergonoomika
• Kaela- ja õlavöötme 

piirkonna lihaspinged.
• Vähenenud rindkere 

liikuvus.
• Muutub lihasrakkude 

biokeemiline koostis. 
• Halveneb 

neuromuskulaarne
koordinatsioon.

• Istuv asend mõjutab 
enam hääleproduktsiooni 
kui seismine (Vilkman et al., 1997; 

Vintturi, 2001).



Õige hetk on hingata sisse, õige hetk 
on hingata välja….



Õhu kvaliteet

• Temperatuur, niiskus
• Õhu koostis
• Ventilatsioon 
• Tolm, mikroobid
• Puhastusvahendid ja nende jäägid pindadel
• Ebapiisavalt töötavad ja halvasti paigaldatud 

ventilatsiooniseadmed
• Hallitus
• CO2



Õhu kvaliteet

• Hingamiselundeis võib peatuda 40…80% 
sissehingatud tolmust. 

• Kerget tööd tegev keskmine inimene eritab 
süsinikdioksiidi 20 l/h, raskel tööl on see arv 
oluliselt suurem. 



Õhu kvaliteet
• Juba 10 minutiline kuiva 

õhuga ruumis 
töötamine mõjutab 
oluliselt hääle kvaliteeti 
Hemler et al., 1997

• Soovitatav ruumi
siseõhu suhteliseks
niiskuseks talvel on 
25…40% ja suvel
30…70%



Lahendused

• Soojatagastusega kohtventilaatorite 
paigaldamine elu-ja magamistuppa.

• Ventilatsiooniseadmete regulaarne kongtroll , 
filtrite vahetus, mitte harvem kui kord aastas.

• Akende vahetamine - energia kokkuhoid, õhu-
ja elukvaliteet ruumides väheneb.



Ruumide pidev ventileerimine

• Akende avamine paaril 
korral päevas parandab 
õhu kvaliteeti akende 
avatud oleku ajal ning 
lühikeseks ajaks pärast 
akende sulgemist.

• Ventilatsioonisüsteemi 
paigaldamine. 



Taustamüra
• Telefoni helinad, 

konditsioneeri müra, 
liiklusmüra

• Sunnib kõvema häälega 
rääkima

• Väsitab  kogu 
sensoorset süsteemi ja 
selle kaudu ka 
hääleaparaati.



Uus trend – avatud kontorid

• Lakkamatu müra
• Privaatsuse puudumine
• Stress 
• Töövõime langus -20%
• Ebasobiv ruumi 

temperatuur

Halva planeeringu korral:



Hääle kasutamise harjumused
• Geneetilised ja 

biomehaanilised 
omapärad

• Kõva häälega rääkimine
• Ülemäära ja kiiresti 

rääkimine
• Vale rääkimise tehnika
• Distantsilt rääkimine
• Psühhosotsiaalne stress 

kombineerituna 
intensiivse hääle 
kasutusega



Tervis ja harjumused

• Suitsetamine
• Sage kofeiini sisaldavate 

jookide tarbimine
• Vähene vedeliku 

tarbimine
• Ebapiisavad 

puhkepausid

• Sagedased ülemiste 
hingamisteede haigused

• Regulaarne   
hingamisteede ravimite 
tarbimine

• Unehäired



Preventatsioon parem kui ravi

• Ruumi temperatuur 21-
22 C

• Õhuniiskus 20-60%
• Kuumal ajal 

konditsioneeri 
kasutamine

• Olmekeemia –
võimalikult kehasõbralik

• Ruumide regulaarne
koristamine



Preventatsioon parem kui ravi

• Töö asendid
• Puhkus, värskes õhus 

liikumine
• Regulaarne füüsiline 

aktiivsus



Preventatsioon parem kui ravi

Piisav vedeliku tarbimine

Õige häälekasutuse ja 
kõnetehnika omandamine



Häälehäire korral:

• Ei pruugi  piisata vaid  
hääleuuringust.

• Oluline inimese elustiili 
ja töö tingimuste 
hindamine.



KÜSIMUSED?



TÄNAN KUULAMAST!


