Välja renditavate töövahendite korrasoleku 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 46.töönädalal toimunud sihtkontrolli eesmärgiks oli kontrollida , kuidas on korraldatud
töövahendi ja isikukaitsevahendite korrasoleku kontrollimine enne rendile andmist. Sihtkontrolli
käigus kontrolliti ehitusmasinate ja seadmete rentimise ja kasutusrendiga tegelevates ettevõtetes välja
renditavate töövahendite korrasolekut. Sihtkontroll toimus ilma ette teatamata. Kontrolliti 36
töövahendite rendiga tegelevat ettevõtet/ettevõtte punkti.
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Rendiettevõtete kontrollimise käigus tuvastati 57 rikkumist. Rikkumised kõrvaldati 5 tööpäeva jooksul.
Ettekirjutusi ei esitatud.
36 kontrollitud rendiettevõttest/punktist 6 ei olnud ühtegi rikkumist. Iga kontrollitud ettevõtte kohta
koostati hinnanguleht.
Rikkumisteta 6 ettevõtet/punkti: Kuuel punktil ei olnud ühtegi rikkumist. Ilma ühegi rikkumiseta
töötati Läänemaal ( Ramirent ja Gramo), Raplamaal (Adelante tellingud OÜ) Saaremaal (Tesman
Ehitus OÜ), Tartumaal (OÜ Ehitusmeister Rent, OÜ Masinateenus).
Iga kontrollitud filiaali/punkti kohta täideti hinnanguleht.
Hinnangulehega kontrolliti töövahendi kontrollimist enne rendile andmist ( tellingud, tõsteseadmed,
redelid, sobiva kinnitussüsteemiga turvarakmed ja sobiva kinnitussüsteemiga ohutusvööd). Samuti
kontrolliti töövahendi perioodilise kontrolli vastavust valmistaja antud või õigusaktidega kehtestatud
nõuetele. Veel kontrolliti, kas töövahendi rentimisel antakse kaasa kasutusjuhend, kuidas on
korraldatud hoolduspersonali väljaõpe ja juhendamine. Vaadeldi ohutuse tagamist kõigil töövahendi
seadistus- ja hooldustöödel.
Tellinguid kontrollitakse visuaalselt enne rendile andmist. Näiteks Adelante Tellingud OÜ töötajad
teostavad ise ehitusplatsil tellingute montaaži, siis enne kasutuselevõtmist viiakse läbi kasutuseelne
kontroll. Tellingute korrasolek vormistatakse dokumendiga ja paigaldatakse tellingutele korrasoleku
lipik.
OÜ Storenti kontrollimise käigus avastati, et rendile andmiseks olid Layher tellingutel 2 tellinguraami
2 alumist osa ja 1 kandepost deformeerunud. Deformeerunud tellinguraami ei saa enam paigaldada.
Tõstukiga oli vigastatud 2 töölava.

Üldiselt olid kontrollitud rendipunktides deformeerunud tellingute osad ja redelid eraldatud tervetest.
Hea tava kohaselt oli näiteks Ramirent Baltic AS Haapsalu esindus paigaldanud kõigile kontrollitud
redelitele korrasoleku kontrollimise kohta lipiku.
Tõsteseadmed olid kontrollitud ja olid paigaldatud korrasoleku kohta lipik
Sobiva kinnitussüsteemiga turvarakmeid ja ohutusvöösid rendile ei anta. Oma töötajatele väljastatud
sobiva kinnitussüsteemiga turvarakmed või ohutusvööd oli kontrollitud.
Töövahendi perioodilist kontroll vastavalt valmistaja antud või õigusaktidega kehtestatud nõuetele oli
täidetud 23 kontrollitud rendileandja juures. Ehitustõstukite ja tellingute väljarentimisel peavad
rendileandjad andma kaasa kasutusjuhendi. Kontrollimine näitas, et nii ehitustõstukile kui tellingule
oli kasutusjuhend kaasa andmiseks olemas.
Hoolduspersonal oli väljaõpetatud ja ohutusalaselt juhendatud oli 16 töökohas. Tööandja on
kohustatud koostama ja kinnitama kasutatava/hooldatava töövahendi kohta ohutusjuhendi, mille
koostamisel on lähtutud valmistaja kasutusjuhendist. Ohutusalase juhendamise registreerimisel oli
ebatäpsusi. Töötervishoiu ja tööohutusalase registreerimise kaardilt ei olnud registreeritud 7 juhul
konkreetse kasutusjuhendi tutvustamist töötajatele. Registreerimise kaardil puudus töövahendi
kasutusjuhendi nimetus.
Töövahendi seadistus- ja hooldustöödel oli 23 töökohas ohutus tagatud. Tagamata oli 6 töökohal.
Näiteks:
14.11.2018 teostatud sihtkontrolli käigus avastatud, Tallinnas, Punane 74 asuvas ettevõtte
rendipunkti töökojas kasutataval puurpingil puudub kaitseklaas .
14.11.2018. a kontrollimisel avastatud, et ettevõttes puudusid töövahendite hooldustöödel
kasutatavate ohtlike kemikaalide kohta ohutuskaardid.
Järelduseks: Kontrollitud 36 rendiettevõttest/punktist 6 ei esinenud ühtegi rikkumist. Seega 1,6
rikkumist kontrollitud rendiettevõtete/punktide üldarvust on rahuldav tulemus.
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