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MÕISTETE JA LÜHENDITE LOETELU 

GPS600 – keskkordse vahu generaator 

PTJ – päästetöö juht 

Pöördplatvorm – pöörlev alus, mille abil toetub redeli või tõstuki mast alusautole ja mille 

abil saab masti keerata. 

Tarnetoru, tarnetorustik  – statsionaarselt paigaldatud toru või torustik vee transportimiseks 

mööda tõstukmehhanismi masti 

Tööliin  – koosneb kahest c-voolikust ja joatorust 

Tõstukmehhanism – redelid ja tõstukid 
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SISSEJUHATUS 

Päästjad jagavad päästeautod kaheks: põhiautod ja eriautod. Kui põhiauto on päästjate 

põhiline tööauto, siis eriautodeks on paakautod, tõstukmehhanismid, konteinerautod jne. Kui 

igas päästekomandos on vähemalt üks või kaks põhiautot, siis eriautosid on tavaliselt vähem. 

Põhjus on lihtne – sellised masinad on väga kallid ja keerulised. Kui näiteks mõnes piirkonnas 

kus tõstukmehhanism puudub, tekib selle järele vajadus, siis saadetakse vastav eriauto appi 

lähimast komandost.  

Redel- või tõstukauto on kindlast varustusest koosnev kompleksne ressurss, millega 

tuletõrjujad saavad töötada mingist tasapinnast kõrgemal või madalamal. Päästetöödega, kus 

kasutatakse tõstukmehhanisme, kaasnevad alati teatud ohud ja riskid. Tõstukmehhanismi 

päästekorvi mahub kuni kolm inimest. Päästetavail on võimalik maa peale laskuda ka mööda 

redelit. Kuni 30 meetri kõrguseni küündiv redel ulatub 9. korruseni. Tõstukmehhanisme saab 

töökorda seada ka ebatasasel pinnal. Masti on võimalik kasutada alusauto kuni 14kraadise 

kalde korral, tõsta seda kuni 75kraadise nurga alla ning langetada kuni 17kraadise nurga all. 

See võimaldab päästetavad korviga otse maapinnale tuua. Tõstukmehhanismi tööd juhitakse 

ja kontrollitakse pardakompuutri abil. Tõstukmehhanismi töövalmidusse viimine alates 

tugijalgade maha toetamisest võtab aega mõned minutid.  

Tallinnasse 2003. aastal saabunud Scanialt tellitud alusauto on varustatud Saksamaal 

valmistatud redelseadmega Magirus. See on täiendus 1998. aastal Scania veokitele ehitatud 

Bronto Skylift tõstukitele Tallinnas ja Tartus, mille päästekorvid ulatuvad vastavalt 54 ja 42 

meetri kõrgusele (16. ja 13. korruseni). 2009. aastal saabus Eesti Päästeameti tellimusel ka 

Pärnu päästkomandosse MAN veoauto põhjale ehitatud ja Metzi tehases kokku pandud 

redelauto. Selle auto redeli tipus on korv, mis lihtsustab ja teeb palju turvalisemaks päästjate 

töö. Redeli töö maksimaalne kõrgus on 32 meetrit. Ülejäänud vabariigis kasutusel olevad 

tõstukmehhanismid on saadud kas humanitaarabina või jäänud nõukogude ajast. 

Vaatamata kaasaegsete tõstukmehhanismide suurepärastele tehnilistele näitajatele on ka 

nendel masinatel puudusi, nt halb läbimisvõime. Uue tehnika soetamisel tuleb kindlasti 
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mõelda ka nende paremale läbivusele. Suure läbimisvõimega tõstukmehhanism on vajalik 

selleks, et teenindada elanikkonda olukordades, kus asfaltbetoonkattel sõitmiseks mõeldud 

redelautod hakkama ei saa – nt haljasalad, kõrgetest äärekividest ülesõitmise vajadusel, 

teenindamine paksu lume korral jms.  

Sellise tehnika olemasolu kindlustab päästetöödega eduka toimetuleku, kuid kahjuks ei ole 

siiani Eestis loodud ühtset koolitusplaani teenusgrupi jaoks, kuidas teha ohutult ja efektiivselt 

päästetöid kõrgustes. Seepärast on käesoleva lõputöö teema väga aktuaalne. Töö teema valiku 

teiseks ajendiks oli uue redelauto saabumine Pärnu päästekomandosse. 

