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OHUTUSJUHEND AUTOJUHILE Nr. 'l 
0.

I. SISSEJUHATUS

Kliesoleva ohutusjuhendi tutvustamine (esmajuhendamine) t6iitajale toimub
pflrast tdiitaja tiible vormistamist ja sissejuhatava juhenlamise libiviimist

tiiiiandja mlif,ratud plideva isiku poolt.
T<i<itaja tiiiendjuhendamine konaldatakse alUiirsnevatelt juhtudel :
- uute t<iritervishoiu ja t<idohutuse juhendite v6i digusaktide kehtestamisel v6i

kehtivate nduete muutumisel;
- t<idkonalduse muutmisel vdi kui tema tri<is on olnud kolmest kuust pikem vaheaeg;
- tehnoloogia vdi tdOvahendite vahetamisel v6i uuendamisel;
- tdtitaja timberpaigutamisel teisele t66le v6i tema tddiilesannete olulisel muutumisel;
- kui t<idtaja rikkus t6dohutusn6udeid, mis pdhjustas vdi oleks vdinud pdhjustada

t<i66nnetuse;
- tiidde vdi tegevuse puhul, mis ei kuulu tddtaja tddlepinguga miiiiratud ttiOde v6i

ametikohustuste hulka;
- kui struktuuritiksuse juht v6i titdtaja ise peab seda vajalikuks;
- kui tddinspektor peab seda vajalikuks.
Tliendjuhendamise sisu ja mahu mii2irab t66andja.
Tdotaja sissejuhatav. esma- ja tiiiendjuhendamine. viilja6pe ning t06taja isgseisvale

tririle lubamine registreeritakse sellekohases p?ievikus v6i andmebaasis. kuhu

miirgitakse:
- juhendamise vdi viiljadppe kuupiiev ja kestus;
- juhendatavajajuhendaja ees- ja perekonnanimi ning amet;
- struktuuritiksus, kuhu tdtitaja t<i6le suunati;
- tiiiendjuhendamise p6hjus;
- t66tajale tutvustatud juhendite ja Oigusaktide nimetused;
- iseseisvale t66le lubamise kuupiiev.
T66taja kinnitab juhendamist, viilja6pet ning iseseisvale tti<ile lubamist oma

allkirjaga.

T66taia kohustused ia 6ieused.
Tddtaja on kohustatud:
- osalema ohutu tddkeskkonna loomisel, j[rgides tddtervishoiu ja t6riohutuse ndudeid;



- j?irgima t66andja kehtestatud tiici- ja puhkeaja korraldust;
- ldbima tervisekontrolli vastavalt kehtestatud korrale;
- kasutama etteniihtud isikukaitsevahendeid ning hoidma neid t6<ikorras;
- tagama vastavalt viilja6ppele ja tridandja antud juhistele, et tema t66 ei ohustaks
tema enda ega teiste elu ja tervist ega saastaks keskkonda;
- kohe teatama t66andjale vdi tema esindajale ja tddkeskkonnavolinikule
Onnetusjuhtumist v6i selle tekkimise ohust, t666nnetusest v6i tddiilesande tAitmist
takistavast terviseh?iirest;
- tiiitma tddandja, tddkeskkonnaspetsialisti, tdritervishoiuarsti, tddinspektori ja

tddkeskkonnavoliniku tddtervishoiu- ja tddohutusalase korralduse.
Tiiiitajal on keelatud tdiitada alkoholi-, narkootilises v6i toksilises joobes vdi
psiihhotroopse aine olulise m6ju all.
Ohutusn6uete rikkumise korral kannab tci<itaja
distsiplinaarvastutuse seaduse alusel.

