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Ohutusjuhend metsamasinaga töötamisel 

 
Küsimuste ja probleemide korral teavitada juhatajat Siim Tomsonit telefonil +372 5098213. 

 
 

1. ÜLDNÕUDED 
1.1. Tööülesannet tohib asuda täitma alles siis, kui selleks on teada ohutud 
töövõtted, nende rikkumine võib põhjustada õnnetuse. 
1.2. Töötaja peab tegema ainult seda tööd, mis talle on ülesandeks antud ja mille 
ohutuid töövõtteid ta tunneb. Kahtluse korral tuleb pöörduda otsese tööjuhi 
poole selgituse saamiseks. 
1.3. Metsamasina operaator peab töö ajal olema ettevaatlik, tähelepanelik ning 
mitte tegelema kõrvaliste asjadega. 
1.4. Metsamasina juhtimist on keelatud üle anda kõrvalisele isikule. 
1.5. Metsamasinale ei tohi lubada kõrvalisi isikuid. 
1.6. Metsamasinate liiklemine avalikel teedel peab toimuma vastavuses 
õigusaktidega. 
1.7. Raietöid teostav ettevõte peaks tagama töölisele, kes ööbib metsas, sobivad 
magamistingimused ja puhta joogivee. 
1.8. Metsamasinate tehniline seisukord peab vastama õigusaktidele. 
1.9. Metsamasin peab olema alati tehniliselt korras, vastavuses tehase nõuetega, 
mis on märgitud tehase instruktsioonis iga masina margi ja tüübi jaoks. 
1.10. Märgates ohutuseeskirjade rikkumist teiste töötajate poolt või ohtu 
lähedalolijaile, peab töötaja viivitamatult võtma tarvitusele abinõud ohutuse 
kindlustamiseks ning juhtunust teatama otsesele tööjuhile. 
1.11. Kabiinita masinaga on metsatöödel töötamine keelatud. 

 
 

2. NÕUDED METSAMASINAGA TÖÖTADES 
2.1. Metsamasinaga töötades on töötaja kohustatud: 
2.1.1. kontrollima töötamisel masina tehnilist seisukorda ja viima läbi 
igapäevast hooldust. 
2.1.2. mootori häirete tekkimisel, masina ebanormaalse müra või kloppimise 
esinemisel masina peatama ja välja selgitama põhjuse. 
2.1.3. kontrollima kardaan- ja teiste ülekannete kaitseümbriste olemasolu 
vastavust valmistajatehase nõuetele. 
2.1.4. kontrollima roolimehhanismide, pidurite, haakeseadiste, 
valgustusseadiste seisukorda. 
2.1.5. kontrollima hüdrosüsteemi töötamist ja voolikute kinnitusi. 
2.1.6. kontrollima masinale lisatavate ja monteeritud tööseadmete töökorras 
olekut. 
2.1.7. kontrollima tulekaitsevahendite, esmaabipaki ja 
signaliseerimissüsteemide olemasolu. 
2.1.8. kontrollima elektrijuhtmete ja valgustusseadmete isolatsiooni 
korrasolekut. 
2.1.9. kontrollima jahutusvedeliku, kütuse ja õlide taset. 
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2.1.10. hoidma korras kabiini ja selle klaasid puhtana ning mitte hoidma 
kabiinis kõrvalisi esemeid. 
2.1.11. seiskama mootori, kui alustatakse masina tehnilist hooldamist või 
rikete kõrvaldamist. 
2.1.12. veenduma enne masinaga liikuma hakkamist, et masina ees, all, vahel 
ega taga ei ole inimesi ega teisi masinaid. 
2.1.13. vajadusel kasutama signaali liikuma hakkamisel ja töötamise ajal. 
2.1.14. olema ettevaatlik kurvidel ja järsakute ääres sõites. 
2.1.15. informeerima vahetuse üleandmisel vahetustöölist masina tööorganite 
seisukorrast ja kõigist riketest ning nende kõrvaldamiseks rakendatud 
abinõudest. 
2.1.16. rikke korral peatama tööd ja teavitama otsest tööjuhti. 

