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1. SISSEJUHATUS
Käesoleva ohutusjuhendiga tutvumine ja selle nõuetest kinnipidamine on kohustuslik
aednikul, haljastajal, maastikuehituse kutseõpetajal ja maastikuehituse õpilasel.
Aednikke, tehnikut ja kutseõpetajaid instrueerib antud juhendi osas majandusjuhataja.
Õpilastele tutvustatakse ohutusjuhendit (juht-) õpetaja, tehniku või aedniku poolt enne
praktiliste tööde alustamist.
Ohutusjuhendiga tutvumine registreeritakse ja allkirjastatakse vastavates žurnaalides (žurnaal
töötajatele ja žurnaal õpilastele).
Kutseõpetajad, aednikud jälgivad ja vastutavad, et ka õpilased järgiksid käesolevat
ohutusjuhendit.
Kutseõpetajad, aednikud jälgivad oma praktilistes töödes kasutatavate tööriistade ja
isikukaitsevahendite olemasolu ja korrashoidu. Kui esineb tööriistade vigastusi, rikkeid või
probleeme isikukaitsevahenditega, teatakse sellest majandusjuhatajale
2.

ÜLDNÕUDED
1. Tööülesannet tohib asuda täitma alles siis, kui selleks on teada ohutud töövõtted. Enne
niidukiga tööle asumist tutvuda kindlasti tootja kasutusjuhendiga ja ettenähtud
ohutusnõuetega. Ohutusnõuete rikkumine võib põhjustada õnnetuse.
2. Mitte kasutada tööriistu ega seadmeid, mille käsitsemist ei ole teile õpetatud.
3. Ilma kutsealase ja töötervishoiu ning tööohutusalase väljaõppeta on töötajal iseseisvalt
töötada keelatud.
4. Puukensefaliidi ohtlikes piirkondades peab muruniitja läbima vastavad
kaitsepookimised.
5. Kontrollida tööriistade olemasolu ja korrasolekut.
6. Töötaja peab tundma niiduki kasutuseeskirju, ohutuid töövõtteid, käesolevat juhendit
ja ettevõtte töösisekorraeeskirju.
7. Töötaja on kohustatud kandma ettenähtud tööriietust - kindad, libisemiskindlad
jalanõud, liibuvad riided.
8. 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.

9. Töökohale ja töötamise piirkonda kõrvalisi isikuid, lapsi ja lemmikloomi lubada ei
tohi.
10. Niidukit hoida kõrvalistele isikutele kättesaamatus kohas.
11. Märgates ohutuseeskirjade rikkumist teiste töötajate poolt või ohtu lähedalolijaile,
peab töötaja viivitamatult võtma tarvitusele abinõud ohutuse kindlustamiseks ning
juhtunust teatama töölõigu juhatajale.
3. ENNE TÖÖD
1. Riietu ettenähtud tööriietesse. Veendu, et ei oleks riiete ripnevaid või lehvivaid osi ega
otsi ja et jalanõud oleksid libisemiskindlad.
2. Veendu muruniiduki ettenähtud kaitsevahendite olemas- ja korrasolekus.
3. Muruniiduki tööks ettevalmistamisel täida täpselt tootja juhtnööre (tootja
kasutusjuhend).
Enne töö alustamist kontrolli, et:
1. töötsoonis ei viibiks kõrvalisi isikuid;
2. töötsoonis ei ole muid takistusi. Korista tööpiirkonnast kivid, mänguasjad, kaablid
jne., kõik esemed, mis võivad niiduki tera poolt saadud löögi tulemusel lennata
suvalises suunas ja põhjustada vigastusi või purustusi.
3. Puhasta puude ümbrus segavatest okstest, prahist ja muudest segavatest esemetest.
4. Kontrolli niiduki töötavate osade korrasolekut, vajalike kaitsekatete kohal- ja
korrasolekut. Keelatud on kasutada niidukit ilma külgväljaviske kaitseta ega kogujata.
5. Enne niiduki käivitamist kontrolli, et paagis oleks piisavalt kütust ja karteris piisavalt
õli.
6. Etüleeritud kütuste kasutamine bensiinimootorniidukiga töötamisel on keelatud.
Bensiin peab olema puhas ja ei tohi sisaldada alkoholilisandeid.
7. Ära tangi paaki liiga täis, soovitav on jätta vähemalt 5 mm paisumisruumi.
8. Keelatud on niiduki käivitamine ruumis sees – mürgistuse oht.
9. Kontrolli veotrossi seisukorda ja seda, et veorihma vahele ei ole kogunenud liialt
mustust ega rohtu.
10. Alati enne niiduki käivitamist kontrolli, et see oleks sõidukorras ja kasutuskõlblik.
TÖÖ AJAL
1. Jälgi, et niitmise ajal ei oleks töötsoonis kõrvalisi isikuid, lapsi, loomi ega segavaid
esemeid.
2. Niiduki transportimise ajaks seisata mootor ning võtta kasutusele meetmed juhusliku
käivitumise vältimiseks.
3. Enne mootori käivitamist aseta niiduk kindlale alusele ja hoia seda kindlalt. Lõiketera
piirkond peab olema takistustest vaba.
4. Niidukit hoida tugevasti mõlema käega.
5. Igasugusel, ka lühiajalisel niiduki kasutamise lõpetamisel seisata võimaluse korral tera
või masina mootor.
6. Ära jäta niidukit kunagi järelevalvete, kui mootor töötab.
7. Hoia käed ja jalad eemal masina pöörlevatest osadest, lõiketera ligidusest. Keelatud on
asetada käsi või jalgu niiduki korpuse alla.
8. Enne murukoguja tühjendamist, masina parandus-, reguleerimis-, määrimis- või
puhastustööde teostamist seisata alati mootor ja oodata, kuni lõiketerad täielikult
peatuvad.

