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Head koolijuhid! 
Tööinspektsioon kontrollib regulaarselt Eesti koolide töökeskkonda. Senised kontrollid näitavad, et 
puutööklassides on liialt palju seadmeid, mis ei vasta ohutusnõuetele. Seetõttu tuleb  seadmete 
ohutus põhjalikumat üle vaadata.  
Puutööklassis töötab sageli küll vaid üks töötaja, ent samas on puutööklassi kui töökeskkonna mõju 
märksa laiem. Puutööklassis omandavad õpilased esmased tööohutusalased teadmised. Paraku 
näitavad meie senised kontrollid, et paljud klasside seadmed ei vasta ohutusnõuetele – nt seadme 
kaitsepiirded on eemaldatud või pole neid seal kunagi olnudki. Selline olukord on ohtlik ning pärsib 
laste tööohutuskultuuri arengut. 
Mõned tööinspektorite tähelepanekud puutööklassidest: 
• Kasutatakse ohtlikke seadmeid, mille liikuvatel osadel pole kaitsepiirdeid. Näiteks puudub 
formaatsael nii kiilunuga kui ka saeketast kattev kaitsepiire, mida saaks hõlpsasti kohandada 
vastavalt materjali paksusele. Puurpinkidel puuduvad pöörlevatel spindlitel kaitsepiirded, terituskäiad 
on ilma kaitseseadisteta, freespinkidel puuduvad freesitera eest kaitseks kaitsepiirded jne. 
Töövahendite rihmülekannetel puuduvad samuti kaitsepiirded; 
• Klassides hoitakse ohtlikke, kaitsepiireteta seadmeid, mida väidetavalt ei kasutata;  
• Puuduvad väljatõmbeventilatsioonid seadmetel, millega töötamise käigus eraldub siseõhku 
puidutolmu ja/või saepuru;  
• Puuduvad muud korralduslikud ohutusmeetmed – näiteks juhendamise kord, ohumärguannete 
kasutamine, esmaabivahendid ja isikukaitsevahendid (nt lihvimistöö ajaks kaitsemask) pole 
kättesaadavad; 
• Isikukaitsevahendid on tolmu sees, määrdunud ja defektidega, sest puudub nõuetekohane 
hoiukoht; 
• Kasutatavatel kemikaalidel pole ohutuskaarte ning kemikaalide pakendid on nõuetekohaselt 
märgistamata. Anumatel pole kirjas, mis vedelik on anuma sees; 
• Puutööklassides võib silma sattuda võõrkeha (nt puiduosakesed), kuid sageli pole kergesti 
ligipääsetavas ja selgesti märgistatud kohas silmadušši (silmaloputusvedelikku). 
Kuidas saab ohutumalt? 
• Seadme liikuv osa, mille vahele võib jääda kehaosa (nt käsi, jalg), juuksed või riideese, peab 
olema kaetud sobiva kaitsepiirdega.  Sobiv kaitsepiire on selline, mis ei põhjusta lisaohtu (nt ei 
purune), pole liiga keeruliselt/raskelt reguleeritav (selleks pole vaja kasutada eraldi tööriistu) ega 
takista töötsooni nähtavust. Näiteks puurpingi pöörleva spindli kaitsepiire täidab oma eesmärki 
paremini, kui see on läbipaistev ehk pleksiklaasist, selle kõrgust saab hõlpsasti reguleerida sõltuvalt 
puuritava detaili kõrgusest ja puuri pikkusest. 
 
• Kaitsepiireteta töövahendite kohta on tööinspektoritele sageli üteldud, et tegemist on nii vana 
seadmega, et sellel pole kaitsepiiret kunagi olnudki. Sellisel juhul tuleb sobiv kaitsepiire seadmele 
juurde paigaldada või siis seade välja vahetada (Töövahendi kasutamise töötervishoiu ja tööohutuse 
nõuded § 4 l g1 kohaselt töövahendi liikuva osaga ohtliku kokkupuute vältimiseks tuleb paigaldada 
kaitsepiire või -seadis, mis takistab juurdepääsu ohualale ja § 13 lg 1 alusel kasutuses olevad 
töövahendid tuleb viia käesolevate nõuetega vastavusse hiljemalt kolme aasta jooksul määruse 
jõustumisest arvates. Pärast määruse jõustumist kasutuselevõetavad töövahendid peavad vastama 
käesolevatele nõuetele – määrus jõustus 1.05.2004.a). 
 
