
Mida kontrollivad Tööinspektsiooni tööinspektorid ehitusobjektil? 
 

Tegemist on näitliku loeteluga, mis ei ole lõplik 

Üldine korraldus 

• Ehitustööde alustamisest teate saatmine Tööinspektsioonile. 

• Infotahvel koos vajalike andmetega. 

• Üldine heakord ja prügi. 

• Esmaabiandja olemasolu, 112 numbri ja esmaabivahendite märgistus. 

• Tööohutuskoordinaatori (3-aastane kogemus ja 8-tunnine väljaõpe) olemasolu. 

• Tööohutusplaan koos ohtlike tööde detailse väljatoomisega, lähim esmaabipunkt jm. 

• Tööohutusplaani tutvustamine töötajatele. 

• Iganädalased kontrollid. 

• Piirdeaiad ja kõrvaliste isikute pääs ehitusplatsile. 

• Koordinaatori poolne elule ohtliku töö tegemise või töövahendi kasutamise piiramine. 

• Läbipaistvate uste, akende ja seinte märgistus. 

• Liikumisteede ohutus ja valgustus, sh. trepimarsside ja mademete piirded. 

• Ohtlikud augud ja avad seintes, põrandates. 

• Varisemisohutus (näiteks lammutusel). 

• Asbesti olemasolu ja asbesti käitlemise ohutus. 

Olmeruumid 

• Olmeruumide ligipääsetavus, puhtus ja komplekteeritus arvestades töötingimusi, 

töötajate arvu ning soolist koosseisu. 

• Lukustatavad kapid, seljatoega toolid. 

• Pesuruumide olemasolu. 

• Tualettruumide ligipääsetavus, piisavus ning kätepesu võimalus sealsamas. 

• Kaasavõetud toidu hoiustamise ja soojendamise võimalus. 

Kaevandid 

• Kaevandite üleüldine ohutus. 

• Toestuse ja tõkketammide kasutus. 

• Pinnase ja materjalide ladustamine ning liiklusvahendid läheduses. 

Tellingud 

• Tellingutel kolm piiret igas vabas küljes. 

• Alusjalad ja mitte-vabalt-seisvate puhul ankurdamised. 

• Tellingute kaugus seinast (kui üle 30 cm, siis turvalisuseks lisameetmed). 

• Tellingute märgistus ja vastutava paigaldaja lipik. 

• Tellingu paigaldajate väljaõpe. 

• Paigaldamisel ja demonteerimisel turvarakmete ja kaitsekiivrite kasutamine. 

• Ratastega tellingute puhul pidurite korrasolek ning rakendamine. 

  



Redelid 

• Libisemist takistavad jalused. 

• Redelite ohutusjuhendid nähtaval. 

• Ehituses lubatud redelid. 

• Redelite deformatsioon. 

Tõstukid, kraanad ja muud tõsteseadmed 

• Ohuala piiramine, üle kõrvaliste isikute tõstmine. 

• Kiivrite ja turvarakmete kasutamine. 

• Tõstetroppide iga-aastased kontrollid. 

• Tõstukite ja teiste tõsteseadmete regulaarsed kontrollid. 

Töövahendid 

• Konstruktsiooni muutmised ja ohutusseadiste olemasolu. 

• Ehituspukkidel ja töölavadel alates 0,5m kuni 2m vähemalt üks lisapiire. 

• Elektrijuhtmed  ja kaablid. 

• Valgustite kaitseklaasid. 

• Puidust redelite ja tellingute puhul projekti olemasolu. 

Isikukaitsevahendid 

• Turvajalatsite, põlvekaitsmete, silmakaitsmete, kuulmiskaitsete, respiraatorite, 

kaitseprillide kasutamine. 

• Kaitsekiivri kasutamine, redelitel, tellingutel, kõrguses jm. peavigastuse ohuga 

alades. 

• Turvarakmete ja teiste ohutust tagavate vahendite regulaarne kontroll. 

Töösuhted 

• Töötajate registreerimine. 


