Kõrgustes töötamise sihtkontrolli kokkuvõte_ september 2020
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 37.töönädalal toimunud sihtkontrolli eesmärgiks oli ennetada ehitajatega toimuvaid
tööõnnetusi, mille peamiseks põhjuseks on kukkumist takistavate vahendite puudumine või nende
ebaõige kasutamine. Kontrolliti 70 ehitusplatsi, mille peatöövõtjaks 56 erinevat ehitusettevõtet.
Ehitusplatside kontroll maakondade lõikes:
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Hinnanguleht koostati iga ehitusplatsi kontrollimise kohta.
Hinnanguleht koosnes 5 osast:






Töökohtade ergonoomia
Töövahendid, redelid ja tellingud
Isikukaitsevahendid
Katused
Dokumentatsioon.

Töökohtade ergonoomia osas kontrolliti, kas töökoht kui ohuala on eraldatud, märgistatud ja
vajadusel piiratud. Kontrollitud ehitusplatsidest 18 puudusid lahtistel avadel või treppidel
kaitsepiirded. Samuti olid 31 ehitusplatsil töökoha ohuala piiramata või märgistamata. Kevadise
sihtkontrolliga võrreldes avastati 6 rikkumist enam, kus oli ohuala piiramata või märgistamata.
Töövahendi, redelid ja tellingud
Tellingute korrasolek ja kontroll on puudulik. Kontrollitud 49 objektist 20 oli probleeme tellingute
korrasolekuga. Tellingutel puudusid küll osaliselt või täielikult kõik kaitsepiirded, vahepiirded või
alumised kaitsepiirded. Osadel tellingutel osa tööplatvorme paigaldamata.
Kontrollitud 22 ehitustõstukist 4 töötamisel ei kasutatud kaitsekiivreid ja ohule vastava kinnitusega
turvavarustust. Redelite korrasoleku ja kasutamisega on rikkumiste arv vähenenud. Leiame ikka veel
üksikuid redeleid, mille alumine jalg on deformeerunud või aste vigastatud. Aga neid on varasemate
aastatega oluliselt vähenenud.
Isikukaitsevahendid
Kukkumiskaitsevahendeid ei olnud 42 kontrollitud objektist 5 objektil töötajatele väljastatud.
Kontrollitud ohutusvööd või turvarakmed, ohutustrossid või –köied olid 5 kontrollitud objektil
kontrollimata.

Kaitsekiivri kasutamisega oli probleeme 62 kontrollitud objektist 24. Kiivrid on küll väljastatud aga
ei taheta kanda. Põhjus on lihtne. Kui ikka lõuarihmaga kinnitust ei ole, siis katsu Sa kummargil
asendis töötada – kiiver kukub peast. Soovitatud on tööandjatele, et muretsege kaitsekiivritele
lõuaaluse kinnitusega kaitsekiivrid.
Katused.
Katusetöid teostati 19 objektil. Katusetöödel avastati 11 rikkumist. Näiteks: Töötaja tööks oli
katuselt katuse rinnatise lammutamine. Hoone kõrgus maapinnast oli 12 m. Lammutustöid teostas
ta ohutsoonis ilma sobiva kinnitussüsteemiga turvarakmeteta ja kaitsekiivrita. Puudusid silma- ja
kuulmiskaitsevahendid. Töö peatati ja esitati peatöövõtjale töö peatamise ettekirjutus.
Dokumentatsioon
Enamikus kontrollitud ehitusobjektidel on tööohutusplaan koostatud ja ajakohastatud.
Tööohutusplaani ei olnud 57 kontrollitud objektist seitsmes töötajatele tutvustatud. Samuti ei olnud
7 objektil tööohutusplaan kättesaadav. Plaan asus peakontoris. Kontrolliti veel ehitusplatsil
iganädalase kontrolli läbiviimist. Puudusi esines 18 platsil. 12 objektil esines koordinaatori töös
puuduseid.
Kõik puudused kõrvaldati tähtaegselt.
Ilma ühegi rikkumiseta avastasime 2 ehitusobjekti, neist Harjumaal 1 (Ehitusfirma Fidele) ja teine
Põlvamaal (Balti Vara Fassaadid OÜ).
Järeldus: 70 kontrollitud ehitusobjektist 2 ehk 2,8% vastas nõuetele. Seda on ääretult vähe.
Kindlasti tuleb järgmisel aastal jätkata 2 korda aastas kõrgustes töötamise sihtkontrolli.
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