Sihtkontrolli „Teedeehitus 2021“ kokkuvõte
2021. aasta juunis, juulis ja augustis viisime läbi töötervishoiu ja tööohutusalase sihtkontrolli tee- ja
pinnasetööde valdkonnas. Kolme kuu jooksul kontrollisime 24 ettevõtte 48 ehitusplatsi. Kontrollituist
90% e 43 ehitusplatsil oli 118 erineva raskusastmega rikkumist. Vaid viiel ehitusplatsil ei tuvastatud
rikkumisi.
Ehituse ettevalmistavas ja korralduslikus osas puudus tööohutusplaan pea pooltel kontrollitud
ehitusplatsidest või oli plaan oluliste sisuliste puudustega. Järelikult oli läbi mõtlemata, kavandamata
ning kirjalikult vormistamata vajalikud tehnilised ja korralduslikud meetmed töötervishoiu ja ohutuse
tagamiseks ehituse alustamisest kuni selle lõpetamiseni. Kirjaliku asjakohase plaani puudumine või
selle ülim formaalsus viitab sellele, et paljud tööandjad ei mõista, et töötervishoiu ja
tööohutusnõudeid saab kasvõi rahuldaval määral täita vaid süsteemse ja hästi korraldatud
lähenemisega. Varakult tuleb ette valmistada ohutuse eest vastutav personal – anda neile vajalikud
teadmised, plaanida kulud ning korraldada järjepidev kontroll juhtkonna ja ehitusplatsi tasemel.
Hea ja isegi väga vajalik oleks eespool öeldule lisaks ehitise lõpetamisel ohutut ja rikkumisteta
töötamist korraldavatele töötajatele tulemustasuna makstav selgelt motiveeriv komponent. Sellega
oleks võimalik vältida või vähendada soovi hoida ehitusel kokku ohutuse arvelt
Kontrolli käigus tuvastatud rikkumiste suur arv viitab sellele, et vajalikud meetmed on kavandamata
ja ette valmistamata ning juhtkonnal puudub kontroll olukorra üle.

Kontrollitud ettevõtted maakondade lõikes
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Rikkumised jaotusid sisu poolest järgmiselt:
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Isikukaitsevahendite kasutamine
Tööohutusplaani puudumine
Ehitusplatsi piirestamine
Ehitusplatsil liikumisteede olemasolu ja selge märgistamine
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Olmetingimuste (ruumide) puudumine
Iganädalased platsi kontrollimised
Töövahendite korrasolek ja nõuetekohane kasutamine
Pinnase eluohtlik varinguoht
Kõrgusest kukkumine
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Suurim probleem on isikukaitsevahendite kasutamisega, kusjuures kõige sagedamini puudub
kaitsekiiver. Ehitusplatsil oldi tavajalatsites, isegi väga sobimatutes rannajalatsites, puudusid
kuulmiskaitsevahendid, kaitseprillid või visiirid, ei kantud signaalveste.
Umbes kolmandikul ehitusplatsidest puudusid igasugused olmetingimused. Ei olnud võimalik isegi
käsi pesta, rääkimata varjulisemast kohast kaitseks lõõskava päikese eest. Puudusid elementaarsed
tingimused puhkamiseks, isikukaitsevahendite ja isiklike esemete hoiustamiseks, kaasavõetud toidu
säilitamiseks, lõunastamiseks, puudus joogivesi, konteinerkäimlates polnud kätepesuvett. Kahel
puhul ei olnud töötajad turvatud varinguohu eest kaevandis töötamisel, ühel juhul puudusid sillal
kaitsepiirded. Esines ka vigaseid ja kontrollimata töövahendeid, näiteks rikutud tõstetropid ja
redelid.
Rikkumisi tuvastati palju. Tööinspektsioon pöörab ka edaspidi kõrgendatud tähelepanu tee- ja
erinevate pinnasetööde tegemisele, veendumaks, et tööandjad on muutnud töötamise
ehitusplatsidel ohutumaks, tervist säästvamaks ning mugavamaks. Kindlasti korraldame samal teemal
taas sihtkontrolle, kuid võtame teema ka tavaseire käigus suurema tähelepanu alla.
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Vanemtööinspektor

