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       Üle 6000 professionaali 
 7 riigis Soome 

Tulu 2012: MEUR 1329; 

69% kogu Grupist 

 

Personal: ~ 3500; 58% kogu Grupist 
 

 

Teenused: Elamute, äripindade ja 

infrastruktuuride ehitus 

Tulu 2012: MEUR 460; 

24% kogu Grupist 

 

Personal: ~ 2100; 32% kogu Grupist 

 

Linnad: Moskva linn, Moskva oblast, 

Peterburi, Kazan, Jekaterinburg, 

Tyumen, Rostov-on-Don 

Teenused: Elamute ja äripindade 

ehitus. 

Venemaa 
Baltimaad ning Kesk- ja Ida 
Euroopa 

Tulu 2012: MEUR 140; 

7% kogu Grupist 

 

Personal: ~ 700; 10% kogu Grupist 

 

Teenused: Elamute ja äripindade ehitus 

Helsinki 

Tallinn 

St. Petersburg  

Moscow city and 

Moscow oblast 

Kazan 

Tyumen 
Yekaterinburg 

Rostov-on-Don 

Estonia 

Latvia 
Riga 

Vilnius 

Lithuania 

Finland 

Russia 

Bratislava 

Slovakia 

The Czech Republic 
Prague 



YIT Ehitus AS 

Juhtivaid ehitusettevõtteid Eestis 

aastast 1991 valdkondades (kuni 

01.03.2005 - AS FKSM)  

• Hoonete ehitus 

• Ärikinnisvaraarendus 

• Korterelamute arendus 

• YIT Ehitus AS on 100% YIT Groupi 

omanduses 

• Teostanud üle 550 objekti  

• Kvaliteedijuhtimise ISO 9001:2008, 

keskkonnajuhtimise ISO 14001:2004 

ja tööohutuse OHSAS 18001:2007 

sertifikaadid 

 



Siia 2 slaidi piltidega 

Tallinna Teletorn 

TÜ Narva Kolledz 

ABB 



YIT Kodu arendused 
Siidisaba 10 

Hoburaua maja (Vibu 5) Paldiski mnt 5/7 

Papiniidu 66, Pärnu 

http://sf-koduee.yitgroup.com/APFImages/5c897ecc-b9b0-4449-b0e6-6a7e3d2875cf/
http://www.yitkodu.ee/APFImages/793080cb-f322-443d-98d7-df60d028509d/
http://www.yitkodu.ee/APFImages/0752cb2d-4b43-4a33-a447-13c82e267af6/
http://www.yitkodu.ee/APFImages/136c0a6c-0280-4b2f-aac5-755b2a1dc93e/


YIT   | 

Töötame õnnetusteta 

töökeskkonna nimel 

• Ohutu töö objektidel on meie tegevuse 

aluseks 

• Me sekkume alati märgates ohutusalaseid 

puuduseid või rikkumisi 

• Me hoolitseme oma töötajate ohutusalaste 

teadmiste eest ja investeerime vigastuste 

ennetamisse 

• Me uurime hoolikalt igat tööõnnetust 

• Lisaks meie enda tööõnnetuste 

statistikale, jälgime regulaarselt ka oma 

töövõtjate vastavaid näitajaid  

• Tööohutus on meie juhtimismudeli osa 

• Me töötame aktiivselt selle nimel, et 

arendada tööohutust ja tööpraktikaid kogu 

ehitussektoris. 

YIT ohutuspraktika 



YIT ohutuspraktika 

• Iga osakond annab iga kuu aru 

tööohutusbaromeetri iganädalastest 

tulemustest. Tulemuste põhjal 

koostatakse igakuine tööohutusaruanne 

• Õnnetustest ja töötundidest antakse aru 

igakuiselt 

• Andmeid kasutatakse õnnetusmäära 

arvutamiseks 

• Iga osakond esitab eraldi aruande iga 

õnnetusjuhtumi kohta 

• Aasta eesmärgid 

• Siseauditid 



Tööohutusbaromeeter: 
ohutuse kontrolli vahend 

• Usaldusväärne tööohutusindikaator 

• Lihtne mõõtmismeetod 

• YIT iga objekti mõõdetakse korra 

nädalas 

• Tulemustest antakse teada korra 

kuus esitatavas koondaruandes 

– Tulemuste põhjal võetakse tarvitusele 

korrigeerivaid meetmeid 

– Vaadeldakse positiivseid tegevusi 

– Tõsiseks ohuks olevate olukordadega 

tegeletakse kohe; ohtlikud tööd 

peatatakse. Antakse juhiseid, kuidas 

olukorda parandada ning kindlustada, et 

samasugune ohuolukord ei kordu. 



Tööohutustaseme mõõtmine 

• Ülevaatusel vaadeldakse igat ohutuse seisukohast olulist 

tegurit  

• Ülevaatusel tuleb anda hinnanguid: “õige” või “vale” ning 

teha vastavaid märkmeid 

• Mõõdetav on “õige” kui see vastab ohutusnõuetele ning 

headele ehitustavadele 

• Ohutustase arvutatakse järgmise valemi alusel: 

Õigete vaatluste arv 

 

“õige” + “vale” 

X 100 



Töötervishoiu meetmed 

Tulenevalt riskianalüüsist objektil ja kontoritöödel: 

• Regulaarsed tervisekontrollid (võtmeisikutel 

süvendatud uuringud) 

• Sportimisvõimalused  

• Massaaž kontoris ja töö ajal 

• Vaktsineerimine- puukentsefaliit ja gripp 

• … 

 

 

 

 



Õppefilmid 

„Töö tellingutel“ 

„Töö redelil“ 

„Töö katusel“ 

 

http://www.youtube.com/watch?v=7ZWQZ8JsG2E
http://www.youtube.com/watch?v=vbHD5l8LCfE
http://www.youtube.com/watch?v=_0aAwK6QWi4