Lõputöö üldeesmärk on koostada õppevahend, mille järgi saab koolitada päästetöö juhte ning 

redeli ja tõstuki meeskondi. Taoline materjal lihtsustab päästetöö juhtidel redel- ja 

tõstukautode kasutamisega ning päästetööde alale paigutamisega seotud otsuste vastuvõtmist 

sündmuskohal. 

Alaeesmärkideks on tutvustada Eesti Päästeteenistuses kasutatavaid redel- ja tõstukautosid, 

meeskondade taktikat ja koolituse hetkeseisu. Samuti kohandada olemasolev võõrkeelne 

materjal Eesti tingimustele ja vajadustele. Tööd illustreerivad joonised, tabelid ja fotod ning 

lisatud on ka valik hetkel vabariigis kättesaadavast eestikeelsest koolitusmaterjalist.    

Uurimisküsimused: 

1. Millised võimalused loob redel- ja tõstukautode kasutamine päästetöödel? 

2. Kas ühtne koolitusprogramm tagab efektiivsema toimetuleku päästetöödel?  

3. Mida on vaja muuta olemasolevas võõrkeelses materjalis, et kohandada see Eesti 

tingimustele ning vajadustele? 

Metodolooga: 

1. Võrdlev analüüs – võõrkeelse materjali võrdlemine ja kohandamine Eesti tingimustega 

2. Fookusgrupi intervjuud operatiivkorrapidajatega  

3. Praktilised katsetused – tüüphargnemiste tarvis 

4. Vaatlus – tutvumine erinevates päästekeskustes kasutatavate redel- ja tõstukautodega. 
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1. ÜLEVAADE 

Redel- ja tõstukautod on konstrueeritud ja disainitud nende unikaalseid omadusi silmas 

pidades. Igal Päästekeskusel peaks olema võimalus otsustada, milliste omaduste ja 

võimekusega tõstukmehhanism sobib konkreetsesse väljasõidupiirkonda. Tehnika valikul 

tuleb arvestada paljude faktoritega. Kaaluma peab tehnika tüüpi, kaasa-arvatud töötamise 

ulatust, võimekust, maksimaalset tuletõrjujate arvu, kes reageerivad selle masinaga 

sündmusele ning lisavarustust nagu tuletõrjepump, tarnetorud, voolikud jms.  

 

Redelauto on konstrueeritud selliselt, et see täidaks tema peamist ülesannet – tagada pidev 

juurdepääs kõrgustele ja teekond tagasi maapinnale. See koosneb alusautost, seda toetavatest 

tugijalgadest, pöördplatvormist ja kahest või enamast redelijätkust. Autoredeli töötamise 

kõrgust mõõdetakse maapinnast kuni kõrgeima redelipulgani, kui redel on maksimaalsele 

kõrgusele tõstetud. Redeli kandvõimet mõõdetakse viimaselt redelipulgalt arvestusega, et seal 

seisab täisvarustuses meeskonnaliige. 

 

Tõstukauto koosneb kahest omavahel ühendatud poomist, mille viimase poomi otsas on 

inimeste tõstmiseks mõeldud korv. Mõne tõstuki variandi puhul on viimane poomi osa 

lahendatud teleskoobi põhimõttel. Tõstukauto töötamise kõrgust mõõdetakse maapinnast kuni 

korvi kõrgeima käsipuuni, kui tõstuk on maksimaalsel kõrgusel. Tõstukauto kandevõimet 

mõõdetakse püstitatud korviga, kuid arvestusega, et tarnetoru on tühi. Tõstukmehhanismi ei 

tohi ülekoormata isikkooseisu ega varustusega. 

  

Eestis on tõstukmehhanismid paigutatud suurematesse linnadesse ja maakonnakeskustesse. 

Alusautodena on kasutusel ZIL, Scania, Volvo, MAN, KAMAZ, Mercedes-Benz ja Magirus-

Deutz tüüpi veoautod. 
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2. REDEL- JA TÕSTUKAUTO KASUTAMINE 

Redel- ja tõstukautod on konstrueeritud nii, et tuletõrjujad saaksid teoastada nende abil 

järgmisi töid (Richman 2008:138): 

• Ligipääs kõrgematele korrustele ja katustele.  

Tõstukmehhanisme võib kasutada pikendusena või asendusena hoonesiseste treppide, 

liftide või tuletõrje varuväljapääsude puudumisel. Masinad on asendamatud hoonesse 

pääsemiseks, sest vähendavad koormust treppidel, mis võivad olla tulest kahjustatud 

või ülerahvastatud evakueeruvate inimeste poolt. Kui tulekahju toimub kõrgematel 

korrustel, siis on tõstuk ja korviga redelauto ideaalsed vahendid meeskondade 

transportimiseks sündmuskohale. Redel- ja tõstukauto abil ei tagata tuletõrjujatele 

mitte ainult sissepääs hoonesse, vaid ka väljapääs sellest. 

