Üle-eestilise ehitusplatside sihtkontrolli kokkuvõte
Ehitussektor on kõrge ohuhinnanguga valdkond, mida Tööinspektsioon hoiab kõrgendatud tähelepanu all.
Tööinspektsiooni järelevalvest ja teavitustegevusest hoolimata toimuvad jätkuvalt ehitusobjektidel tööõnnetused,
kus töötaja saab rängalt kannatada või hukkub. Suurema osa tööõnnetuste põhjustajaks on olnud kõrgusest
kukkumine. Pea kõiki neid õnnetusi oleks olnud võimalik ära hoida, kui tööandja ja töötaja oleks suurema tõsidusega
suhtunud ohutuse tagamisse kõrgustes töötamisel.
2015. aastal toimus ehitussektoris 410 tööõnnetust. Neist kergeid oli 288, raskeid 119 ning surmaga lõppes kolm
õnnetust.
Käesoleva aasta maikuus toimunud sihtkontrolli eesmärgiks oli ennetada ehitajatega toimuvaid tööõnnetusi, mille
põhjuseks on kukkumist takistavate ohutusabinõude või isikukaitsevahendite puudumine või nende ebaõige
kasutamine. Sihtkontrollis osales 8 ehitus- ja taristuettevõtete rakkerühma tööinspektorit
Sihtkontrolli läbiviimise aluseks oli Vabariigi Valitsuse 08.12.1999.a. määrus nr 377 „Töötervishoiu ja tööohutuse
nõuded ehituses“. Sihtkontrolli käigus kontrolliti 74 ehitusettevõtet 139 ehitusplatsil töötervishoiu ja tööohutuse
nõuete täitmist. Põhitähelepanu oli pööratud kukkumiskaitsevahendite kasutamisele, kõrgusest kukkumise
välistamisele, tellingute ja redelite nõuetekohasele kasutamisele ja ehitusplatside töö korraldusele.
Sihtkontrolli toimumise eel saadeti 724 ehitusettevõtjatele märgukiri, milles anti teada ette teatamata ehitusplatside
sihtkontrollist.
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Kontrollimise tulemustest võib järeldada, et ehitusplatsi koordinaator ei täida oma ülesandeid - 34 ehitusplatsil
ilmnes, et töötervishoiu ja tööohutuse koordinaator ei täida oma tööülesandeid, 24 töömaal olid ohualad
märgistamata. Ehitusplatsidel viibijad ei kasutanud nõuetele vastavaid isikukaitsevahendeid 21% kontrollitud
ehitusplatsidest. Ning 36 ehitusplatsil läbi viimata iganädalane üldkontroll, ehk 24 % kontrollitud ehitusplatsidest ei
viinud koordinaatorid läbi Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ehituses määruses nõutavaid üldkontrolle.
Enamus ehitusplatsidel oli tagatud evakuatsiooniteede korrasolek, kuid 10 ehitusobjektil puudusid tulekahju puhuks
juhised ja 11 objektil puudusid tulekustutusvahendid.
Igal ehitusobjektil peab olema esmaabi andmiseks määratud koolitatud töötaja. Kahjuks 139-st objektist 8 töömaal
puudus koolitatud esmaabiandja ja 13 kohas oli puudu esmaabivahendid ja silmadušš. Hädaabinumber 112 oli
nähtavale kohale paigaldamata 19 ehitusobjektil.
Olme- ja riietusruumid puudusid 18 objektil, tualettruumid 4.
Sihtkontrolli käigus tööinspektorid tuvastasid puudusi tellingute paigalduse osas - osadel tellingutel puudusid
osaliselt või täielikult jala-, vahe- ja otsapiirded. Tellingute kandepostid toetusid ilma alustoeta pinnasele. Tellingud
ei olnud nõuetekohaselt ankurdatud. Ühel ehitusplatsil olid tellingud seotud koormakinnitusrihmaga rõdupiirde
külge. Seeläbi võib järeldada, et üldkontrollide käigus ei ole piisavalt kontrollitud tellingute ja redelite korrasolekut.
