Sihtkontrolli ülevaade „Lehepuhuriga töötajad 2018“
2018 aasta sügisel viis Tööinspektsioon läbi sihtkontrolli, mille käigus kontrolliti, kuidas kasutavad
töötajad isikukaitsevahendeid. Tegemist oli ette teatamata sihtkontrolliga.
Enne sihtkontrolli algust ilmus Tööelu portaalis uudis pealkirjaga: „Kas lehepuhuriga töötamisel peab
kasutama isikukaitsevahendeid?“ Ilmunud uudis kirjeldas lehepuhuri kasutusviisi ning võimalikke
ohte, mis võivad kaasneda töötades antud töövahendiga. Samuti enne sihtkontrolli algust ilmus
Tööinspektsiooni Facebooki leheküljel postitus, kus paluti töötajaid ja tööandjaid suhtuda
tööinspektorite tähelepanekutesse ning soovitustesse tõsiselt, sest iga soovitus saab tehtud
eesmärgiga parendada töötingimusi ja tõsta ohutuskultuuri.
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Sihtkontrolli raames on läbi viidud 25 järelevalvemenetlust mille käigus on fikseeritud 14 rikkumist
kontrolli protokolli ning koostatud 2 ettekirjutust.
Nagu paistab graafikul kontrollitud objektid asusid Harju-, Pärnu-, Rapla- ja Tartu maakonnas.
Kontrollitud asukohad sõltusid inspektorite asukohast, kuna objekte eraldi ei otsitud, vaid kontrolliti
ainult neid, mis tee peale jäid. Objekte leidus erinevast valdkonnast nii raamatukogu, kooli,
gümnaasiumi, ülikooli, korteriühistute territooriumil kui ka avalikel haljasaladel näiteks
linnaparkides. Kahjuks kohtas ka selliseid objekte kuhu oli võimatu inspektoril sisse pääseda, sest
territoorium oli piirestatud aiaga ning töötajad ei olnud võimalik endale lähemale kutsuda, kuna
töötaja asus kaugel ning töövahend tekitas müra, mistõttu tööandja selgeks tegemine oli
raskendatud.
Positiivne tähelepanek oli see, et valdaval enamus töövahenditel on olemas tootjapoolt kleebitud
informatsioon, mis viitab müratasemele (tavaliselt üle 104dB) ning ohumärk „kanna
silmakaitsevahendit“ ja „kanna kuulmiskaitsevahendit“ .

Kahjuks kontrollide käigus tuvastas tööinspektor, et päris paljudes kontrollitud kohtades ei olnud
töötajad teadlikud isikukaitsevahendite kasutamise vajalikkusest lehepuhuriga töötamisel. Samuti ei
olnud nad teadlikud, mida tähendab puhuri peal näidatud müratase. Kõikidel kontrollitud
lehepuhuritel jäi müratase märgistusel 104-106 dB-ni. Vestluse käigus selgus, et enamus töötajad,
ei ole teadlikud, et müratasemest alates 85 dB tuleb kanda kuulmiskaitsevahendeid. Kontrollimise
ajal oli vaja selgitada töötajatele, et isikukaitsevahendite mitte kandmine võib põhjustada
mürakahjustusi ning selle teke sõltub heli tugevusest ja sagedusest, müras viibimise ajast ning
individuaalsest tundlikkusest helile. Tugeva heli tagajärjel tekib sisekõrva ja kuulmisnärvi kahjustus.

Lühiaegne tugev heli põhjustab tavaliselt ajutise kuulmislanguse, mida võib vaadelda ka kui on
organismi normaalset kaitsereaktsiooni tugevale heliärritusele. Pikaaegne mürafoon põhjustab aga
püsiva kuulmislanguse. Mürakahjustust on võimalik ennetada, vältides tugevat heli. Mürarikkas
töökeskkonnas on vajalik kasutada kuulmiskaitsevahendit.
Kuna enamusele töötajatele oli tööinspektori piktogrammide dešifreerimine üllatuseks, siis võib
julgelt järeldada, et antud töövahendiga töötajad on kõik jäetud vajalikul määral juhendamata, sest
nad ei ole teadlikud kuulmiskaitsevahendite kasutamise vajadusest, ohututest töövõtetest ning
riskidest, mis kaasnevad isikukaitsevahendite mittekasutamisega. Esines juhtumeid, kus töötas
kuulmiskaitsevahenditeta juhatuse liige ise. Positiivsena võib välja tuua, et valdaval enamusel olid
isikukaitsevahendid lühikese jalutuskäigu kaugusel ametiautos, vaatamata sellele nende otsimine
autost võttis vahepeal oodatust kauem aega.
Probleemiks osutus lehepuhuriga töötajate töötamise hetke tabamine sihtkontrolli käigus, mis oli
suhteliselt raske, kuna nad töötavad tavaliselt väga varajastel hommikutundidel või nädalavahetustel
ja ka lühiajaliselt, mistõttu jäi ka kontrollitud töötajate arv väikeseks.
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