Märtsis toimunud ehitusplatside sihtkontrolli kokkuvõte
Ehitussektor on kõrge ohuhinnanguga valdkond, millele Tööinspektsioon pöörab kõrgendatud
tähelepanu. Tööinspektsiooni pidevast järelevalvest ja teavitustegevusest hoolimata toimuvad
jätkuvalt ehitustandril tööõnnetused, kus töötajad saab üliraskelt vigastada või hukkub.
Ehitussektoris toimunud peamiseks tööõnnetuste põhjustajaks on olnud kõrgustest kukkumine. Pea
kõiki neid õnnetusi oleks olnud võimalik olnud ära hoida, kui tööandja ja töötaja oleks suurema
tõsidusega suhtunud kõrgustes töötamisel ohutuse tagamisse.
Käesoleva aasta 13 töönädalal toimunud sihtkontrolli eesmärgiks oli juhtida ehitusettevõtte ja
peatöövõtja tähelepanu, et ehitusobjektil ei tohi asjad toimuda isevoolu. Peatöövõtja peab teadma
kõiki ettevõtteid, sh. FIE-sid, kes nende ehitusobjektil töötavad. Samuti tuleb kõigile ehitusobjektil
töötavatele töötajatele tööohutusplaani tutvustada. Kontrolliti 36 ehitusettevõtet 75 ehitusplatsil.
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Ehitusplatside kontrollimise käigus tuvastati 68 rikkumist. Ehitusplatsi kontrollimise kohta koostati
hinnanguleht.
Iga kontrollitud ehitusplatsi kohta täideti hinnanguleht alljärgnevate kriteeriumite osas:
Peatöövõtja oli enamus ehitusobjektidel kohapeal. Ühel juhul jälgis ehitise omanik tööprotsessi ise.
Ühel ehitusobjektil tööandjate vahel sõlmitud kirjalik ühistegevuse kokkulepe oli formaalne, sest
ohutusalane tegevus ei toiminud.
Koordinaator
Igal kontrollitud objektil oli koordinaator määratud, kuid kuuel (6) ehitusplatsil koordinaator ei
täitnud oma tööülesandeid kuna ta kas viibis eemal oma tööülesannete tõttu või oli puhkusel.
Lubamatu on selline käitumine, kus määratakse koordinaatorile mitu ehitusobjekti, kuna
koordinaator vastutab otseselt töötervisehoiu ja tööohutusalaste nõuete täitmise eest ehitusplatsil
ning korraga ei ole võimalik olla Narvas ja Jõhvis ehitusobjektil ning samaaegselt jälgida
tööohutusnõuete täitmist. Reeglina oli ehitusealase ohutuse eest vastutavad isikud saanud 8 tunnise
koordinaatori väljaõppe ning olid vähemalt 3 aastase ehitusalase tööjuhtimise kogemusega.
Määratud 3 koordinaatoril oli alla 3-aastane ehitusalane praktiline kogemus. 8 ehitusplatsile
määratud koordinaatoril oli läbimata ehitööde ohutusalane 8- tunnine väljaõpe
Tööohutusplaan
75 kontrollitud ehitusplatsist 6 ehitusplatsil ohutu töötamise kohta oli koostamata tööohutusplaan.
Seega 8% kontrollitavatel ehitusplatsidel tööd organiseerivate peatöövõtjate suhtumine näitab, et
ega minu platsil küll midagi ei juhtu. Selliselt suhtumine võibki kaasa tuua järjekordse tööõnnetuse.

Tööohutusplaani tutvustamine
Kontrollisime, millistele alltöövõtjatele ja nende alltöövõtjatele ning nende töötajatele on peatöövõtja
tööohutusplaani tutvustanud. Koordinaatorid teadsid täpselt, kes neil töötavad ja kellele on nad
tööohutusplaani tutvustanud. Samuti olid 17 töömaal koordinaatorid teadlikud, et nad ei ole 98
alltöövõtjale tööohutusplaani tutvustanud. Mõnigi koordinaator tõi põhjenduseks, et alles täna on
tulnud mehed objektile ning ei ole jõudnud tutvustada.
Peatöövõtjad, kes ei olnud tutvustanud tööohutusplaani:







Harju maakonnas: OÜ Remet; OÜ Moodul Projekt, OÜ Unus;
Ida-Virumaal: Eviko AS; Nordecon AS, Novotrade Invest AS; Ehitusfirma- Rand ja Tuulberg;
Vilcon Ehitus OÜ;
Lääne-Virumaal: Revin Grupp OÜ, Antaares AS, Bergland OÜ, Tähemäe OÜ, ;
Pärnus: Eviko Ehitus OÜ, Crimine OÜ;
Saaremaal: Korberi OÜ
Viljandimaal AS Eston Ehitus.

Järelduseks: Kontrollitud 75 ehitusobjektist 27 ei esinenud ühtegi rikkumist. Seega 36% kontrollitud
ehitusplatside üldarvust oli ehituses tööohutusalane töökorraldus tagatud. Objektide kontroll näitas,
et peatöövõtja ja tema poolt määratud koordinaator on teadlik objektil töötavatest töötajaskonnast.
Teatakse täpselt, millisel töölõigul töötavad selle või selle alltöövõtja töötajad. Ehitusplatsidel peaks
olema igal töötajal rinnas fotoga silt/kaart TÕRRis registreerimise kohta. Isikut tõendaval kaardil
peab olema nimi ja tema töölepingulise tööandja andmed. Kahjuks täna me seda nõuda ei saa.
Üldjuhul võib ehitusplatsidel tööohutusalase juhtimisega rahule jääda

Kokkuvõtte koostas
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