• Päästmine.  

Tuletõrjujad saavad siseneda hoone ülemistele korrustele läbi akende, rõdude või 

katuse, et alustada suitsusukeldumist ja kannatanute otsingut. Tõstukmehhanismi saab 

kasutada ka teistel õnnetustel nagu näiteks kannatanute päästmisel kõrgustest või 

sügavustest.  

• Ventilatsioon.  

Horisontaalset ja vertikaalset ventilatsiooni saavad tuletõrjujad teostada nii redelil kui 

katusel olles. 

• Edasiliikumine ja voolikuliinide kasutamine.  

Redeli/tõstuki võib paigaldada ka nii, et see võimaldab tuletõrjujatel liikuda koos 

voolikuliinidega põlevasse hoonesse. Tõstukmehhanismilt saab otse tulekahju rünnata 

või siis sellelt hargneda. Samuti on nende abil võimalik toiteliini kõrgematele 

korrustele viia, kui veevooluhulk tulekoldes seda nõuab. 

• Kõrgele tõstetud monitor.  

Tõstukmehhanismile peab tagama vesivarustuse monitori joa tekitamiseks. 

Statasionaarne torustik peab tagama vooluhulga 2500l/min. Statsionaarse torustiku 

puudumisel tuleb vesi tulekoldesse transportida piki tõstukmehhanismi piisava 

pikkusega voolikuga. 
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• Tööriistade ja varustuse transportimine.  

Tööriistu ja varustust saab kanda ülemistele korrustele redeli kaudu, korviga saab neid 

tõsta soovitud kohta või transportida maapinnale. Nii hoiab kokku aega, kulub vähem 

töökäsi, on turvalisem ja mis kõige tähtsam – on  vähem väsitav tõrjujate jaoks. 

(Richman 2008:139) 

2.1. Päästetehnika paigutus sündmuskohal 

Tehnika paigutamist tuleb kohandada vastavalt selle spetsiifikale, tootjapoolsetele 

ettekirjutustele, tõstukmehhanismi masti pikkusele ja ulatusele ning maastiku pinnamoele. Et 

kõiki neid momente silmas pidada ja samas erinevates situatsioonides masinatega edukalt 

toime tulla, peavad korvioperaator ja autojuht eelnevalt läbi tegema erinevad harjutused.  

 

Tõstukmehhanismi paigutamine oleneb põleva hoone seisukorrast, tulekahju asukohast ja 

ulatusest. Tehnika paigutamist mõjutab veel elektriliinide, puude ja kõrgel asuvate takistuste 

olemasolu, samuti pinnase tüüp ja seisukord. Ka ilmastikuolusid on tähtis jälgida. 

 

Tõstukmehhanism tuleb täielikult stabiliseerida enne, tööasendisse seadmist. Stabiliseerimine 

tähendab seisupiduri rakendamist ja tugijalgade paigaldust. Õige stabiliseerimine on kriitilise 

tähtsusega. Alati, kui kasutatakse tõstukmehhanismi, tuleb paigaldada tugijalad koos 

toetusplaatidega. Neid kasutatakse selleks, et vältida redeli/tõstuki ümberminekut ajal, kui 

redel või tõstuki mastid asetsevad auto šassii keskjoonest eemal. Tugijalad koos 

toetusplaatidega tuleb paigaldada kindlale ja tasasele pinnale. Tugijalad tuleb alati lõpuni 

välja sirutada, mitte kasutada neid osaliselt. Korrektselt paigaldatud toetusjalgadega on 

tõstukmehhanismi võimeline töötama maksimaalse kõrguse ja ulatusega ning pöörama masti 

360 kraadi. Tootjapoolseid soovitusi tuleb kindlasti järgida ja kõik etapid tehnika 

stabiliseerimisel tuleb täita. (Richman 2008:140)  

 

Tõstukmehhanismi ülekoormamine võib põhjustada hukatuslikke tagajärgi. Ülekoormused on 

tegurid, mis töötavad redeli/tõstuki tugevuse vastu ja on põhjustatud (Richman 2008:139): 

• valest tõstukmehhanismi stabiliseerimisest 

• tegevustest kallakutel 

• valest tõstukmehhanismi kasutamisest, k.a. järsud liigutused 
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• ülemäärasest horisontaalsest või vertikaalsest nurgast 

