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1. PUIDUTÖÖTLEMISEL VALITSEVAD OHUD 

 

Õnnetusjuhtumid ja traumad: 

- kukkumine kõrgusest (materjali ladustamisel jne.); 

- kukkumine samal tasapinnal raskeid esemeid transportides ja tõstes;  

- elektrišokk, kontaktist vooluga; 

- mehaanilised traumad, saaduna seadmete ja masinate pöörlevatelt osadelt; 

- lõikehaavad (erinevate instrumentide kasutamisel). 

 

Tegurid, mis võivad põhjustada kutsehaigusi: 

- puidutöötleja töö füüsilist pingutust nõudev, mis võib põhjustada traumasid, valusid seljas ja 

kätes ning muid ülekoormushaigusi; 

- puidutöötlemisel eralduv tolm kahjustab silmi, nahka eriti aga hingamisteid ja kopse, 

põhjustades hingamisteede kroonilisi põletikke. 

 

2. ÜLDNÕUDED 
2.1. Tööülesannet tohib asuda täitma alles siis, kui selleks on teada ohutud töövõtted. 

Ohutusnõuete rikkumine võib põhjustada õnnetuse. 

2.2. Mitte kasutada tööriistu ega seadmeid, mille käsitsemist ei ole teile õpetatud. 

2.3. Töökoht peab olema küllaldaselt valgustatud. 

2.4. Järkamissael töötajana lubatakse tööle isikuid, kes on vähemalt 18 aastat vanad ja saanud 

tööks vajaliku ettevalmistuse. 

2.5. Töövahendid, seadmed, kontrollmõõteriistad, tööriistad, käsi-tööriistad, tooted, detailid 

jms. peavad olema paigutatud selliselt, et oleks tagatud ohutus ja käepärasus. 

2.6. Elektriseadmete ekspluatatsioon peab toimuma kooskõlas kehtivate 

elektriohutuseeskirjadega. 

2.7. Töökohale kõrvalisi isikuid lubada ei tohi. 

2.8. Märgates ohutuseeskirjade rikkumist teiste töötajate poolt või ohtu lähedalolijaile, peab 

töötaja viivitamatult võtma tarvitusele abinõud ohutuse kindlustamiseks ning juhtunust 

teatama töölõigu juhatajale. 

2.9. Kui töötajal tuleb töötada tõsteseadmetega, peab tal olema vastav kvalifikatsioon ja teda 

tuleb juhendada vastava ohutusjuhendi järgi. 

2.10. Suruõhutööriistade ja elektrikäsimasinatega töötamiseks juhendatakse töötajat vastavate 

juhendite järgi. 
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3. ENNE TÖÖD 
 

3.1. Korrastada töö- ja eririietus, nööpida või siduda kinni varrukasuud, hoolitseda selle 

eest, et riided kuskilt ei ripneks. 

3.2. Korrastada töökoht, eemaldada kõik üleliigne, mis võiks töö ajal segada. Vältida 

töökohal mittevajalike esemete kuhjumist. 

3.3. Kontrollida ja valmistada ette tööpink ja seadmed. 

3.4. Töökoha valgustus peab vastama kehtivatele normidele, kontrollida valgustuse 

korrasolekut. 

3.5. Kontrollida käivitusseadmete korrasolekut. 

3.6. Tööpingi riketest teatada töölõigu juhile. Tööle võib asuda alles pärast rikete 

kõrvaldamist. 

3.7.Töö alguses tuleb ketassaag tühikäigul sisse lülitada ning alustada saagimist, kui 

saeketas on saavutanud maksimaalse kiirusega. 

3.8.Saetavast puidust tuleb enne tööpingile asetamist kõrvaldada naelad, mustus, mört, jm. 

 

4. TÖÖ AJAL 
 

      Enne seadme puhastustööde, hooldustööde, remonttööde vms. teostamist tuleb        

            seade nõuetekohaselt seisata.  

            Seade tuleb vooluvõrgust välja lülitada tagamaks selle mitte käivitumist töö ajal.  

            Tööde ajal tuleb seadmele paigaldada silt „Mitte käivitada-hooldustööd“.  
4.1.Saagides peab tööline asuma tööpingist veidi kõrval, et vältida lööke puidu 

tagasipaiskumisel. 

4.2.Töötades ei tohi lubada elektrimootori ja saevõlli laagrite ülekoormust ega 

kuumenemist. 

4.3. Järkamissae töölauaalune peab olema kaitstud igast küljest. Külgkaitsekilbid peavad 

ulatuma üle saeketta alumiste hammaste vähemalt 100 mm. 

4.4. Saeketta kaitse peab laskuma töölauale enne sae väljumist saepilust. Seejuures peab 

kaitse suruma saetava materjali vastu töölauda. 

4.5. Lähteasendisse lastud saeketas peab jääma töölaua tasapinnast vähemalt 50 mm 

allapoole. 

4.6. Töölauas olev pilu ei tohi olla laiem kui 10 mm. 

4.7. Jälgida pingi töötamist. Kui tekivad löögid või kõrvaline müra lülitada pink välja ja 

teatada vahetule ülemusele. 

4.8. Töödeldud detailid ladustada kindlalt vastavale alusraamile.  

4.9. Ei tohi määrida, puhastada ega reguleerida pinki kui see pole täielikult seisma jäänud. 

Kindlasti on keelatud panna kätt töötava ketta tööpiirkonda. 

4.10. Ei tohi puutuda pingi elektrijuhtivaid osi. Elektririketest teatada töölõigu juhile või 

elektrikule. 

4.11. Tööpauside ajal, töö lõpetamisel või voolu katkestamisel tuleb pink välja lülitada. 

 

5. PÄRAST TÖÖD 
 

5.2.  Seisata tööpink. 

5.3. Korrastada töökoht, korjata kokku töövahendid ning panna need selleks ettenähtud 

kohtadele. 

5.4. Puhastada pink ja põrand töökoha vahetus läheduses, kasutades ettenähtud harju. 

5.5. Kõigist ilmnenud riketest ja puudustest teatada töölõigu juhile. 