Tellingute paigalduse õigsuse kohta puudusid vastuvõtuaktid 41 ehitusplatsil.
Tööohutuse plaan oli koostamata 23 ehitusobjektil. Töötajatele ei olnud tööohutusplaani tutvustatud 26
ehitusobjektil. Töötajatele ei olnud tagatud tööohutusplaani kättesaadavust 27 objektil. Siinjuures tasub tuua näite,

kus tööohutusplaan oli küll koostatud, kuid see ei asunud ehitusobjektil - tööohutuseplaanist ei ole kasu kui
ehitusobjekt asub Raplas ja tööohutuseplaan Tallinna kontoris.
Sihtkontrolli ajal toimusid katusetööde 25 ehitusobjektil. Neist 13 ei kasutanud töötajad turvavarustust - ohutusvööd
või -rakmed, -köied. Turvavarustus kõrgustes töötamiseks oli tavaliselt olemas auto pakiruumis. Esines juhtumeid,
kus katusel töötades ei kasutatud kaitsekiivrit. Tööinspektori kohaloleku ajal täideti küll korraldus ja töötati edasi
kaitsekiivritega. Kuna oli oht töötaja elule, siis peatati tööd mitmekorruselise hoone katusel ja algatati
väärteomenetlus.
14 ehitusobjektil puudus süvenditel kas ohumärgistus või kaitsepiire.
Sihtkontrolli ajal töö peatati 23 ehitusobjektil ja 18 töövahendi kasutamine keelustati. Näiteks töö peatati objektidel,
kus:
a) kasutusel ise valmistatud redel;
b) enne tellingute kasutuselevõttu ei olnud tööandja poolt korraldatud tellingute korrasoleku kontrolli;
c) puudus kontrollakt tellingute paigaldamise vastavust nõuetele „Fassaadi tellingutel ja raamtellingutel
töötajatel puudus ohutusnõuetele vastav koht ohutusköisi kinnitamiseks“;
d) fassaadi tellingute (2tk) ja raamtellingute (2tk) konstruktsioon ei taga töötajatele ohutust;
e) puudusid kohati kaitsepiirded (otsapiirded, jalapiirded, osaliselt vahepiirded);
f) fassaadi tellingu kande postid toetusid ilma alustoeta põrandale;
g) fassaadi tellingud olid ankurdamata (tellingud ei ole ettenähtud vabalt seisvatena);
h) konstruktsioon ei olnud kindlustatud ümberkukkumise vastu;
i) raamtellingute konstruktsioon ei olnud varustatud nelja tugijalaga.
139 ehitusettevõttest 7 algatati väärteomenetlus.
Väärteomenetlus algatati järgmistel juhtudel:
Rapla linnas 3-korruselise kortermaja katusel (katusekalle 14 kraadi ja katuseräästas maapinnast 9 m kõrgusel)
töötasid Plekiässad OÜ kolm töötajat koos juhatuse liikmega. Katuseserva külge oli kinnitamata kaitsepiire
(ohutusvõrk), mis tagaks katusel töötavate tööliste ohutuse. Turvaköied ja rakmed olid töölistel remonditava
korrusmaja taga parklas asuvas sõiduauto pakiruumis. Katusel puudusid turvaköie kinnituskohad, kuhu turvaköied
kinnitada oleks saanud ja köitel puudusid libisteid. Seega polnud töötajate ohutus katusetöödel kuidagi tagatud.
Ohutuse eest ehitusobjektil sh katusel peab õigusaktidest tulenevalt tagama ehitusobjekti koordinaator. Määratud
OÜ Plekiässad töötavale füüsilisele isikule rahatrahv 50 päevapalga ulatuses 200 eurot.
17.05.2016.a Rapla linnas, Metsapargi 4 tuvastatud, et töötervishoiu ja tööohutuse koordinaator ei täida oma
tööülesandeid: tööohutuse plaan on koostamata, katusel töötatakse ilma isikukaitsevahendeid (turvarakmed, köis,
kaitsekiiver) kasutamata. Katusel puudub turvaköie kinnituskoht (pollar). Tellingud on vastu võtmata aktiga.