• liiga suurest ulatusest 

• koormusest, mis on põhjustatud meeskonna, kannatanute, vee, voolikute või muu 

varustuse poolt 

• tuule mõjust 

• jäätumisest 

• kokkupuutest kuumusega 

• kokkupuutest või -põrkest mõne objektiga (nt hooned) 

• joareaktsioonist monitoriga töötamisel 

 

Korvioperaator peab olema väga ettevaatlik, kui ta tõstab, pikendab või pöörab 

tõstukmehhanismi masti elektriliinide läheduses nagu on näha joonisel 1. Redelimeeskond 

peab pidevalt jälgima, et nad ei puudutaks oma  tegevuste käigus juhtmeid.  

  

Joonis 1. Elektriliinide läheduses redeliga töötamine. (Richman 2008:140) 
 

Kui vaja, siis peab mõni meeskonnaliige seisma sündmuskohal nii, et ta saab jälgida 

tõstukmehhanismi, juhtmeid ja muid kõrgel asetsevaid objekte ning vajadusel juhendada ja 

hoiatada korvioperaatorit võimalikest ohtudest. (Richman 2008:140) 

 

Tõstuki liigend, mis ühendab kahte poomi, tekitab lisaohu. Liigendi osa võib kergelt kokku 

puutuda elektriliinide ja teiste kõrgel olevate objektidega, mis asuvad vahetult sündmuskoha 

vastas, teiselpool teed. Elektriliinidega kokkupuuteoht sündmuskohal on näha joonisel 2. 
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Joonis 2. Elektriliinide läheduses tõstukiga töötamine. (Richman 2008:141) 
 

Kui korvioperaator jälgib ainult korvi liikumist, võib tal märkamata jääda liigendi asukoht. 

Selline probleem on kõige tõsisem kitsastel tänavatel, kui korv ei ole tõstetud väga kõrgele ja 

tõstuki poomide ning liigendi pööramisraadius on suur. (Richman 2008:140) 

 

Tõrjujad peavad vältima asjatut kontakti tõstukmehhanismiga. Igaüks, kes on kontaktis 

maapinna ja tõstukmehhanismiga, võib saada tõsiseid vigastusi või surmava elektrilöögi, kui 

mast puutub kokku pinge all olevate elektrijuhtmetega. (Richman 2008:140) 

 

Meeskonnavanemad peavad teadma, kus võivad elektriliinid probleemiks osutuda. 

Võimalusel tuleb sellistes piirkondades läbi viia harjutusi, kus planeeritakse kuidas on kõige 

ohutum redelit või tõstukit püstitada. Selleks tuleb koostada operatiivplaane, kus arvestatakse 

elektriliinidega, kui  ühe ohuga piirkonnas. (Richman 2008:141) 

 

Aegajalt tekib olukordi, kus tõstukmehhanismi on vaja kasutada kallakutel. Autojuht ja 

korvioperaator peavad teadma tootjatehase soovitusi, kuidas kallakul õigesti tehnikat 

kasutada. Kui sündmuskoht on kallakul ja redeliga/tõstukiga peab lähenema altpoolt, siis tuleb 

masin jätta seisma enne hoonet ja tõstukmehhanismi mast püstitada üle kabiini. Kui aga 

sündmuskohale läheneda ülevalt poolt, tuleb masinaga sõita majast mööda ja 

tõstukmehhanism püstitada üle masina tagumise osa. (Richman 2008:140) 
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Ka kõige võimsama tõstukmehhanismi maksimaalne pikkus on fikseeritud. Eesmärk on 

paigutada pöördplatvorm nii, et selle võimalused oleksid maksimaalselt ära kasutatud. 

Ideaalne tehnika paigutus on selline, kus tõstukmehhanism asetseb risti objektiga. Kui 

kannatanud on ühe või mitme teineteisele lähedal asuva akna peal, tuleb pöördplatvorm 

paigutada kannatanute lähedale. Kui kannatanud asuvad üksteisest eemal, siis tuleb 

pöördplatvorm paigutada nii, et see jääks kahe, teineteisest kõige kaugemal asetseva 

kannatanu vahele. (Richman 2008:142) 

 

Joonis 3. Pöördplatvormi paigutus kannatanute päästmisel. (Richman 2008:142) 
 

Kui tuul puhub maja eest läbi, peab pöördplatvormi paigutama kannatanute suhtes vastutuult. 

