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Töövahendi ohutu kasutamise
temaatika on alati aktuaalne, kuna
töövahendid on töökohtadel esmase
ohu allikaks. Pidevas muutumise protsessis osa töövahendeid amortiseerub
ning osa kaasajastatakse.
Kohaliku
sihtkontrolli
läbiviimisel
pöörati suuremat tähelepanu töövahendite
kasutamisele 1—9 töötajaga ettevõtetes,
mille osakaal oli 34% kontrollitud tööandjate seast.

Kontrollitud
puudused:







ettevõtetes

tuvastatud

töövahendi juhtimis-, kontroll- ja hoiatusseadiste ohutusnõuete järgimisel;
töötamiskohtade nõuetele vastavuses;
töövahendi perioodilise kontrolli korraldamisel;
isikukaitsevahendite kasutamisel;
ohutusjuhendite koostamisel;
töötajate juhendamisel.

Töökeskkond siiski paraneb
Kõige vähem puudusi tuvastati valgustuse ja müra tervisele ohtliku mõju hindamisel. Hea on tõdeda, et tööandjad pööravad tähelepanu nõuetekohase valgustuse
tagamisele ja müra kahjuliku mõju vähendamisele.
Olukord on paranenud ka töövahendi
kaitseseadiste kasutamisel, mis väldivad
purunevate osade, töödeldava tooriku, töötlemisjäätmete, lõikeriistade või muu eemalepaiskumise ohtu ning ohtlikku kokkupuudet liikuva osaga.

Ülevaade tuvastatud rikkumistest ning
soovitused nende parandamiseks neljas suuremas tegevusvaldkonnas
Ehituses tuleks rohkem tähelepanu
pöörata töötamiskohtadele ja kasutuselolevatele töövahenditele.
Oluline probleem on töövahendi perioodilise kontrolli läbiviimine. Sihtkontrolli
käigus pöörati tähelepanu elektrilöögi ohtu
põhjustavatele rikkumistele, näiteks kahjustatud või rikutud isolatsiooniga toitejuhtmete
kasutamisele,
ohutusnõuetele
mittevastavatele käivituslülititele ja kaitsekatteta valgustitele.
Vajakajäämisi esines töövahendite
kohta koostatud ohutusjuhendites, sageli
polnud ohutusjuhendeid üldse koostatud.
Samuti avastati puudusi töötajate töötervishoiu- ja tööohutusalase juhendamise
läbiviimises.
Metallitööstuse valdkonnas tuleks
tööandjatel suuremat tähelepanu pöörata
töövahendite perioodilise kontrolli nõuetekohasele läbiviimisele; töövahendi juhtimis-, kontroll- või hoiatusseadiste nõuetele
vastavusele; ohutusmärgistusele ja töökohtade ohutusele.
Puidu- ja mööblitööstuse tegevusala ettevõtete kontrollimine tõi esile
rikkumised isikukaitsevahendite kasutamisel, ohutusmärgistuse rakendamisel, ebapiisava ohutusnõuete kajastamise töövahendi ohutusjuhendites, vajakajäämise töötajate juhendamisel, puudused töötamiskohtade kujundamisel ja töövahendi liikuva
osaga kokkupuuteohtu vältivate kaitseseadiste kasutamisel.
Mootorsõidukite/seadmete
remondi ja osade müügiga tegelevates
ettevõtetes tuvastatud puudustest on esikohal töövahendite juhtimis-, kontroll- või
hoiatusseadistele kehtestatud ohutusnõuete
eiramine, töövahendite perioodiliste kont-

rollide mittenõuetekohane läbiviimine, ohutusjuhendite mittevastavus töövahendi kasutusjuhendile ja puudused töötajate juhendamisel.
Väikeettevõtete juhtidel napib teadmisi
Ettevõtetes, kus töötab 1—9 töötajat, on rikkumiste arv oluliselt suurem. Selle põhjuseks on tööandja puudulikud teadmised töötervishoiu- ja tööohutusalastest

nõuetest, rahaliste vahendite nappus ning
puudulik järelevalve väikeettevõtete üle.
Sellistes ettevõtetes on järelevalve
läbiviimine ajakulukas, kuna kontrolli ajal
selgitab tööinspektor samaaegselt tööandjale põhjalikult ka õigusaktide nõudeid.