Tiiiitaial on 6ieus:

vastutust t66tajate

- n6uda tririandjalt tddtervishoiu ja tdriohutuse n6uetele vastavaid td<itingimusi ning
iihis- j a isikukaitsevahendeid;
- saada teavet tddkeskkonna ohuteguritest, td,dkeskkonna riskianaltiiisi tulemustest,
tervisekahjustuste v[ltimiseks rakendatavatest abindudest, tervisekontrolli tulemustest
j a tddinspektori ettekirjutusest t66andj ale;
- t6sise, iihvardava v6i v?iltimatu 6nnetusohu korral peatada tdd ning lahkuda oma
t<i<ikohalt v6i ohtlikult alalt;
- keelduda t<i<ist vdi peatada tdri, mille tAitmine seab ohtu tema vdi teiste isikute
tervise v6i ei vdimalda tiiita keskkonnaohutuse n6udeid, teatades sellest viivitamata
tciciandj ale vdi tema esindaj ale j a tti<ikeskkonnavolinikule ;
- n6uda tdriandjalt arsti otsuse alusel enda iileviimist ajutiselt vdi alaliselt teisele t66le
vdi oma tddtingimuste ajutist kergendamist;
- nduda enda tileviimist sobivale piievasele tcicile, kui dtiajal tcicitamine on isikule arsti
otsuse alusel tervise t6ttu vastun[idustatud ning t66andjal on vdimalik t66tajat
vastavale t66le iile viia;
- saada tddst pdhjustatud tervisekahjustuse eest hiivitist vastavalt Vabariigi Valitsuse
kehtestatud korrale;
- pd<irduda tddkeskkonnavoliniku, tdrikeskkonnan6ukogu liikmete, tdtitajate
usaldusisiku ja asukohajZirgse tdriinspektori poole, kui tema arvates t<idandja poolt
rakendatavad abin6ud ja antud vahendid ei taga tddkeskkonna ohutust.

Tiiiitaja tervisekontroll

Tridtaja tervisekontroll viiakse l?ibi tddajal ja t66andja kulul.
T<iritaja tervisekontroll algab esmase tervisekontrolliga t66le asumise esimese kuu
jooksul ning edaspidi tOcitervishoiuarsti niiidatud ajavahemiku j?irel, kuid mitte
harvem kui tiks kord 3 aasta jooksul.
Tervisekontrolli kiiigus t6idab t66taja tervisekontrolli kaardil tervisedeklaratsiooni osa
ja kinnitab andmete 6igsust allkirjaga.
T<iritervishoiuarst olles tutvunud tervisekontrolli alusdokumentidega ning todkohal
t6<itaja tririkeskkonna ja t<irikonaldusega, miiiirab vajalikud terviseuuringud, kaasates
vajadusel eriarste.



Tcidtervishoiuarst kannab terviseuuringute tulemused tervisekontrolli kaardile, annab
hinnangu tdtitaja terviseseisundile ning teeb otsuse tddkeskkonna v6i tddkorralduse
t66tajale sobivuse kohta.
Ttidtervishoiuarst teeb t66tajale teatavaks tema terviseuuringute tulemused ja
tervisekontrolli otsuse.

MILLISED OHUD VALITSEVAD AUTOJUHI TOOS

Avariioht, seda eriti pimedal ajal ja halbades ilmastikutingimustes.
Autojuhti vdivad vaevama hakata valud seljas, jalgades ja kdtes, mis on tingitud
pikaajalisest ebamugavast istumisasendist, samuti transpordivahendi poolt tekitatud
vibratsioonist mis on tingitud halbadest teeoludest.
Kallaletungi oht peatuspaikades, seda eriti hinnalist kaupa vedavatel kaugsdidu
autojuhtidel.
Autojuht v6ib kukkuda vdi libiseda kabiini astmelaualt.
Traumad, mis v6ivad tekkida teel masinat remontides v6i haagist lahti tihendades.
Ohtlike ainete veol vdib autojuht saada kahjustusi, mida vdivad pdhjustada erinevad
kemikaalid.
Heitgaasidest p6hjustatud mtirgistused.
Plahvatus- ja tuleoht, seda eriti tsistern autode puhul.

