
Süstemaatiline töökeskkonnaalane töö
Töökeskkonna seadus on loodud eesmärgiga ennetada 
vigastusi tööl. Tööandjana peate pöörama tähelepanu 
kõigile asjaoludele, mis võivad mõjutada töötajate tervist 
ja ohutust. Te vastutate kõikide teie heaks töötavate ini-
meste töökeskkonna eest.

Muudatused mootoriga kettsaagide ja võsalõi-
kurite kasutamisel
Mootoriga kettsaagide ja võsalõikurite kasutamisel 
kohaldatavad eeskirjad on esitatud uues määruses AFS 
2012:1, mis jõustus 1. detsembril 2012. Samal ajal muutus 
kehtetuks AFS 2000:2 „Mootoriga kettsaagide ja võsalõi-
kurite kasutamine”. 

Neli suurt muudatust määruses AFS 2012:1
• Nõudmised kvalifi katsiooni tõendavatele dokumenti-

dele, mille saamiseks tuleb läbida teoreetilised ja prak-
tilised eksamid. Töötajal on eksaminõuete täitmiseks 
aega 1. jaanuarini 2015.

• Isik, kes rikub kvalifi katsiooni tõendavate dokumenti-
de eeskirju peale 1. jaanuari 2015, peab maksma 10 000 
krooni trahvi.

• Nõuded hoiatusrõivastele. Hoiatusrõivad on hea 
nähtavusega nii valges kui pimedas.

 Tööandja vastutab, et hoiatusrõivad täidaks kehtivaid 
nõudeid. (Nõuetele vastavad hoiatusrõivad, mis on-
valmistatud standardi SS EN 471 järgi.)

• Saekaitsega kaitsekummikud/kaitsesaapad.

Olla valmis halvimaks
Töökohas peab olema esmaabivarustus ja kompetentne 
isik, kes oskab anda esmaabi. Töötajad peavad teadma, 
kuidas kiirabi või teisi alarmteenistusi välja kutsuda, 
ja oskama selgelt kirjeldada sündmuskohta jõudmise 
teekonda, vahel ka koordinaatide abiga. 

Üksi töötamine
Üksi metsas töötamisel kehtivad kindlad nõuded 
välismaailmaga ühendusepidamise kohta. Tööjuht või 
töökaaslane peab teadma kohta, kus töötaja metsas 
töötab. Tormimurruga metsas ei tohi üksi töötada, vaid 
töötajal peab olema otsekontakt töökaaslase või mõne 
teise isikuga.

Personali ruumid
Personali ruumid on vajalikud nii mugavuse eesmärgil 
kui ka terviseprobleemide ohu vähendamiseks. Personalil 
peab päeva jooksul olema võimalik tualetis käia, pesta 
käsi sooja veega, soojendada sööki ja süüa ning istuda 
soojas ruumis. Olemas peab olema ruum riiete vahetami-
seks ja võimalus riiete kuivatamiseks.
Personali ruumid peaksid olema jalutuskaugusel.
  

ADI 674, saadaval ainult allalaaditava pdf-failina veebilehel 
www.av.se

Keemilistest ainetest põhjustatud ohud istuta-
mistöödel ja taimede pritsimisel
Kui puutute kokku mingi keemilise ainega, võite saada 
viga kohe või haigestuda palju hiljem. 
Tööga seotud terviseprobleemide vältimiseks otsige aine 
kohta infot ja kasutage kaitsevarustust vastavalt tootja 
nõuannetele. Töökeskkonnaameti brošüür „Ohutu tööta-
mine töödeldud metsaistikutega ja pritsimisel peale istu-
tamist” sisaldab täpsemat informatsiooni. Pange tähele, et 
vastavalt määrusele AFS 2012:3 ei tohi alaealised töötada 
1. ja 2. klassi tõrjevahenditega. Samuti ei tohi nad istutada 
taimi, mida on nende vahenditega töödeldud.

Kes tohib mootoriga kettsaega töötada?
Isik peab olema läbinud teoreetilise ja praktilise eksami, mis 
näitavad, et tal on konkreetsete tööülesannete täitmiseks 
vastavad oskused. Isikul peab olema ka nõuete täitmist kin-
nitav dokumentatsioon.

Kes tohib võsalõikuriga töötada?
Töötaja, kes töötab võsalõikuriga, peab olema läbinud 
vastavat tööala käsitleva koolituse ja tal peavad olema 
tööks vajalikud oskused.

Suhtuge langevatesse puudesse ettevaatusega
Langevad puud põhjustavad igal aastal mitmeid surma-
juhtumeid.

Töökeskkonnaameti koduleht
Meie kodulehel on kõikide kehtivate eeskirjade, infolehtede 
ja raamatute viimased versioonid, mis võivad olla abiks hea 
töökeskkonna loomisel. 

Tööhõive metsanduses – lühiversioon

ESTNISKA

Isikukaitsevahendid
Isikul, kes töötab mootoriga kettsaega, peab olema järg-
nev kaitsevarustus:

Kaitsekiiver

Kuulmiskaitsevahend

Silmade kaitsevahend

Esmaabiside

Töökindad

Kaitsepüksid

Kõrgnähtava 
värviga kaitsepluus 

või kaitsevest 

Saekaitsega kaitsesaapad/
kummikud