• Seadmeid tuleb kontrollida enne kasutusele võttu ning hiljem perioodiliselt, et veenduda nende 
ohutuses ja korrasolekus. Nende alusel saab hinnata seadme kasutamisega kaasnevaid riske, 
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kavandada abinõusid riskide vältimiseks või vähendamiseks.  
 
• Klassiruumis ei tohi olla ohtlikke puutööseadmeid, mida õppetööks ei kasutata. Arvestada tuleks, 
et kui seadmel on vaid elektrijuhe seinast välja tõmmatud, ei välista see, et mõni uudishimulik õppur 
seda käima ei paneks. Ebavajalikud seadmed tuleks klassist ära viia, siis paraneb ka üleüldine 
heakord ja vabam liikumine käiguteedel. 
 
• Puutööseadmete kasutamisel paiskub siseõhku puidutolmu, mis teatavate puuliikide puhul võib 
olla kantserogeen ning kahjustada nii lapsi kui õpetajat. Puidutolmu sissehingamise vältimiseks tuleb 
paigaldada seadmele väljatõmbeventilatsioon. Ventilatsiooniseadmeid tuleb puhastada ja hooldada 
regulaarselt. Tööde korraldamisel tuleb võimalusel eraldada ohtlikumad töökohad/tööprotsessid nii, 
et töösse mitte puutuvad isikud ei peaks sellega kokku puutuma. 
 
• Lisaks seadmeohutusele tasub tähelepanu pöörata korralduslikele meetmetele, mis toetavad 
ohutuma keskkonna loomist – ohtlike seadmetega samas ruumis viibijate juhendamine, 
ohumärguannete kasutamine, esmaabivahendite ja isikukaitsevahendite kättesaadavus.  
 
• Isikukaitsevahendite hoidmiseks on koht, kus nad on kaitstud kahjustuste ja määrdumise eest 
ajal, kui neid ei kasutata. Nii kestavad nad kauem ja tagavad vajaliku kaitsetaseme. Hoiukohaks võib 
olla nii eraldi ruum kui ka selleks ette nähtud suletav hoiukapp. Nt tolmusesse keskkonda jäetud 
kõrvaklapid kuluvad kiiremini, ühtlasi väheneb klapimaterjali elastsus, mis on oluline kuulmiskanalite 
kaitsmisel. 
 
• Ohutuskaart annab võrreldes pakendil oleva teabega põhjalikuma teabe ohtliku kemikaali ja 
selle ohutu käitlemise kohta. Kemikaali ohutuskaardilt saab infot isikukaitsevahendite ja nende 
kaitseomaduste, terviseriskide ja esmaabimeetmete kohta. Seal on ka kirjas, kuidas kemikaali 
hoiustada ning milliste teiste kemikaalidega kokkupuudet vältida. Kemikaali pakendid tuleb 
märgistada nõuetekohaselt ning teave pakendis oleva sisu kohta peab olema kõigile üheselt 
arusaadav ja mõistetav. Vastasel juhul pole välistatud kemikaali  kasutamine valel otstarbel.  
 
• Kui silma võib sattuda võõrkeha või kemikaal, tuleb tagada võimalus kasutada silmadušši. 
Silmaduši asukoht tuleb märgistada asjakohase ohutusmärgiga ning see peab olema kohas, kus 
võõrkeha või kemikaal silma sattuda võib - kui kemikaal on juba silma sattunud, ei saa minna seda 
teisest ruumist otsima.  
Palume Teil oma kooli puutööklass enne uut õppeaastat kriitilise pilguga üle vaadata ning veenduda, 
et ohutus oleks tagatud. Ohutu töökeskkond puutööklassis on oluline seal töötava õpetaja jaoks ning 
oluliseks sõnumiks õpilastele, et nende elu ja tervis oleks hoitud ja neil kujuneksid välja õiged 
tööohutusalased harjumused. 
Lisalugemist masinaohutuse teemadel leiate portaalist Tooelu.ee 
https://www.tooelu.ee/et/102/masinad. 
Tööinspektsioon pakub võimalust kutsuda ettevõttesse töökeskkonna konsultant, kes annab nõu, 
kuidas töökeskkonda ohutumaks ja tervist säästvamaks muuta. Töökeskkonna konsultandi 
kutsumiseks saatke e-kiri Tööinspektsiooni üldaadressile ti@ti.ee. Täpsemat teavet töökeskkonna 
konsultandi teenuse kohta saate Tööinspektsiooni infotelefonilt 640 6000 või meie kodulehelt. 
Ettevõttele on konsultandi teenus tasuta. 
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