TEGURID, MIS VOIVAD PoHJUSTADA KUTSEHAIGUSI

Pidev mtira v6ib oluliselt kahjustada kuulmist.
Otsene violettkiirgus (piiikesest).
Temperatuuri k6ikumised vdivad p6hj ustada reumaatilisi hai gusi.
Pi dev vibratsioon v6ib p6trj ustada vibratsioontdbe.
Nahahaigused, mis v6ivad tuleneda erinevate kemikaalidega kokkupuutest.
Tolmust tingitud hingamisteede haigused.
Infektsiooni oht bioloogiliselt ohtlike ainete veol.
N?igemise halvenemine, mis on tingitud pidevast silmade pingutusest.
Radikuliidioht, tingituna pidevast j a pikaaj alisest ebamugavast i stumisasendist.
Psiihholoogiline stress, tingituna t<i6 monotoonsusest ja pidevast iiksiolekust.

VALTIGE SUITSETAMIST AUTOKABIINIS

2. tiLDISED oHUTUSNOUDED AUToJUHILE

2.1. Tii6iilesannet tohib asuda tiiitma alles siis, kui selleks on teada ohutud tii6v6tted.
Ohutusn6uete rikkumine v6ib p6hjustada Snnetuse.
2.2. Autojuhi t66 on seotud suurema ohuga, seep?irast lubatakse autot v6i veokit
juhtida isikuid, kes on vtihemalt 18 aastased, kes on arstlikult ldbi vaadatud,
spetsiaalselt viilja dpetatud ja omavad kehtivat tunnistust, mis annab neile diguse
t<i6tada veoki juhina.



2.3. Autojuht peab tundma ohutuid t66vdtteid, k?iesolevat juhendit ja ettev6tre
tddsisekonaeeskirju.
2.4.Mdrgates ohutuseeskirjade rikkumist teiste td<itajate poolt v6i ohtu liihedalolijaile,
peab toOtaja viivitamatult vdtma tarvitusele abindud ohutuse kindlustamiseks ning
juhtunust teatama tddldigu juhatajale.
2.5. Kui autojuhil tuleb t<i6tada t6steseadmetega, peab tal olema vastav
kvalifikatsioon ja teda tuleb juhendada vastava ohutusjuhendi jargi.
2.6. Autojuht on vastutav ohutusnduete taitmise eest k6igi isikute poolt, kes asuvad
autos. Ta peab ndudma ohutusnduete teitmist isikutelt, kes on seotud auto toriga ja
teenindamisega.
2.?. Kui autos viibivate inimeste elule ja tervisele tekib mingi tttOga seotud oht, peab
autojuht otsekohe t66 lOpetama.
2.8. Teha on lubatud ainult administratsiooni poolt antud tcirid.
2.9. Td,O ajal tuleb olla tiihelepanelik ja hoolas, mitte tegeleda kdrvaliste asjadega.
2.10. lga auto-, veokijuht peab hiisti tundma ja rangelt tiiitma k6iki kdesolevas
juhendis toodud n6udeid. Ettevdtte administratsioon on kohustatud looma tt!<iks
normaalsed tingimused, et autode ja veokite ohutus oleks tagatud nii remondil, kui
s6idul.
2.11. Kiiesoleva juhendi punktis 9 on toodud Oigusaktide loetelu, mille tiiitmine ja
tundmine on autojuhile kohustuslik.

3. ENNE TOON

3.1. Enne v?iljas6itu peab autojuht kontrollima auto ja haagise tehnilist seisukorda.
Erilist tiihelepanu tuleb p<i6rata pidurisflsteemile, helisignaalile, roolimehhanismile,
valgustusstisteemile, klaasi-puhastajatele, akumulaatori seisukorrale, veokasti luukide
sulguritele, haakeseadme seisukorrale ja kindlustustrossi olemasolule. Tuleb
veenduda, et 6litus-, jahutus- ja toitesiisteemis ei esine lekkimist. Kontrollida
Ohurdhku rehvides.
3.2. Kontrollimata ja mittekorras oleva auto vdi haagisega on s6itmine kategooriliselt
keelatud. Vedukauto ei tohi vedada korraga rohkem kui kaks haagist.
3.3. Kontrollida, kas autol on ttidriista komplekt ja kas see on korras; ilma selleta
mitte sdita t6<ile. Tdtiriistu hoida tddriistakastis v6i -paunas. Kontrollida varuratta,
t6kiskingade, esmaabi- ja tulekustutusvahendite olemasolu ja komplekteeritust.
Kontrollida rehvide survet ning mustri vastavust n6uetele.
3.4. Esiaknaklaas, esi- ja tagatuled ning tahavaate peeglid peavad olema puhtad.
3.5. Kui auto (veoki) jiirelvankri vdi haakekiiru tehnilise seisukorra kontrollimisel
(samuti tdd ajal) on ilmsiks tulnud rikkeid, teatada sellest viivitamatult tdtildigu juhile
ja mitte alustada ttidd enne kui rikked on k6rvaldatud.