 
2.2. Harvesteriga töötades on lisaks töötaja kohustatud: 
2.2.1. langetama raielangil kõik puud, mis võivad ohustada teisi metsas 
viibijaid. 
2.2.2. peatama langetamise kui kõrvaline isik siseneb ohtlikusse tsooni 
(ohtlik tsoon on 70m puu langetamise kohast). 
2.2.3. rajama kokkuveoteed selliselt, et oleks tagatud ohutu kokkuvedu. 
2.2.4. kandma raielangil kaitsekiivrit ja demaskeerivat värvi jakki, vesti või 
jopet. 

 
2.3. Kokkuveomasinaga töötades on lisaks töötaja kohustatud: 
2.3.1. kabiini tagumise klaasi võrestama, kui ta kasutab kokkuveol trossi või 
haaratsit. 
2.3.2. peatama masina, kui masinale lähemal kui 10m on inimesi. 
2.3.3. kandma raielangil kaitsekiivrit ja demaskeerivat värvi jakki, vesti või 
jopet. 
2.3.4. ette valmistama puidu ladustamise kohad vahelaoplatsides, tasandama 
ning puhastama platsi võsast ja lamapuidust. 

 
2.4. Kokkuveomasinaga ja metsaveomasinaga laadides on lisaks töötaja 
kohustatud: 
2.4.1. ladustama notid virna viisil, mis tagab, et notid virnas ei hakka 
veerema. 
2.4.2. ladustama notid virna viisil, mis tagab, et virn ei hakka vajuma. 
2.4.3. ladustama notid virna viisil, et virna teepoolsem ots oleks tasane (± 
20cm). 
2.4.4. laadima viisil, mis tagab teiste liiklejate ohutuse. 
2.4.5. mitte üle koormama hüdromanipulaatorit. 
2.4.6. laadimise ajal tähistama piirkonna vajadusel hoiatavate märkidega. 
2.4.7. peatama laadimise, kui virna ja masina vahel on inimesi. 

 
2.5. Metsamasinaga töötamisel on keelatud: 
2.5.1. avada liikumise ajal masina kabiini ust või end välja küünitada 
külgaknast; 
2.5.2. puudutada pöörlevaid mehhanisme ja ülekandeid, kõrvaldada rikkeid, 
määrida ja puhastada mehhanisme mootori töötamise ajal. 
2.5.3. töötada masinal, mille signaal pole korras ja valgustus on halb; 
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2.5.4. sõita masina raamil, laadimisseadmetel ja veetaval metsamaterjalil; 
2.5.5. minna masinale või tulla sealt maha masina liikumise ajal; 
2.5.6. töötada kohtades, kus vahemaa masina kõrgeima osa ja elektriliini 
vahel on alla 2m; 
2.5.7. vahetada käike, kui masin liigub ohtlikul kallakul; 
2.5.8. üle käia liikuvast trossist; 
2.5.9. parandada puidu haakimist, puidu külge (või puidust lahti) haakida 
trossi masina liikumise ajal; 
2.5.10. tüvesid lahti haakida enne kimbu laskmist maa peale ja vintsi 
tõmbetrossi lõdvendamist; 
2.5.11. vabastada kändude vahele pigistatud tüvesid masina liikumise ajal ja 
vintsi tõmbetrossi pingul olles; 
2.5.12. laadida puitu lagedal alal äikese ajal; 
2.5.13. mootorit, õli ja kütust soojendada lahtise tulega. 

 
 

3. VASTUTUS 
3.1. Töötaja kannab vastutust käesoleva tööohutusjuhendi mittetäitmisel vastavalt 
õigusaktidele. 
3.2. Töötajal on õigus keelduda tööst millega toimetulekus ning mille ohutuse 
tagamises ta ei ole kindel. Oma sellisest otsusest peab töötaja viivitamatult 
teatama otsest tööjuhti ja juhatajat Siim Tomsoni telefonil +372 5098213. 


