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1. SISSEJUHATUS 
 
Käesoleva ohutusjuhendiga tutvumine ja selle nõuetest kinnipidamine on kohustuslik  
haljastajal, maastikuehituse kutseõpetajal ja maastikuehituse õpilasel.  
Haljastajale ja kutseõpetajatele tutvustab ohutusjuhendit  majandusjuhataja.  
Õpilastele tutvustatakse ohutusjuhendit (juht-) õpetaja poolt enne praktiliste tööde 
alustamist.  
Ohutusjuhendiga tutvumine registreeritakse ja allkirjastatakse  vastavates žurnaalides 
(žurnaal töötajatele ja žurnaal õpilastele). 
 
Kutseõpetajad, haljastajad jälgivad ja vastutavad, et ka õpilased järgiksid käesolevat 
ohutusjuhendit. 
 
Kutseõpetajad, haljastajad jälgivad oma praktilistes töödes kasutatavate tööriistade ja 
isikukaitsevahendite olemasolu ja korrashoidu. Kui esineb tööriistade vigastusi, 
rikkeid või probleeme isikukaitsevahenditega, teatakse sellest majandusjuhatajale 
 
2. ÜLDNÕUDED 
 
2.1. Tööülesannet tohib täitma asuda alles siis, kui selleks on teada ohutud 

töövõtted. Töötaja peab olema tutvunud pinnasetehendaja kasutusjuhendiga 
või läbinud selle käsitsemist tutvustava väljaõppe. 

2.2. Töötaja on kohustatud kandma normidega ettenähtud tööriietust ja kasutama  
isikukaitsevahendeid. 

2.3. Töökohad peavad olema hästi valgustatud, valgustus  ei tohi pimestada töötaja 
silmi. 

2.4. Töötaja peab tegema ainult seda tööd, mis talle on ülesandeks tehtud ja mille 
ohutuid töövõtteid ta tunneb. Kahtluse korral tuleb pöörduda töölõigu juhataja 
poole selgituse saamiseks. 

2.5. Märgates ohutusnõuete rikkumist teiste töötajate  poolt või ohtu 
lähedalolijatele, peab töötaja viivitamatult rakendama meetmeid ohutuse 
tagamiseks ning teatama juhtunust töölõigu juhile. 

2.6. Töötaja peab teadma ja täitma ettevõtte sisekorraeeskirja ning 
tuleohutuseeskirju. 



2.7. Töökohale kõrvalisi isikuid lubada ei tohi. 
2.8. Alkoholijoobes töötamine ja töökohal alkoholi, uimastite ning tugevatoimeliste 

rahustite tarvitamine on keelatud. 
2.9. Juhul, kui oled haiglane, või haigestud töö ajal, teata töölõigu juhile ja pöördu 

medpunkti abi saamiseks. 
2.10. Elektriseadmete ekspluatatsioon peab toimuma kooskõlas kehtivate 

elektriohutuseeskirjadega.  
2.11. Töökoht tuleb hoida puhas. Keelatud on masina kasutamine risustatud alal. 
2.12. Mitte kasutada seadet tuleohtlikus kohas. Hoidke seadmest eemal kõik 

kergsüttivad ained. 
2.13. Seadet ei tohi transportida või ladustada enne, kui see on täielikult jahtunud 
2.14. Suitsetamine töökohal on keelatud. Suitsetamine on lubatud ainult selleks 

ettenähtud kohtades. 
 
 
 
3. ENNE TÖÖD 
 
3.1. Eemaldada kõik sädemete või leekide võimalikud allikad (nt suitsetamine, 

lahtine tuli või töö, mille käigus võib tekkida sädemeid) alalt, kus kütust 
segatakse, tangitakse või ladustatakse.  

3.2. Riietuda tööriietesse. Nööpida või siduda kinni töörõivaste hõlmad ning 
varrukasuud. 

3.3. Kontrollida : 
- instrumendi korrasolekut; rikkis ja kõlbmatu tööriista 

kasutamine on keelatud; 
- töökoha valgustust, selle piisavust teostatav töö iseloomule. 

3.4. Koristada töökohalt kõik, mis segab tööd. 
3.5. Kõigist avastatud puudustest ja riketest teatada tööjuhile nende kõrvaldamiseks. 
 
 
4. TÖÖ AJAL 
 
4.1. Kütusepaagis ei tohi töötamise ajal olla liiga palju kütust. Kui kütusepaak on 

ääretasa kütust täis, võib seda seadme peale loksuda. 
4.2. Kütusepaak ei tohi olla töötamise ajal üle 30° nurga all, sest muidu voolab kütust 

üle äärte. 
3.6. Mitte valada kütust juurde, kui mootor töötab või on veel kuum. 
3.7. Summuti puudutamine mootori töötamise ajal või lühikese aja jooksul pärast 

mootori väljalülitamist on keelatud, kuna mootor läheb töötamise ajal väga 
kuumaks. Hoiduda puudutamast ka õhusilindrit, jahutusäärikut ning muid 
kuumi osi. 

3.8. Mitte jätta seadet töötama järelevalveta. 
3.9. Kanda tööriietust,  kõrvakaitseid ja libisemiskindlaid jalatseid. 
3.10. Kasutada üksnes tootja soovitatud lisatarvikuid 
3.11. Krobelistel pindadel töötades võib seade kaldu vajuda ja ümber minna, 

seepärast olla ettevaatlik. 
3.12. Mitte käivitada mootorit kõvadel pindadel (näiteks tsementpinnal). 
3.13. Töötamise ajal hoida käepidemest kõvasti kinni. 
3.14. Töötamise ajal vältida kallakpindu, langusi jms. 



3.15. Mitte sooritada mingeid puhastus- või hooldustoiminguid seadme töötamise 
ajal. 

3.16. Kui seade töötab suurel kiirusel, mitte seisata mootorit järsult. 
4.3. Täita täpselt konkreetse seadme kasutus- ja ohutusnõudeid. 
4.4. Töö ajal tuleb kinni pidada õigest toitumise-, töö- ja puhkeaja režiimist. 
 
5. PÄRAST TÖÖD 
 
5.1. Tööde lõppedes tuleb töökoht, liikumisteed jms korrastada. 
5.2. Regulaarselt puhastada tolmu mootori jahutusäärikust. 
5.3. Tööriided ja isikukaitsevahendid puhastada ja jätta selleks ettenähtud 

kohtadesse. 
5.4. Kõigist ebakohtadest kasutatavate seadmete, tööriistade jne töös, samuti 

töökorralduses – tuleb informeerida asjaosalisi töödejuhatajaid, vastutavaid 
isikuid.             

 
 
6. ERGONOOMIA 
 
Tööd, mis on seotud rohke liikumisega ja lihaste venitamisega, tehakse enamasti 
püstiasendis. Igasuguse seisva töö juures tuleks vältida painutatud selga. Kui inimene 
kummardub ettepoole või ühele küljele, siis tema jala-, selja- ja ka õlalihased pidevalt 
pingul.  
Töökõrgus on väga tähtis tegur. Kui see on ebaõigesti valitud, siis keha väsib väga 
kiiresti. Töökõrgus peab olema selline, et tööd saaks teha ilma selga painutamata ja 
õlgu õiges ja pingutamata asendis hoides.  
 
Tööd tuleks teha käte loomuliku asendi juures, nii lähedal kehale kui võimalik. 
 
 
 