4. OHUTUSNoUDED TOO AJAL

4.1. Autot remontida ega mootorit klivitada ei tohi isikud, kes ei oma selleks digust
(laadijad, agendid, reisijad jne.)
4.3. Enne veoauto paigaltliikumist veenduge, kas koorem on kindlalt paigaldatud ning
kinnitatud.
4.4. Auto tuleb liikumapanna, samuti jiirelkiiru juurde viia sujuvalt, ilma n6ksatusteta.
Enne liikuma hakkamist tuleb anda helisignaali, kui signaali andmine on lubatud.



4.5. Sdidu ajal on autole minek ja mahatulek keelatud. Inimestel on keelatud s6ita
astmelaudadel, tiibadel vdi autokasti liirel, samuti autokastis.
4.6. Inimeste vedamine veokastis v6i jErelvankril on keelatud.
4.7. Reisijate (inimeste) vedu kabiinis tile etteniihtud arvu on keelatud.
4.8. Peale- ja mahalaadimisel peab auto olema pidurdatud seisus. Kui koorem on lahti
seotud ei tohi autoga enam manddverdada.
4.9. Mitte koormata autot iile etten?ihtud kandejOu.
4.10. Jalgida koorma pealelaadimist; veos peab paiknema autokastil tihtlaselt, ei tohi
ulatuda tile autokasti ti?ire ja peab olema kindlalt kinnitatud. Pikamdoduliste veoste
puhul tuleb tagumine autokasti iiiirelaud siduda kasti p6hja kdrgusele.
4.11. TSstemehhanismidega (kraanad ja muud) autole koorma peale- ja
mahalaadimise ajaks peab auto (veoki) juht lahkuma kabiinist.
Laadimise ajal ei tohi teha auto tilevaatust ega remonti.
4.12. Raudtee-tilesdidukohale liihenedes ja sellest iile s6ites peab juht olema eriti
ettevaatlik.
4.13. SOit tilesdidukohale on keelatud, kui t6kkepuu on allalastud v6i kui on punane
signaaltuli (v aatamata tdkkepuu olemasolule j a selle seisule).
Ulestdstetud tdkkepuu puhul v6i punase tule puudumisel v6ib Dles6idukohta iiletada
ainult piirast seda kui juht on veendunud, et ei liihene rongi (vedurit, dresiini).
4.14. Kui tilesdidukohal ei ole tdkkepuud ega valgustussignalisatsiooni, peab juht
enne tilesditu veenduma, et ei liihene rongi (vedurit, dresiini).
4.15. On keelatud s6ita tile raudtee selleks mitte etteniihtud kohas, jiitta auto raudteele
seisma koorma mahalaadimiseks v6i pealelaadimiseks, omavoliliselt avada tdkkepuid.
4.16. Ltilitada mootor madalamale kiiigule ja iiletada iiles6idukoht mitte iile 5 km4r;
eelnevalt veenduda, et liikumine on tdiesti ohutu.
4.17. On keelatud mdcida s6ita transpordivahenditest raudtee-iilesdidukohal ja ltihemal
kui 100 m sellest, samuti iilesdidukohal peatuda ja tilesdidu ligidal tagasi poorata.
4.18. Ettev6tte territooriumil ei tohi auto sdidukiirus iiletada l0 km/h. Sellise
kiirusega v6ib sdita ainult sel juhul, kui tee on vaba, niihtavus hea, puuduvad kiirust
piiravad miirgid ja on kindlustatud ohutu liiklemine.
4.19. Mdddas6it on lubatud ainult hea niihtavuse ja vaba tee puhul, kui see ei sunni
teisi juhte jiirsult k6rvale pdrirduma vdi pidurdama.
4.20. Mdddasdit viiljas6iduga oma sdidureast on lubatud ainult vasakult poolt.
4.21. Enne kui alustada liikumist peatumis- (parkimis)kohalt vdi viilja sdita 6uest,
tsehhi viiravast jne. on juht kohustatud veenduma, et see on jalakiiijatele ja reisijatele
ohutu, andma hoiatussignaati ja alles siis hakkama liikuma, takistamata teisi liikuvaid
transpordivahendeid.
4.22. Eiti ettevaatlik peab olema juht, kui ta liikumist alustab tagurpidi s6itmisega.
Piiratud vaateviilja v6i halva n?ihtawse korral tuleb juhil kasutada teiste inimeste abi.
Tagurpidi liikuda on keelatud ristteedel ja nendest l2ihemal, kui 20 m, samuti
j alakiiij ate i.ilekiii gu j a kogunemi skohtadel.
4.23. Auto juurest lahkumisel tuleb tarvitusele v6tta abindud, et kOrvalised isikud ei
saaks autot k?iivitada.
4.24.Kui autol tekib tulekahju, tuleb ta kohe peatada,kattabensiinipaak, akumulaator
lahti iihendada, bensiinikraan kinni keerata ja tuli tulekustutiga,lTivaga, mullaga v6i
millegagi kinnikatmise teel kustutada. Veega kahjutule kustutamist autol ei soovitata.
4.25. Gaasiballoonseadmega autol tddtamisel on vajalik tiiita jiirgmisi n6udeid:
- ei v6i suitsetada ega kasutada lahtist tuld autokabiinis ega -kastis;
- 2irge t66tage autoga, mille stiiltesiisteem ei ole konas ja kus esineb gaasi lekkimist
(ka v?ihesel miiiiral). Gaasi lekkimise peab kohe k6rvaldama;



