Ehitusplatside sihtkontrollid 2014
Juba kolmandat aastat järjest viib Tööinspektsioon kaks korda aastas läbi üleriigilisi ehitusplatside sihtkontrolle.

2014.a kevadine sihtkontroll viidi läbi 22. mail .

22. mail korraldas Tööinspektsioon üle-eestilise ehitusplatside sihtkontrolli, mil ühe päeva jooksul 19 tööinspektorit
viisid läbi 71 ehitusettevõtja kontrollimist. Tööinspektorid tuvastasid ehitustel 164 õigusaktide nõuete rikkumist,
millest 28 olid töötajate elule ohtlikud ning töö tuli peatada. Töövahendi kasutamine keelati 15 korral.

Tulemused:
19 korral peatasid tööinspektorid eluohtliku töö või töövahendi kasutamise kui töötati kõrguses. Pea veerand kogu
rikkumistest olid seotud nõuete rikkumistega kõrgustes töötamisel või ei vastanud kõrgtööks ettenähtud töövahend
sh tellingud, töölavad, redelid nõuetele. 13 juhul peatati töö, kui töötajad ei kasutanud isikukaitsevahendeid, mitmel
korral ka katusetööde teostamisel.
Katusetöödel ilma ohutusvöö või -rakmeteta töötamine on üldjuhul lubatud vaid juhul kui on nõuetekohaselt katusele
paigaldatud allakukkumist takistavad kaitsepiirded. Jätkuvalt ei tagatud 11 ehitusplatsil olmeruumide olemasolu.
Mitmel platsil ei olnud töötajatele loodud pesemis- ega einestamisvõimalust.
Seitsmel ehitusplatsil õigusaktide nõuete rikkumisi ei tuvastatud.
Tähelepanu on vajalik ehitusplatside kontrollimisel pöörata ka ohutuse tagamise korraldusele. Põhirõhk oli sel korral
pööratud töökohtade kontrollimisele, kuid unustada ei saa asjaolu, et nõuete mittetäitmised said võimalikuks just
selle pärast, et nõuete kontroll oli ehitusplatsil puudulik. Siin on silmas peetud eelkõige ühisel ehitusplatsil
koordinaatorite olemasolu ja kontrollimisi.
Sihtkontrolli järgselt algatati 2 väärteomenetlust, millest üks oli seotud kõrgustest kukkumise vältimiseks
paigaldamata kaitsepiiretega ning teise puhul olid kõrgustes töötamisel kukkumise vältimiseks kasutatavad abinõud
ebapiisavad. Menetlus viidi läbi füüsilisele isikule, trahvisummas 40 eurot.
Arvudest rohkem tahaks tähelepanu juhtida väärteomenetlustele ja töötaja elule ohtliku töö peatamiseks ja
töövahendi keelustamiseks tehtud ettekirjutustele. Siinkohal rõhuks tööandjate südametunnistusele - kas samal ja
järgnevatel ehitusplatsidel peale tööinspektori külastust hakatakse ka hoolsamalt eluohtlikke olukordi edaspidi
vältima? Või tuleks senisest rangemalt tegeleda tööandjatega, kes eiravad elule ohtlikke olukordasid. Just nimelt
eiravad, sest siin ei ole teadlikkusega midagi pistmist.
On selge, et puuduvate kaitsepiirete või ilma isikukaitsevahenditeta maa ja taeva vahel kõlkumisel on töösurmade
ja raskete tööõnnetuste tõenäosus kõrge, seda tõendavad ju ka arvukad tööõnnetused. Nõuete rikkumised saavad
kellegi tegevuse või tegevusetusega ehitusplatsil ju toime pandud. Kus on tahtmist tööandjal ja peatöövõtjal ohutust
tagada, seal ei tule puudu ka võimalustest.

2014. a sügisene sihtkontroll viidi läbi 04.septembril

04. septembril korraldas Tööinspektsioon 2014.a teise üle-eestilise ehitusplatside sihtkontrolli, mil ühe päeva jooksul
19 tööinspektorit viisid läbi 64 ehitusettevõtja kontrollimist. Tööinspektorid tuvastasid ehitustel 161 õigusaktide
nõuete rikkumist, millest 17 olid töötajate elule ohtlikud ning töö tuli peatada. Võrreldes eelmiste kordadega oli
vähenenud elule ohtlike rikkumiste arv.

Tulemused:
Kõrgustest kukkumise oht
Jätkuvalt teostatakse kõrgustes töid ning tööandjad ei rakenda abinõusid kukkumisohu vältimiseks. Enamus tööde
peatamistest oli seotud kõrgustest kukkumisohuga. Ajutiseks kõrgtööks ettenähtud tellingutele ja töölavadele tuleb
paigaldada kaitsepiirded kõikidele väliskülgedele. Vahe seina ja tellingute vahel ei tohi olla suurem kui 30

sentimeetrit. Kaitsepiirdel peab olema vähemalt ühe meetri kõrgusel paiknev käsipuu, jalapiire ja nende vahel 0,5
m kõrgusel asetsev vahepiire. Vahepiiret võib asendada ka otstarbekohaste plaatide või võrkudega. Kui töö laadi
tõttu on piirete kasutamine võimatu, tuleb ohutuse tagamiseks anda töötajale ohutusvöö või -rakmed ning kinnitada
need ohutustrosside või -köitega või kasutada teisi julgestusmeetodeid.

Isikukaitsevahendid
Ehitusplatsil on ka ohutegureid, mille mõju ei saa vältida või vähendada muul moel kui isikukaitsevahendit
kasutades. Tööinspektorid tuvastasid 22 rikkumist ning nõudsid isikukaitsevahendite kasutamist. Levinud on
ketaslõikurite kasutamine ilma kuulmiskaitsevahenditeta ning näomaskideta või prillideta.

Olmeruumide olemasolu ja vastavus nõuetele
Mitmel (12) platsil ei olnud töötajatele loodud sobivaid olmetingimusi. Ehitusplatsidel on levinud kuivkäimlad. Mõnele
ehitusettevõtjale tuleb uudiseks, et vajalik on tagada nii elementaarne asi nagu kätepesu võimalus.

Ehitusplatsi kontrollimine
Ehitusplatsil viiakse vähemalt kord nädalas läbi üldkontroll, mille käigus kontrollitakse ehitusplatsi korrasolekut ja
nõuetele vastavust. Tööinspektorid tuvastasid puudusi üldkontrollide läbiviimise kümnel ehitusplatsil. Ehitusplatsil
läbiviidud kontrollide kohta koostatakse aktid, kuhu pannakse kirja selles osalenud isikud, kontrollimise aeg,
avastatud puudused ning võimalikud parandusettepanekud. Kontrolli käigus avastatud puudused tuleb kõrvaldada
esimesel võimalusel või enne töövahendi järgmist kasutuselevõttu.

Muud tähelepanekud
Kümnel ehitusplatsil ei tuvastatud õigusaktide nõuete rikkumisi. Algatati üks väärteomenetlus.
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