Nii kanduvad suits, soojuskiirgus ja sädemed tõstukmehhanismist eemale, nagu on näha 

joonisel 3. Kui aga tulekahju on kannatanute suhtes vastutuult, peab pöördplatvormi 

paigutama võimalikult kiiresti parimale positsioonile, et kannatanud ruttu evakueerida. 

(Richman 2008:142) 

 

Et leeke tõstukmehhanismist eemale hoida, tuleb veejuga suunata leekidele, nagu on näidatud 

joonisel 4. Ajutise abinõuna kaitseb vesi ka tehnikat, päästjaid ja kannatanuid. Lai lehvikjuga 

hoiab leegid ja kuumuse eemal, mistõttu väheneb risk, et keegi tõstukmehhanismilt alla 

hüppaks. Veejoa kasutamine on tingimata vajalik siis, kui kannatanud on tulekahju suhtes 

allatuult. (Richman 2008:142) 
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Joonis 4. Pöördplatvormi paigutus kannatanute päästmisel. (Richman 2008:142) 
 

Tõstukmehhanism tuleb paigutada nii, et kannatanuid on võimalik päästa kahelt või enamalt 

korruselt korraga, tehnikat liigutamata. Selle võib paigutada ka hoone nurka nagu on näha 

joonisel 5. (Richman 2008:142) 

 

  

 
Joonis 5. Tõstukmehhanismi paigutus kannatanute päästmisel. (Richman 2008:143) 
 

Eestis otsustab tõstukmehhanismi kasutamise PTJ. Piirkonniti kasutatakse tõstukmehhanismi 

järgmiselt: 

1. Tallinn - korralduse tõstuki või redelauto kasutamiseks annab PTJ. Tõstukmehhanismi 

meeskond allub alati kas PTJ-le või meeskonnavanemale. Olenevalt milleks 
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tõstukmehhanismi kasutatakse, otsustab tehnika paigutuse PTJ. Erandolukordades 

(ebasoodsates tingimustes töötamisel), on tõstukmehhanismi meeskonnal siiski õigus 

öelda viimane sõna selles, kuidas ja mis tingimustel tehnika paigutakse. Paigutamisel 

jälgitakse lihtsat põhimõtet, et kannatanu saaks võimalikult kiiresti päästetud. 

2. Tartu - tõstuki paigutuse otsustab PTJ. Tõstukmehhanismi meeskond on lõigujuhi 

alluvuses. Lõpliku otsuse, kuidas ja mis tingimustel saab tehnikat paigutada, langetab 

tõstukmehhanismi autojuht. 

3. Jõhvi - eritehnika vajalikkuse otsustab PTJ. Olenevalt sündmuse astmest ja sellest, 

milleks redelit kasutatakse, sõltub, kas eritehnika meeskond allub sündmuskoha juhile 

või mitte. PTJ määrab sidepidamise korra. Järgitakse reeglit, et tõrjuja tohib redelil 

monitoriga töötada vaid siis, kui see on toestatud. Prioriteet on inimeste päästmine 

tulekolde lähedalt ja tulekahju kustutamine. Samuti jälgitakse, et redel ei hakkaks 

ülejäänud tehnika liikumist segama. 

4. Pärnu - korralduse eritehnika kasutamiseks annab ja selle paigutuse sündmuskohal 

otsustab PTJ. Alluvus oleneb väljasõidu astmest ja sellest, milleks tõstukmehhanismi 

kasutatakse. Lõpliku otsustuse, kuidas ja mis tingimustel tehnika paigutatakse, 

langetab tõstukmehhanismi meeskond. 

 

Häirekeskus saadab tõstukmehhanismi sündmuskohale vastavalt väljasõiduastmele ja 

plaanile. Samuti otsustab eritehnika kaasamise sündmusele kas I või II tasandi juht. 

Suuremate sündmuste puhul toimub tõstukmehhanismi meeskonna allutamine mõnele 

lõigujuhile. Mis puudutab tõstukmehhanismi lõplikku paigutamist, lähevad teooria ja praktika 

väga hästi kokku. Otsustamine toimub tihedas koostöös PTJ ja tõstukmehhanismi 

meeskonnaga. Ka tulevikus peab jääma tehnika paigutamise osas viimane otsustusõigus hästi 

koolitatud tõstukmehhanismi korvioperaatorile ja/või autojuhile. 

