Ehitusplatside sihtkontrolli „ Kõrgustes töötamine“ kokkuvõte
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.
2016. a. toimus ehitussektoris 407 tööõnnetust, sh. surmaga 8 ja raske tervisekahjustusega 105.
Käesoleva aasta 15-16 töönädalal toimunud sihtkontrolli eesmärgiks oli ennetada ehitajatega
toimuvaid tööõnnetusi, mille põhjuseks on kõrgustest kukkumine. Kontrolliti 36 ehitusettevõtet 66
ehitusplatsil. Sihtkontrollis osales 8 ehituse-taristu rakkerühma tööinspektorit koos TSO juristidega.
Juristid kontrollisid lähetatud töötajaid. Osadel töömaadel võtsid ühiskontrollist osa PPA ametnikud
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Ehitusplatside kontrollimise käigus tuvastati 130 rikkumist. Iga kontrollitud ehitusplatsi kohta
koostati hinnanguleht kõrgustes töötamise kohta
66 kontrollitud ehitusplatsist 20 oli ohuala, kus töö laadi tõttu esineb õnnetuse või tervisekahjustuse
oht, selgelt märgistamata ning rakendamata abinõud. Näiteks Tartus, Paju 11 hoone ehitusega
piirnev ohuala oli küll piiratatud, kuid sissepääs kõrvalistele isikutele oli võimalik pidevalt avatud
väravast. Samuti puudus samal töömaal kukkumisohtlikes kohtades ohumärgistus.
14 töömaal olid tarvitusele võtmata abinõud kõrgusest kukkumise (lahtised avad, kaevandis
töötamisel) vältimiseks. Näiteks Keilas, Vasara 10a hoone II korrusel vahelaes liikumisteel lahtine
ava katmata, võimalik kukkumine kõrgusest. Mitmeski kohas puudusid ventilatsiooni või liftišahti
avadel läbi korruste kaitsepiirded. Kaevandi servale olid ladustatud ehitusmaterjalid arvestamata
varinguohtu.
20 kontrollitud tellingust 8 puudusid kas jala-, vahe- või otsapiirded.
Kukkumiskaitsevahendeid (turvarakmed, -köied, libistid jne) ei kasutatud 7 kontrollimise kohas
otstarbekohaselt. Katusetöödel ei kasutatud turvarakmeid 8 töötamiskohas. Näiteks Tallinnas,
Tammsaare tee 119 hoone renoveerimise tööde kontrollimisel avastati, et turvarakmed ja turvaköied
olid maja ees parklas. Kukkumiskaitsevahendite nõuetekohane hooldus ja kontroll oli teostatud 10
juhul, kusjuures 5 juhul olid kontrollimata.
Tellingute ja tööplatvormide kontrollimine enne kasutuselevõtmist on võrreldes eelmise aastaga
tunduvalt paranenud. 8% kasutuselevõetud tellingutest oli paigalduse õigsuse kontroll teostamata.
Jätkuvalt on nii mõnelgi ehitusplatsil tellingute postid toetumas juhuslikule materjalile. Tellingutel,
kus seina ja tellingute vaheline kaugus on suurem kui 30 cm, peab kasutama piirdeid. Näiteks
Rakveres, Kreutzwaldi 13 oli tellingute ja seinavaheline kaugus ca 40-50 cm. Töötajatel puudusid
turvarakmeid, ohutustrossid või turvaköied. Samal objektil ei olnud kõigile töötajatele kättesaadav
tööohutusplaan.

66 kontrollitud ehitusettevõttest 5 algatati väärteomenetlus.
Väärteomenetlus algatati järgmistel juhtudel:
Sillamäel Tallinna mnt 7 ehitusobjektil tuvastati, et kõrguses tööd tehes ei kandnud töötaja
kaitsekiivrit, puudusid turvarakmed. Ratastega tellingul (kõrgusega üle 2m) puudusid kukkumist
välistavad kaitsepiirded. OÜ Auto–Gamma F & F määrati rahatrahv 200 eurot.
Rakveres L.Koidula 2 hoone fassaaditööde teostamiseks olid paigaldatud tellingud. Töid tellingutel
teostasid OÜ Ariego töötajad, kes ei kandnud tellingutel töötades kaitsekiivreid. Väärteomenetlus
algatati ettevõtte OÜ Ariego suhtes.
Tartus, Anne 59 ning Kalda tee 30 Tartus ehitustöödel viibis kahel ehitusplatsil kokku 41 töötajat.
Teostati erinevaid ehitustöid tellingutelt ning katusel, toimus ka erinevate ehitusmaterjalide
teisaldamine nii käsitsi kui tõsteseadmetega. Seeläbi oli kogu ehitusplatsil kiivri kandmine on
kohustuslik. Sihtkontrolli ajal suur enamus 41-st ehitustöölistest ei kandnud kaitsekiivrit. Lisaks oli
hoonetega piirnev ohuala osaliselt piiramata. Kõrvalised isikud läbisid pidevalt tellingutega
piirestatud ohuala. Kõrvalistele isikutele oli vaba pääs ohualasse. OÜ Aurico määrati rahatrahv 500.eurot.
Tartus Roosi tn 49.Teostati erinevaid ehitustöid tellingutelt ning katusel, samuti toimus erinevate
ehitusmaterjalide teisaldamine nii käsitsi kui kraanadega. Paljud ehitustöölised, kes ehitusplatsil ringi
liikudes viibisid süstemaatiliselt erinevates ohualades, ei kandnud kaitsekiivrit.
Tartus Ringtee 75 ja 75H viibis ehitusplatsil kokku 42 töötajat. Teostati erinevaid ehitustöid, sh hoone
sisemuses paiknevatelt paljudelt käärtõstukitelt. Kogu ehitusplats oli ohuala, kus esines peavigastuse
oht. Suurem enamus ehitustöölistest, sh tõstukite korvides viibijad, ei kandnud kaitsekiivrit.
Ehitustegevus oli korraldatud selliselt, ohtu olid seatud ka kõrvalised isikud, sest ohuala piirestus oli
puudulik ja märgistus oli kõikjalt eemaldatud. AS Ehitustrust määrati rahatrahv 200.- eurot.
Tartu maakonnas, Tähtvere vallas (Roheline 13) ehitusplatsil teostati erinevaid ehitustöid, sh ühelt
käärtõstukilt ja ühelt kuukulguri tüüpi tõstukilt. Samuti toimus erinevate materjalide teisaldamine ja
töötlemine. Kogu ehitusplats oli ohuala, kus esines peavigastuse oht, vaatamata sellele mitmed
ehitustöölised ei kandnud kaitsekiivrit. OÜ Mapri Ehitus määrati rahatrahv 200.- eurot.
Järelduseks. Edaspidigi tuleb jätkata ette teatamata ehitusplatside sihtkontrolle, sest 66 ehitusplatsi
kontrollist ainult 4 platsil ei avastatud rikkumisi. Töötervisehoiu ja tööohutuse eest vastutavad
koordinaatorid ehitusplatsil korraldavad ja koordineerivad töötervisehoiu ja tööohutusalast tegevust
puudulikult. Jätkuvalt ei rakendata piisavalt ohutusmeetmeid kõrgusest kukkumise vältimiseks
(puuduvad kaitsepiirded, ei kasutata kukkumiskaitsevahendid jne).
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