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Tööohutus võsalõikuri kasutamisel  

• Metsas kasutatakse võsalõikurit peamiselt istikute hooldusel, 

harvendamisele kuuluvate kasvumetsade ennetaval 

harvendusraidel ja uuendatavate metsaalade ülesharimisel.  

• Võsalõikur on tõhus tööriist ja selle kasutamine on ohutu, kui 

lõikurit ja selle turvavarustust on nõuetekohaselt korras 

hoitud ning järgitakse õigeid töövõtteid ja töömaal hoitakse 

piisavat vahekaugust (üle 15 meetri) teistest töötajatest. 

 

Võsalõikuri töökindlus 

Veenduge, et võsalõikuri  

• tera sektorite kaitse on paigas ja terve, 

• tera on terve, teral ei tohi olla pragusid ega mõrasid, 

• gaasihoova turvapäästik on töökorras, 

• kütusepaak ja paagi kork on terved, 

• rakmed sobivad sellele lõikuri mudelile. 

Kontrollige tera regulaarselt, koputades seda kergelt, 

kasvõi viili käepidemega. Terve tera „heliseb puhtalt“. 

 

Kasutage lõikuri transportimisel, sõidukis või töömaal alati terakaitset. 

• Veenduge, et võsalõikuri gaasihoob on heas seisukorras ja 

turvapäästik töötab nõuetekohaselt  

• Turvapäästik hoiab ära lõikurile tahtmatu gaasi andmise. 

• Drosselpäästiku konstruktsioon varieerub olenevalt lõikuri 

mudelist. 

 

Enne töö alustamist veenduge, et  

• lõikur on tehniliselt heas korras, 

• tera on vastavalt pöörlemissuunale õigesti kinnitatud, 

• tera on teritatud.  

Lõikuri kontrollimine on eriti oluline, kui võsalõikur on võetud 

laenuks või kui kasutate tööandja võsalõikurit. 
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Lõikuri hooldamisel on alati soovitav kasutada vastavale lõikuri 

mudelile sobivaid tööriistu, näiteks koos lõikuriga ostetud 

tööriistu ja tarvikuid. 

 

 

Kütuse transportimisel töömaale on soovitatav kasutada 

mootori- ja puhastustöödeks mõeldud kombikannu, mille tila 

on varustatud ületäitumiskaitsega.  

Sel juhul ei leki võsalõikuri tankimisel kütust ja see ei valgu 

maapinnale.  

 Kombikannust saab eemaldada teraõli paagi,  
mis pole võsalõikuri kasutamisel vajalik. 

 

Isikukaitsevahendid võsalõikuriga töötamisel 

Võsalõikuriga töötamisel kasutage  

• pilkupüüdva värviga, näiteks oranži tööjopet, nagu 

allpool näidatud, 

• ilmastikukindlat keha katvat kaitseriietust, 

• kiivrit, kuulmiskaitset ja näovisiiri, 

• kaitsekindaid,  

• maastikul kasutamiseks sobivaid tööjalatseid, mis 

toetavad jalalaba ja pahkluud. 

Tavaliselt juhtub õnnetus võsalõikuriga töötamisel 

kukkumise või libisemise tõttu. Seetõttu peaks 

tööjalatsi tald olema libisemiskindel.  

Sügav tallamuster, mida on täiendatud naastudega, 

takistab libisemist. Head tööjalatsid toetavad ka 

pahkluud.  

Töömaale tuleb kaasa võtta esmaabitarbed, esmaabiside 

haavade sidumiseks ja esmaabikomplekt. 
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Võsalõikuriga töötamisel kandke alati kiivrit 

• Kiiver kaitseb pead kriimustuste eest, mida võivad 

põhjustada võsalõikuriga lõigatavad oksad ja 

langetatavad tüved.  

• Kiivri visiir kaitseb nägu ja silmi võsa ja okste tõttu 

tekkivate kriimustuste eest. 

• Kuulmiskaitse kaitseb kuulmislanguse eest. Isegi 

uute võsalõikurite müratase eeldab 

kuulmiskaitsevahendite kasutamist. 

• Kaelakaitse kaitseb kaela vihma, külma ja puudelt 

langeva prahi eest. 

 

Võsalõikuri rakmete reguleerimine 

• Reguleerige võsalõikuri rakmed vastavalt oma kehale. 

• Õigesti reguleerituna jaotub võsalõikuri raskus ühtlaselt 

puusadele ja mõlemale õlale. 

 

• Võsalõikur kinnitatakse rakmete külge nii, et lõikur oleks 

vabalt rippudes tasakaalus ja võsalõikuri tera on 

maapinnast umbes 30 cm kõrgusel. 

 

 

Ärge unustage töötamise ajal piisava distantsi hoidmist! 

Kui samal töömaal töötavad võsalõikuriga kaks või enam inimest, peab nende vaheline 

ohutu töökaugus olema 15–20 meetrit. 
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Lõikesektorid 

 Lõikamisel kasutage tera külgservi, esiservaga lõikamine võib põhjustada küljelöögi. 

Ärge lõigake tera esiservaga!  

Esiserva kasutamine lõikamisel põhjustab kergesti 

küljelöögi, mille tulemusel võib tera tabada puud, kivi või 

muud takistust. 

  

 

Suuremate puude täpseks 

lõikamiseks ja langetamiseks kasutage tera vasakut külge. 

 

 

 

 

 

Kasutage tera paremat poolt eelkõige väikeste puude ja 

põõsaste langetamisel. 

 

 

 

 

Hoolitse keskkonna eest ja veenduge, et töömaa on 

lahkumise järel heas korras ja piisavalt puhas 

Tulundusmetsade säilitamine 

• Ennetavate raietööde ja istikute hoolduse alal on oluline 

võtta tarvitusele looduskaitsemeetmed. 

• Võimalusel säästke lehtpuid nagu lepp, pihlakas ja 

remmelgas. 

 

 

Leppade säästmine istikute vahel. 
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• Jätke töömaale kaitsvaid tihnikuid ulukite jaoks, 2–3 tihnikut 

hektari kohta.  

• Kaitsev tihnik on ca 100–200 m2 suurune 1–3 meetri kõrgune 

tihe taimestik, mis jäetakse ennetavate raietööde ja istikute 

hoolduse alal puutumata. 

 

Kuuserühmad võivad moodustada kaitset pakkuva tihniku. 

 

• Viige kogu praht töömaalt minema! 

• Tööandjalt saate juhiseid selle kohta, kuhu võib prahi viia. 

 

 

 

• Olge lahtise tule tegemisel ja suitsetamisel ettevaatlik. 

• Kui on antud metsatulekahju hoiatus, on maastikul 

lõkke või muu lahtise tule tegemine keelatud! 

•  

• Metsatulekahju hoiatused edastatakse koos 

ilmateatega ja keskkonnaagentuuri veebisaidil 
www.ilmatieteenlaitos.fi/varoitukset 

Kui on antud metsatulekahju hoiatus, ei tohi lahtist tuld teha! 

 

Kui teil on küsimusi, mis jäävad selgusetuks, pöörduge alati oma tööandja või 

töökaaslaste poole! 
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