Ehitusplatside sihtkontroll
Ehitussektor on kõrge ohuhinnanguga valdkond, mida Tööinspektsioon hoiab kõrgendatud
tähelepanu all. Sellest 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 kahe kuuga on toimunud 4 rasket ja 1 surmaga lõppenud
tööõnnetus
Kontrolli eesmärgiks oli ennetada ehitajatega toimuvaid tööõnnetusi, mille põhjuseks on kukkumist
takistavate vahendite puudumine või nende ebaõige kasutamine. Samuti oli eesmärgiks kontrollida
võimalikult palju ehitusplatse kogu riigis.
Üleriigiline kiire sihtkontroll viidi läbi ajavahemikul 07.03 – 18.03.16. a. ehituse-taristu rakkerühma
7 tööinspektorite poolt
Sihtkontrolli käigus kontrolliti 45 ehitusettevõtet 63 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 teisel nädala avaldati pressiteade sihtkontrolli läbiviimise kohta. Samuti
esines meediakanalites Tööinspektsiooni peadirektori asetäitja töökeskkonna järelevalve ja arengu
alal Apo Oja. Apo Oja andis üldsusele edasi sõnumi „ Külastame ehitusobjekte täpset aega ette
teatamata ning rikkumiste avastamisel alustame väärteomenetlusi. Elu näitab, et juhendamine ja
puudustele tähelepanu juhtimine pole loodetavat mõju avaldanud. Ehk sunnivad trahvid ohutu
töötamise nõudeid eiravaid tööandjaid ja töötajaid oma käitumist muutma,“.
Kontrolliti ehitusplatse maakondade lõikes:
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Kontrollimise käigus tuvastati 63 ehitusplatsil 169 rikkumist
Kontrollimise tulemustest selgub, et ehitusplatsi koordinaator ei täida oma ülesandeid. Nimelt olid 9
ehitusplatsil läbi viimata iganädalased üldkontrollid. Kontrollide käigus ei ole piisavalt kontrollitud
tellingute ja redelite korrasolekut. Osa redeleid ei olnud kindlustatud nihkumise vastu ( redeli postide
otsast puudusid nihkumisevastased otsikud ehk padjad), ühelt tasapinnalt teisele liikumiseks
juurdepääsuredel ei ulatunud 1 m üle tasapinna.
Tellingute paigalduse õigsuse kohta puudusid vastuvõtuaktid 2 ehitusplatsil, Ehitustellingutel
puudusid osaliselt või täielikult jala-, vahe- ja otsapiirded. Tellingute kandepostid toetusid ilma
alustoeta pinnasele. Tellingud ei olnud ankurdatud vaid kinnitatud posti külge.