9. Keelatud on niiduki reguleerimine, remont või puhastamine töötava mootori korral.
10. Kontrolli regulaarselt kõiki poltühendusi ja vajadusel pinguta neid. Eriti tähelepanelik
olla lõiketera kinnituse suhtes.
11. Keelatud on ümber ehitada turvaseadmeid. Kõiki kaitseid tuleb kasutada tootja poolt
ettenähtud juhiste järgi. Kontrolli regulaarselt, et kaitsed funktsioneeriksid korralikult.
12. Niiduki juures ja küljes tohid kasutada ainult originaalvaruosi ja tootja poolt
ettenähtud lisaseadmeid.
13. Niidukit remontida ja hooldada on lubatud ainult vastava erialaase ettevalmistuse
saanud isikutel. Ära hakka ise teostama remondi-, reguleerimis- ja hooldustöid,
milleks sul puudub väljaõpe.
14. Lõiketera tohi teritada ainult vastava ettevalmistusega isik. Ebaõige teritamine võib
põhjustada raske õnnetusjuhtumi.
15. Ära seisa niiduki korpuse või väljaviske ava läheduses, kui masina mootor töötab.
16. Tundmatu objekti vastu põrkumisel peata kohe mootor ja kontrolli masinat võimalike
vigastuste suhtes. Liigne vibratsioon viitab alati rikkele.
17. Kõik vigastused eemaldada enne mootori taaskäivitamist!
18. Bensiinimootoriga niidukit ei tohi kallutada ette ega külgedele!!!
19. Enne kütteaine lisamist seisata mootor. Kütte lisamise ajal on keelatud suitsetada ja
kasutada lahtist tuld.
20. Niidukiga tohib töötada ainult tööasendis, mis tagab seismise kindluse, komistamise ja
kukkumise vältimise. Keelatud on joosta niitmise ajal!
Niitmine kallakutel:
1. kallakutel niitmisel olla eriti ettevaatlik. Lõpeta töö, kui tunned end ebakindlalt;
2. niida alati piki nõlva, mitte üles alla;
3. arvesta, et kõrge muru võib varjata takistusi;
4. ole ettevaatlik murukoguja või lisaseadmete kasutamisel, sest see vähendab niiduki
stabiilsust;
5. ära kasuta niidukit kaljudel, pankadel ega kraavipeervedel;
6. ära niida märga muru, kuna niiduk võib märjal pinnal külgsuunas liikuda
7. ole ettevaatlik nõlvadel pöördeid sooritades.
Täiendavad ohutusnõuded bensiinimootoriga niiduki kasutamisel:
1. kontrolli kütte piisavust paagis enne masina käivitamist;
2. keelatud on tankida kinnises ruumis ja kuuma või töötava mootoriga. Kui bensiini on
maha valgunud, tuleb see enne masina käivitamist ära pühkida või oodata, kuni see on
ära aurustunud;
3. ära vala bensiini lahtise tule juures ega suitsetades;
4. hoia bensiini ainult selleks ettenähtud anumates ja kohas;
5. sulge kütusepaak tihedalt korgiga;
6. vaheta koheselt vigastatud kütusepaak või –kork terve vastu;
7. enne masina puhastamis-, hooldus- või seadistustöid seiska mootor, oota kuni terad on
täielikult seiskunud,
8. mootori ülekuumenemise ja süttimise vältimiseks hoia mootor ja selle ümbrus puhas
rohust, puulehtedest ja porist;
9. enne niiduki kinnisesse ruumi paigutamist lase mootoril maha jahtuda;
10. ruumis sees on mootori käivitamine keelatud.
PÄRAST TÖÖD

1. Puhastada muruniiduk, korjata kokku kõik kasutusel olnud abivahendid, kütte- ja
õlinõud ning viia need selleks ettenähtud hoiukohta.
2. Kontrollida niiduki tehnilist seisundit, vajadusel teostada hooldustööd või viia masin
erialainimese juurde remonti, reguleerida vms.
3. Tööriided ja isikukaitsevahendid puhastada, jätta selleks ettenähtud kohtadesse.
4. Pesta end sooja vee ja seebiga.
5. Kõigist töö ajal esinenud puudustest teatada töölõigu juhile.

