Sihtkontrolli ülevaade „Ladu 2018“
Tööinspektsioon viis läbi sihtkontrolli ladustamisega tegelevates ettevõtetes. Kontrolli eesmärk oli
aidata luua turvaline ja tervist säästev töökeskkond kõigile laotöötajatele.
Viimase kahekümne aastaga on registreeritud tööõnnetuste arv pidevalt suurenenud. 2017.a laekus
tööinspektsioonile 5184 teadet tööõnnetustest, neist raskeid tööõnnetusi oli 1117. Iga neljas raske
tööõnnetus on põhjustatud töötaja libisemisest, komistamisest, kukkumisest. Tegevusalade lõikes
toimus enim raskeid tööõnnetusi ehituses, veonduses ja laonduses ning metallitööstuses. Eelmisel
aastal põhjustasid laonduse valdkonnas enim tööõnnetusi redelid, laadimisplatvormid ja tõstukid ning
hooletus nendel töötamisel. Seetõttu pöörasime sihtkontrolli raames erilist tähelepanu töötajate
liikumisteede ohutusele, töötingimustele ning töövahendite korrasolekule.
Sihtkontroll toimus ladustamisega tegelevates ettevõtetes Harju-, Tartu-, Ida-Viru-, Järva-, Võru- ja
Pärnu maakonnas. Kokku külastasime 43 ladu. Külastasime ennekõike ettevõtteid, mida viimaste
aastate jooksul ei ole kontrollitud või kus on juhtunud tööõnnetusi. Sihtkontroll on läbi viidud ette
teatamata, selleks et sihtkontrolli tulemused oleksid võimalikult objektiivsed. Enne sihtkontrolli
algust saatsime ettevõtetele, kes tegelevad laondusega märgikirja, kus teavitasime algavast
sihtkontrollist ning juhtisime tähelepanu, et kontrollkülastused toimuvad ette teatamata.

86 -- Võru mk
78 -- Tartu mk
67 -- Pärnu mk

51 -- Järva mk
44 -- Ida-Viru mk
37 -- Harju mk
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Liikumisteed
Kontrollimise ajal selgus, et 33% külastatud ettevõtete liikumisteed ei vastanud nõuetele. Näiteks
laoterritooriumil, kus liiguvad nii tõstukid, kui ka töötajad olid selgesti märgistamata. Sihtkontrolli
ajal kohtas ka katkiseid põrandakattematerjale. Esinesid märgistamata kaldteed, kõrged lävepakud.
Kohtas põrandakattematerjale, mis vedeliku sattumisel muutuvad ohtlikult libedaks. Kohtas
põrandakattematerjale, mis peale astumisel libisevad. Lisaks kohtas ka töökohti laoruumides, kus oli
ebapiisav valgustatus, kuna laevalgustite pirnid olid läbi põlenud, mis kõik suurendab
komistamisohtu, sest pimedas ruumis on suurem tõenäosus mitte märgata liikumisteedel esinevaid
takistusi. Märkimisväärne on see, et osadele puudustele töökeskkonnas on juhtinud tähelepanu just
töötajad. Sellele vaatamata, olid need puudused inspektori tuleku ajal kõrvaldamata. 53%
kontrollitud ettevõtetes olid märgistamata estakaadi servad.
Ohumärguannete kasutamise töökohtadel
53% kontrollitud ettevõtetes olid kasutusele võtmata ohumärguanded, mille eesmärk on tagada
vajaliku ohutusalase teabe või tegevusjuhise. Ohutusmärguannete kasutamine on nõutud
tegevusaladel ja töökohtades, kus on oluline terviserisk ning asjakohase ohutusmärguande
kasutamine aitab seda vähendada. Kui töökohas on ohualad, paigaldatakse ohutusmärk selle ala

sissepääsu juurde, ohuallikale eriomase ohu korral paigaldatakse märk ohuallika juurde.
Kontrollimise ajal keskendusid tööinspektorid, kas need kohad, kus on kohustus kanda
isikukaitsevahendeid on varustatud nõuetele vastavate kohustusmärkidega ning kas töötsoonid, kus
on madal temperatuur on varustatud nõuetekohase märgiga „Madal temperatuur“. Järelevalve käigus
selgus, et 53% külastatud objektidel olid need kohad nõuetekohaselt märgistamata.
Isikukaitsevahendid ja tööriietus
Positiivsena võib välja tuua, et 93% kontrollitud ettevõtetes on töötajatele, väljastatud tööriided
nagu näiteks turvakingad, termopesu, kindad, fliisid, vestid, kaelasall, külmas keskkonna töötavatele
töötajatele on tagatud kihiline riietus.
Töövahendid
Sihtkontroll näitas, et enamus tõstukitest olid korrapäraselt hooldatud, vaatamata sellele kohtas
tõstukeid, mis ei vastanud nõuetele, näiteks tõstukite kohta olid olemas küll hooldusaktid, aga kahel
tõstukil puudusid (olid eemaldatud) signaalvalgustid.
Kuna osades ladudes olid olemas ka sügavkülmkambrid, siis sihtkontrollide ajal vaadati, kas tööandja
on hinnanud terviseriske mis on seotud külmas keskkonnas töötamisega. 37% ettevõtetes olid
tööandja poolt hindamata terviseriskid, mis on seotud külmas keskkonnas töötamisega. Positiivsena
võib välja tuua et valdavale enamusele on tagatud lisapuhkepausid ning võimalus kasutada
puhkeruumi.
Tervisekontroll töötervishoiuarsti juures
56% kontrollitud ettevõtetes olid korraldamata tervisekontrollid töötervishoiuarsti juures. Osad
tööandjad ei olnud teadlikud, et laotöötajatele on vaja korraldada tervisekontrolli, kuna eelnevalt ei
ole läbi viinud töökeskkonna riskianalüüsi, mille käigus selguvad ohutegurid millega töötajad kokku
puutuvad. Tervisekontroll ei ole eraldiseisev protseduur vaid töötervishoiu tervikprotsessi üks osa,
et selgitada välja vajadus abinõude järele ning jälgida neist tulenevaid mõjutusi töötajate tervisele.
Kui asutuse juhtkond ei tähtsusta töötajate regulaarseid tervisekontrolle viitab see puudujääkidele
nii asutuse töötervishoiu ja -ohutuse juhtimissüsteemi kvaliteedis kui juhi suhtumises.
Juhime tähelepanu, et töötervishoiuarsti poolt läbiviidava tervisekontrolli eesmärk on hinnata töötaja
terviseseisundit ja töötingimuste sobivust töötajale ning avastada võimalikult vara niisugused
tervisehäired, mis võivad olla põhjustatud töökeskkonnast. Terviseprobleemi varajane avastamine
võimaldab vältida töötaja tervise edasist halvenemist.
Kokkuvõte
Kokkuvõtvalt võib öelda, sihtkontrolli käigus avastatud puudused viitavad ebapiisavale
sisekontrollile, kõiki tuvastatud puudusi oli võimalik kõrvaldada avastamise hetkel ilma tööinspektori
sekkumiseta. Töötervishoiu ja tööohutuse seadus kohustab tööandjat viima läbi süstemaatilist
töökeskkonna sisekontrolli, mille käigus kavandab, korraldab ja jälgib ta töötervishoiu ja tööohutuse
olukorda ettevõttes vastavalt seaduse nõuetele. Töökeskkonna sisekontroll on ettevõtte tegevuse
lahutamatu osa, millesse on kaasatud töötajad ja mille aluseks on töökeskkonna riskianalüüsi
tulemused.
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