Tellingutel lipik 15.11.2015.a. Koordinaatori kinnitusel on ehitustöödega alustatud 2 nädalat tagasi. Kiirmenetlusega
määratud OÜ Balti Vara Fassaadid OÜ –le rahatrahv 200 eurot.
Põltsamaa linnas, Ringtee 6 töötervishoiu ja tööohutuse eest vastutav koordinaator ei täida oma tööülesandeid.
Püstitatud telling ei olnud püsikindlalt paigaldatud. Telling oli ankurdamata, telling rõdupiirde külge kinnitatud
koormarihmaga. Tellingu majapoolsel rattal puudusid tõkiskingad. Tellingul puudusid vahepiirded ning jalapiirded.
Tööohutusplaan oli koostamata. Kiirmenetlus OÜ Vuuk, trahvisummaks 70 eurot.
Ridala vallas, Uuemõisa alevikus, Haudejaama tee 26 tuvastatud, et korrusmajade renoveerimisel töötervishoiu ja
tööohutuse koordinaator ei täida oma kohustusi. Ehitusplatsi välispiir oli osaliselt piirestamata. Hoone otsas
paigaldati tellinguid ilma kaitsekiivrita. Tellingutel, kus toimus töö, oli korraldamata enne kasutuselevõttu tellingute
kontroll. Koordinaatoril ei olnud esitada paigalduse õigsuse ja kasutuselevõtu kohta akti. Ehitustöödega oli alustatud
2016.a mai alguses ja orienteeruv ehitustööde lõpetamine on planeeritud 2016.a III kvartalisse. Ehitusobjektil töötas
20 töötajat. Tööinspektsiooni ei ole teavitatud ehitustööde alustamisest. Kiirmenetlusega Konvil OÜ-le määratud
rahatrahv 200 eurot.
Põlva maakonnas, Värska vallas, Väike-Rõsna külas 7 m kõrgusel tellingutel töötamisel ei kasutatud turvarakmeid
ja ohutusköit. Ehitustellingutel puudusid ohutuspiirdeid. Kiirmenetlus Heliost OÜ-le, trahvisumma 200 eurot.
Kuressaare linnas ehitusplatsil Tallinna tn 22 paigaldatud tellingud ei olnud piisavalt kinnitatud, mille tulemusena
kukkusid tellingud ümber Kuressaare linna peatänavale. Kiirmenetlus Arens Ehitustööd OÜ töötavale füüsilisele
isikule, rahatrahv 25 päevapalga ulatuses 100 eurot.

Kuressaare linnas, Ida 37 Viilkatusega maja katusetööl 3 töötajat ei kasuta kõrgusest kukkumisohu vältimiseks
ankurdatud turvaköiega turvarakmeid. Katusel piirded puuduvad. Töötajad ei kanna kõrguses töötamisel
kaitsekiivreid. Esines kõrgelt viilkatuselt alla kukkumise oht. Kiirmenetlus, Pihla Grupp OÜ töötavale füüsilisele
isikule rahatrahv 25 päevapalga ulatuses 100.- eurot.
Algatatud on üldmenetlus SVG Metall OÜ –le, kuna Tartu linnas, Ida 7 oli korvtõstuki all olev ohuala märgistamata
ja piirestamata. Menetlusalusele isikule on välja saadetud kutse
Järelduseks: Edaspidigi tuleb jätkata ette teatamata sihtkontrolle ehitusplatsidel, sest ainult 139 kontrollitud
ehitusplatsist 12 ei tuvastatud mitte ühtegi rikkumist. Koordinaatorid, kes vastutavad töötervishoiu ja tööohutuse
nõuete täitmise eest, korraldavad ja koordineerivad puudulikult tööohutusalast tegevust ehitusplatsil. Ehitusplatsile
lubatud isikud on varustamata ohule vastavate isikukaitsevahenditega. Tellingute, redelite kontrolli ei teostata enne
kasutuselevõttu. Kõrgusest kukkumise välistamiseks ei rakendata ohutusmeetmeid.
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