Sihtkontroll - Muuseumid 2016
2016. aastal viis tööinspektsioon läbi sihtkontrolli muuseumides. Sihtkontrolli eesmärk oli tööandjate
ja töötajate teadlikkuse suurenemine võimalikest ohtudest ja nende ärahoidmise võimalustest ning
seeläbi kaasa aitamine turvalise töökeskkonna loomisele igas muuseumis. Sihtkontrolli läbiviimisel oli
juhindutud Vabariigi Valitsuse poolt 14.06.2007 vastu võetud määruse nr 176 „Töökohale esitatavad
töötervishoiu ja tööohutuse nõuded“ tulenevatest nõuetest. Sihtkontrolli käigus külastati 29 muuseumi
üle Eesti Harju-, Tartu-, Lääne-, Hiiu-, Pärnu-, Saare-, Põlva-, Järva-, ja Ida-Viru maakonnast.
78 -- Tartu mk;
5
74 -- Saare
mk; 1
67 -- Pärnu
mk; 2

37 -- Harju mk;
9

65 -Põlva…

57 -- Lääne
mk; 5

51 -- Järva mk;
1

44 -- Ida-Viru
mk; 1

39 -- Hiiu mk;
4

Toimunud sihtkontroll näitas, et ligikaudu neljandikus külastatud muuseumides on esinenud puudused,
mis olid seotud töökoha ergonoomikaga. Enamlevinud tööinspektori poolt fikseeritud rikkumised olid
näiteks järgnevad: kätel ei olnud piisavalt toetuspinda, töötoolil puudub võimalus istme kõrguse ja
seljatoe asendi reguleerimiseks või töökohal ei ole piisavalt ruumi, mis tagaks ergonoomiliselt õige
kehaasendi.
Sihtkontroll näitas, et 10% kontrollitud asutustes esinesid puudused seintega ja vaheustega, nimelt
läbipaistvad uksed või vaheseinad ei olnud selgesti märgistatud või olid mõraga või hoopis purunenud.
Kõige levinum rikkumine, mida on fikseeritud lausa 41% külastatud asutustes, oli seotud
liikumisteedega: kõrgemad trepiastmed märgistamata, töötajate liikumisteedel lahtised linoleumi
ühenduskohad, juhtmed liikumise teel, sissepääsul mõranenud astmed. Paljudel juhtudel põhjustavad
libisemise, komistamise, kukkumisega seotud tööõnnetusi rikkumised just sarnased puudused, mida
on lihtne kõrvaldada. Samas seda ei tehta. Tõenäoliselt ei pöörata töökeskkonnas esinevate puudustele
tähelepanu, kuna ollakse olukorraga harjunud ning puudustele hakatakse tähelepanu pöörama alles
tagantjärele, st pärast tööõnnetust.
Vaatamata sellele, et sihtkontroll toimus augusti kuus, kui päevavalgus võib osaliselt katta
nägemisülesande valgustusvajaduse, on 48% külastatud asutustes tuvastatud rikkumisi töökoha
valgustatusega. Kuna muuseumides ei ole ainult giidid, vaid ka näiteks teadurid, kes töötavad kuvariga,
siis tööandjal on oluline jälgida, et nende töökohtade ühtlane valgustihedus oleks 500 lux. Tööpiirkond
peab olema valgustatud nii ühtlaselt kui võimalik. On oluline meeles pidada, et kuvari ja mõnikord
klaviatuuri kasutamist võivad mõjutada peegeldused, mis põhjustavad pimestusräigust. Seetõttu tuleb
valgustid valida ja paigutada selliselt, et nad ei saaks tekitada liiga heledaid peegeldusi. Töökohtade
kujundamisel on oluline jälgida, et tööpiirkonnas häirivaid peegeldusi ei tekiks.
Positiivsena võib välja tuua, et töökeskkonna riskianalüüs oli korraldatud enamusel kontrollitavatest
muuseumides, vaid kolmes asutuses oli see puudulik või puudus üldse. Kõikides asutustes on olemas
töökeskkonnaspetsialist.
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Läbi viidud töökeskkonna kontroll näitab, et vaatamata töötajate tähelepanekutele ning pädeva
töökeskkonnaspetsialisti olemasolule esineb siiski rikkumisi töökeskkonnas, millega ei ole siiamaani
tegeletud. Muuseumides, kus on juba juhtunud tööõnnetusi, suhtuvad tõsisemalt töökeskkonda ning
ollakse rohkem teadlikumad kehtivatest töötervishoiu- ja tööohutusenõuetest.
Tööinspektsioon tänab kontrollitud muuseumide töötajaid hea koostöö eest ning soovib edu turvalise
töökeskkonna arendamisel.
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