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RMK keskkonnanõuded mootorsõidukitega ja saagidega töötamisel 

 

1. Üldsätted 
1.1. Juhend sätestab keskkonnaalased nõuded tööobjektil kütuste ja määrdeainete 

hoidmisele, tankimisele ja jäätmete käitlemisele ning hädaolukordades 

tegutsemisele.    

1.2. Juhendi nõuded kehtivad sisepõlemismootori jõul liikuva sõidukiga (edaspidi 

masin) ning kettsaega, võsasaega ja trimmeriga (edaspidi saag) töötamisel.  

1.3. Juhendi koostamisel on lähtutud kehtivatest õigusaktidest, FSC ja PEFC 

säästliku metsamajandamise standardi ning ISO 14001 keskkonnajuhtimise ja 

ISO 9001 kvaliteedijuhtimise standardi nõuetest.  

 

2. Üldised nõuded 
2.1. Kui töö käigus võib tekkida keskkonnareostus või ohtu sattuda tööobjektil 

viibivate isikute elu või tervis tuleb tööd koheselt peatada. 

2.2. Metsas on keelatud teha lõket selleks mitte ettevalmistatud kohas. Tuleohtlikul 

ajal on keelatud metsas suitsetamine, lõkketegemine ning lahtise tule 

kasutamine.  

2.3. Turbapinnasel töötav masin peab olema komplekteeritud seadmetega, mis 

välistavad väljalaskegaasis sädemete olemasolu. 

2.4. Töö käigus tuleb vältida kultuurimälestiste (nt kultusekohad, sõjahauad, 

kääpad, ehitismälestised, mälestusmärgid) ning ristipuude ja pärandkultuuri-

objektide kahjustamist ning risustamist okste jms. 

2.5. Suure linnupesa, diameetriga üle 40 cm, leidmisel peatada koheselt raietööd, 

teavitada leiust RMK poolset tööde juhti ja oodata edasisi tema korraldusi. 

2.6. Raielangil, v.a valgusturaiel, tuleb vegetatsiooniperioodil juurepessu ohtlikel 

aladel kuuse ja männi kännud töödelda juurepessu leviku tõkestamiseks 

biotõrjepreparaadiga ROTSTOP®.  

 

3. Kütused ja tankimine 
3.1. Sae tankimisel tuleb kasutada spetsiaalset kanistri otsikut, mis välistab üle- ja 

möödavalamist. 

3.2. Sae käivitamisel tuleb see viia vähemalt 3 meetri kaugusele kütuse tankimise 

paigast. 

3.3. Kütusemahutid peavad olema ette nähtud kütuste hoidmiseks ja veoks, olema 

nõuetele vastavalt märgistatud ning omama vastavat sertifikaati. 

3.4. Kütusemahuteid tuleb tööobjektil hoida varjulises kohas. 

3.5. Kütust ja määrdeaineid ei tohi hoiustada looduslikele veekogudele lähemal kui 

10 m.  

3.6. Tööobjektil masina, mille kütusepaak on suurem kui 100 l, tankimisel tuleb 

kasutada spetsiaalset kütusepumpa, mis välistab kütuse keskkonda sattumist. 

3.7. Lekkinud kütus või määrdeained tuleb kokku koguda ja kuni äraveoni 

ladustada keskkonnaohutult.  

 

4. Tavajäätmed ja ohtlikud jäätmed 
4.1. Kõik töö käigus tekkinud tavajäätmed ja ohtlikud jäätmed tuleb peale töö-

objekti lõpetamist ära viia. Ohtlikeks jäätmeteks loetakse:  
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4.1.1. kütuse ja määrdeainete taara; 

4.1.2. markeerimisvärvi purgid; 

4.1.3. kütuse või määrdeaine lekke tõrjumisel kasutatud absorbent; 

4.1.4. kütuse või määrdeainega kokku puutunud paberid jms; 

4.1.5. akud, hüdrovoolikud, kütuse- või õlifiltrid. 

4.2. Tööobjektil peab jäätmete olemasolul olema koht nende hoidmiseks. 

4.3. Tavajäätmed ja ohtlikud jäätmed tuleb hoida tööobjektil eraldi. 

4.4. Ohtlikke jäätmeid peab hoidma ilmastiku- ning lekkekindlates anumates või 

pakendites. 

 

5. Masinate ja saagide seisund ning komplekteeritus 
5.1. Masinad peavad olema läbinud valmistaja poolt ettenähtud sagedusega 

hooldusi. 

5.2. Liikluses osalevad masinad peavad olema läbinud õigusaktides ettenähtud 

tehnoülevaatusi. 

5.3. Masinas peab olema: 

5.3.1. mobiiltelefon; 

5.3.2. liiklusseaduse või tootja tehase komplektsusega ettenähtud ja kehtiva 

kontrollmärgistusega tulekustuti; 

5.3.3. absorbentgraanulid vähemalt 20 kg või absorbentmatt, kui masinaks on 

harvester, forvarder, metsamajanduslikuks tööks kohandatud põllu-

majanduslik traktor, giljotiin, maapinna ettevalmistamise masin, puidu-

veok, hakkur või ekskavaator. 

5.4. Saag peab olema komplektne ja vastama tootja nõuetele. 

5.5. Saega töötaval isikul peab olema kaasas mobiiltelefon. 

5.6. Visuaalsel vaatlusel tuvastatava õli- või kütuselekkega masina või sae 

kasutamine on keelatud. 

5.7. Kui masinat või saagi ei kasutata, tuleb selle mootor seisata. 

 

6. Hädaolukorrad 
6.1. Tulekahju korral, mida ei suudeta iseseisvalt kustutada, tuleb helistada 112 ja 

tulekahjust teavitada RMK poolset tööde juhti. Võimalusel asuda olemas-

olevate vahenditega põlemiskollet kustutama, samas kindlustades enese 

ohutuse.  

6.2. Tulekahjust teatamisel tuleb öelda rahulikul häälel teataja nimi, sündmuskoha 

võimalik täpne asukoht ja mis põleb. 

6.3. Keskkonnareostuse korral, mida ei suudeta olemasolevate tõrjevahenditega 

kõrvaldada, tuleb helistada 112 ja reostusest teavitada RMK poolset tööde 

juhti.  

6.4. Lõhkematerjali leidmisel, tuleb helistada 112 ja leidmisest teavitada RMK 

poolset tööde juhti ning peatada töö kuni lõhkematerjali spetsialistide 

saabumiseni ning oodata edasisi RMK poolseid korraldusi. Leitud 

lõhkematerjali ei tohi puudutada.  
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