Tööohutuse plaan oli koostamata 5 ehitusobjektil ja puudulikult koostatud 2 objektil Töötajatele ei
olnud tagatud tööohutusplaani kättesaadavust 1 objektil Tööohutuseplaanist ei ole kasu kui
ehitusobjekt asub Viljandis ja tööohutuseplaan Tartu kontoris.
Katusetööde tegemisel ei kasutata kukkumiskaitsevahendeid. Töötajatele kui on väljastatud
turvarakmed, siis neid ei kasutatud 4 ehitusobjektil Kui katusetöödel ongi olemas turvaköis, siis
puuduvad kinnituskohad ja libistid. Kõrgustes töötamisel kui kontrollimise hetkel ei kasutatudki
kaitsekiivrit peavigastuse välistamiseks, siis inspektori kohaloleku ajal täideti küll korraldus ja töötati
edasi kaitsekiivritega. Katuseräästa kõrgusega 6 m ja enam kontrollimise ajal töötasid ehitustöölised
end katusel kinnitamata. Hoone perimeetrile paigaldatud tellingud koos üle katuseserva ulatuvate
kaitsepiiretega ei olnud inimese kukkumisel kõrgusest piisavad. Kuna oli oht töötaja elule, siis peatati
tööd kahekorruselise hoone katusel.
Ehitusobjektidel süvenditel puudus kas ohumärgistus või kaitsepiire. Kõrgusest kukkumise oht oli
välistamata 11 juhtumil. Töö peatati 12 ehitusobjektil ja 6 töövahendi kasutamine keelustati. Peatati
tööd katustel ja tellingutel. 41 ehitusettevõttest 5 algatati väärteomenetlus.
25 kraadise kaldega katusel, mille katuse räästas asus maapinnast 8 m kõrgusel töötasid 2
alltöövõtjat. Katuseserva külge oli kinnitamata kaitsepiire ( ohutusvõrk), mis tagaks katusel
töötavale töötajale ohutuse. Turvaköied ja rakmed olid töötajatel olemas, kuid puudusid turvaköie
kinnituskohas, kuhu oleks saanud turvaköied kinnitada. Samuti puudusid köitel libistid. Koordinaator
ei olnud ohtlikku tööd peatanud. Koordinaatoril ei olnud koostatud tööohutusplaani ega viidud läbi
iganädalaseid kontrolle. Rahatrahv 50 trahviühiku ulatuses kakssada eurot.
Ehitustöölised tellingutelt hoone välisseinte soojustamist. Omavalmistatud puidust tellingutel
puudusid nii külgedelt kui ka tellingute otstes kaitsepiirded, ülekäigud, sidemed ja tugitalad ei olnud
paigaldatud nõuetekohaselt. Tellingu kande postid toetuvad ilma alustoeta pinnasele, tagamata
püsikindlus. Tellingute konstruktsioon nõuetekohaselt kinnitama ega kindlustatud ümberkukkumise
vastu. Tellingute valmistamise ja kasutamise kohta puuduvad ettenähtud tehnilised joonised koos
tugevusarvutustega. Töölised ei kasutatud kukkumisvastaseid isikukaitsevahendeid, töötasid
tellingutel ilma kaitsekiivriteta. Rahatrahv 50 trahviühiku ulatuses kakssada eurot.
16.03.2016 kell 10-30 aadressil Kastani pst 16, Rakvere ehitustööde tegemise ajal ehitusplatsi
koordinaator ei ole täitnud oma kohustusi ohutuse tagamiseks ja terviseriskide ennetamiseks.
Ehitusplatsi kontrolli käigus on tuvastatud rikkumisi töötervishoiu ja tööohutusalase õigusaktide
nõuete täitmise osas. Töötajad ohtlikul viisil töötavad kõrgusel - kasutatakse tellinguid, millised ei
vasta tööohutuse nõuetele (ehitustellingu paigaldamisel ei ole järgitud valmistaja paigaldamise ja
kasutamise juhendit)- konstruktsioon ei ole varustatud nelja tugijalgadega, eemaldatud ohutust
tagavad piirded. Katuse töötajad ei kasuta parapeti ehitamisel turvarakmeid. Avad kohati
piirestamata. Enamus alltöövõtjaid ei kanna isikukaitsevahendeid. Koordinaatoril ei olnud
kontrollimise ajal esitada ehitusplatsi üldkontrollide läbi viimise kohta vastavaid kontrollakte.
Ehitusplatsi ümbrus ei ole heas korras ja piisavalt puhas. Liikumisteedel ajutised elektrilised kaablid
ja paigaldised, ei ole kaitstud mehaaniliste vigastuste eest. Tööohutusplaan puudulik. Rahatrahv 50
trahviühiku ulatuses kakssada eurot.
Pärna tn 58 viilkatusega maja katusetööl töötajad ei kasuta kõrgusest kukkumisohu vältimiseks
ankurdatud turvaköiega turvarakmeid. Katusel piirded puuduvad. Töötajad ei kanna kõrguses
töötamisel kaitsekiivreid. Esines kõrgelt viilkatuselt alla kukkumise oht. Rahatrahv 20 trahviühiku
ulatuses 80.- eurot.
Sunniraha hoiatus 1200.- eurot
Peatatud töötamine katusel. Peamaja katuse kalle 25 kraadi ja maapinnast katuseräästani on 8 m.
Paigaldamata on katuse serva külge kaitsepiire (ohutusvõrk). Lisaks puuduvad katusel turvaköie
kinnituskohad (pollarid vms).

Enim kontrolliti ehitusettevõtjate erinevatel ehitusplatse:

ehitusplatsid
Bauschmidt OÜ

2
2
9

Mapri OÜ

2
Eventus Ehitus OÜ

5

Vilcon Ehitus OÜ

Nordlin Ehitus OÜ

Lõppenud sihtkontroll ehitusplatsil tõestas, et jätkuvalt on vaja pöörata kõrgendatud tähelepanu
ehitusplatsidele.

Kokkuvõtte koostas:
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