- iirge soojendage radiaatorit, mootorit ega gaasitorustikku lahtise tulega;
- 'arge sditke gaasitankimise jaama plahvatusohtliku koormaga ega reisijatega;
- iirge tankige autot gaasiga mootori tOtitamise ajal.
4.26. Bussidel ja s6iduautodel peavad olema lisapeeglid, mis vdimaldavad juhtidel
jalgida sditjate peale- ja mahaminekut ning sOitjate ruumis viibimist.
4.27 . Y ajadusel kasutage piiikeseprille.
4.28. Y ekige heitgaaside sissehingamist.

5. PIiRAST TO6D

5.1. Korrastada auto vdi veok, samuti jarehaagis.
5.2. Teatage garaaLi mehaanikule ja tti0l6igu juhile kdigist ttiti ajal auto vdi veoki
juures esinenud korratustest.
5.3. Kui olete auto vdi veoki korda seadnud, andke see iile vahetusele vdi
mehaanikule.
5.4, Ettevdttele kuuluvaid transpordivahendeid voib paigutada ainult
etteniihtud kohtadesse (parkimisplatsid, garaalid jms.)

6. ERGONOOMIA

garaali

selleks

Kuna autojuht teeb oma td<id pidevalt istuvas asendis on v[ga oluline 6ige tdci- ja
puhkeaja konaldus.

7. TEGUTSEMINE oXNNTUSOHU JA TULEKAHJU KORRAL

Tdcitajad peavad t6sise ja iihvardava dnnetusohu korral vdtma tarvitusele abin6ud
vastavalt oma teadmistele ja k?ittesaadavatele tehnilistele vahenditele vdimalike
tagajiirgede vdltimiseks ka sellisel juhul, kui vahetu i.ilemusega ei ole vdimalik kohe
iihendust saada.
T6sise ja v?iltimatu ohu korral peavad tdritajad tdrikohalt lahkuma kiirelt ja ohutult.
T6sise ja viiltimatu ohu korral oma t<irikohalt v6i ohtlikult alalt omavoliliselt lahkunud
t6tttajat ei tohi selle eest karistada ega asetada ebasoodsasse olukorda.
Tulekahju tekkimisel tuleb tagada inimeste ohutus ja nende kiire evakueerimine v6i
piiiistmine ohustatud alast.
Tulekahiu avastanud isik on kohustatud:
- teatama viivitamatult h?iirekeskusele (telefonil ll2), kus tulekahju on puhkenud ja
mis p6leb ning nimetama oma perekonnanime ja teate andmiseks kasutatava
telefoninumbri ning vastama piilstetddtaja esitatud kiisimustele;
- hoiatama ohtu sattunud inimesi;
- sulgema uksed ja aknad ning v?ilja liilitama ventilatsiooni, t6kestamaks tule levikut;
- vdimaluse piires asuma tuld kustutama.
Tulekustutus- ja p?iiistemeeskonna siindmuskohale saabumisel informeerib tulekahju
avastanud isik v6i objekti valdaja esindaja meeskonna juhti:
- tulekahju tekkekohast ja ulatusest;
- v6imalikust ohust inimestele;
- muudest tulekahjuga kaasneda vdivatest ohtudest (plahvatused, ohtlikud kemikaalid,
elektriseadmed jms).



8. ESMAABI

t:2}::?j?::i9.T. torlre asumist-orema tutvunud esmaabi andmise juhendiga.
ranulrutt la tiibimoeldult :

- ptiida viilja selgitada kannatanu seisukord
- raske t<i66nnetuse puhul helistada koheselt hiidaabinumbil ll2;- olemasolevate vdimaluste piires anda kannatanule abi,
- vajadusel seisata ohtlikud seadmed, viilja liilitada elektrivool jne.
Jtthul kui tdtitajal ei ole piisavalt teadmiii esmaabi andmises, siis oodata kuni saabubselleks viiljadpetatud tddtaja v6i kiirabi.

NB! Ebadigete esmaabi v6tete kasutamine v6ib kannatanu seisundit veelgi
raskendada.

9. KASUTATUD KIRJANDUS JA KEHTIVAD cTCUSAXTTO

1. T<irltervishoiu ja tridohutuse seadus (RT I rggg, 60, 616; 2000, 55, 362; 2001, 17,
78; RT 12002,47,297; RT I 2002, 63,3g7;RT I 2003, 20, t20RT r2004, 54,38g)
2. Tegevusaladele esitatavad tdcitervishoiu t66ohutus ja nouded (RT I tSlS, tbO, ttt;
3. Tddvahendi kasutamise tOritervishoiu ja tcidohutusi nouded (RT I 2000,4, 30; RT I
2003,99,596)
4. Tdritajate tervisekontrolli kord (RTL 2003,56, 916)
5. Tuleohutuse rildnouded (RTL 2000,99,1559;RTL 2004, 100, 1599)
6. Tddtervishoiu- ja tiitiohutusalase viilja6ppe ja tiiienddppe kord (RTL 2000, 136,
2157'l
7. Raskuste kiisitsi teisaldamise tdcitervishoiu ja tcioohutuse nduded GTf, 2001, 35,
468)
8. SUUREMOCTNAEUSP JAIV6I RASKEKAALULISE AUTOVEO EESKIRI
(RTL 200t,65,997)
9. OHTLIKE VEOSTE TEEDEL VEDAMISE KORD (RTL |996, 43/45,292)
10. AUTOVEOSEADUS (RT I2000, 54,346\
11. Mootorsdiduki ja selle haagise tehnoseisundi kontrollimise eeskiri (RTL 2001,69,e4r)
12. LIIKLUSSEADUS (RT I2001 ,3,6)
13. Mootorsdidukijuhi terviseseisundi ja kutsesobivuse nduded (RTL 2001, g0, 1257)
14. Mootors6idukijuhi sdidu- ja puhkeaja kestuse ning arvestuse kord (RT I 2001, 19,
106)
15. LIIKLUSEESKIRI (RT I 200t,15, 66)
16. N6uded mootorsdidukrjuhi esmaabialasele v[ljadppele (RTL, 2001, 77,l04l)
17. AUTOVEOL VEOSE LAADIMISE JA KINNITAMISE EESKIRI (RTL 2OOO,
106, t647)