2.2. Ehitiste, lahtiste laoplatside ja tuleohtlikke vedelikke kasutavate 

ettevõtete kustutamine 

Kui tuul ei ole kustutustöödel segavaks faktoriks, tuleb tõstukmehhanism paigutada nii, et ta 

hõlmaks maksimaalse osa tulekahju alast, nagu on näha joonisel 6.  
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Joonis 6. Redeli paigutus, kui tuul ei ole segav faktor. (Richman 2008:191) 
 
Kui hoone on küllaltki lai, siis peab tõstukmehhanismi paigaldama tulekahjust haaratud hoone 

osa keskele. Tule leviku ohu korral on vaja tõstukmehhanism paigutada nii, et pöördplatvorm 

asetseks põleva ja ohusoleva hooneosa vahel. Joonisel 7 kujutatud paigutus võimaldab 

otseselt tulekahju rünnata ja samaaegselt kaitsta ala, kuhu tuli võib tulekahju kiirguse ja tuule 

mõjul laieneda. (Richman 1986:162) 

 

 

 

Joonis 7. Pöördplatvormi asetus, kui on tulekahju leviku oht. (Richman 2008:192) 
 

Ka lahtiste laoplatside kustutamisel on tuulel oluline mõju. Kui tuult ei ole, tuleb 

tõstukmehhanism paigaldada tulekahju keskele, et maksimaalselt katta tulekahju ja selle 

võimalik leviku ala. Tugeva tuule korral tuleb tõstukmehhanismid paigutada tulekahju 

külgedele, et piirata selle laienemist.   



 16 

    

 
Joonis 8. Tõstukmehhanismide paigutus lahtisel laoplatsil tugeva tuule korral. (Richman 
2008:192) 
 

Joonisel 8 kujutatud tõstukmehhanismi positsioon võimaldab sellel asuvad monitorid 

paigutada tulekahju kohale. Kasutades korvi veekardinat saab vähendada tulekahjust tulenevat 

soojuskiirgust. Masinaid ei tohi mingil juhul paigutada tule leviku teele, sest tehnika võib 

saada kahjustada, kui tulekahju rünnak mingil põhjusel ebaõnnestub. (Richman 1986:162) 

 

Monitore saab kasutada ka tuletõrjujate kaitseks, kui nad liiguvad edasi voolikuliinidega 

mööda maad. Selline lahendus on eriti tähtis, kui tulekahju kiirgus on väga intensiivne ja 

samuti siis, kui voolikuliinid tuleb paigutada ümber põleva hoone või ladustatud materjali 

virnade. Tõstukmehhanismide mastid tuleb paigutada üle meeskondade ja joad suunata üle 

nende peade sel ajal, kui nad liiguvad voolikuliinidega edasi. (Richman 1986:163) 

 

Tuleohtlikke vedelikke kasutavate ettevõtete puhul pannakse kustutustehnika paika sarnaselt 

lahtiste laoplatside põlenguga. Lisaks tuleb jälgida, et tehnikat ei paigutataks horisontaalsete 

mahutite otstesse. See on eriti ohtlik, sest mahuti plahvatuse korral eemalduvad just mahutite 

otsad. Kui vähegi võimalik, tuleb tehnika paigutada mahuti külgedele nagu on näidatud 

joonisel 9. Mahuti jahutamiseks kasutatakse monitori, kuni meeskond likvideerib tulekahju. 

(Richman 1986:164)  
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Joonis 9. Tõstukmehhanismi paigutus mahuti põlengu korral. (Richman 2008:193) 
 

Eestis on lahtiste laoplatside kustutamise kogemus vaid Tallinnas. Arvestades tule leviku 

suunda ja kiirust annab PTJ korralduse, kus tõstukmehhanism töötab. Meeskond allub 

lõigujuhile. Tartul, Jõhvil ja Pärnul puuduvad kogemused lahtiste laoplatside kustutamisega. 

 

Tuleohtlikke vedelikke kasutavates ettevõtetes ei ole olnud palju suuri põlenguid, aga 2009. 

aasta märtsis toimus Viru Keemia Grupi tootmishoones plahvatus. Tegemist oli 26 meetri 

kõrguse hoonega. Umbes 1,5h möödudes tuli Tallinnast appi Bronto tõstuk. Järgmisel päeval 

kutsuti sündmuskohale lähemal asuv Narva 42. Alguses kasutati õnnetuspaigal Jõhvi 41-e, 

mis töö kirjutamise ajal oli arvelt maas. Tallinnal, Tartul ja Pärnul puuduvad kogemused 

tuleohtlikke vedelikke kasutavate ettevõtete kustutamisega.  

2.3. Päästmine kõrgustest 

Päästmine on ohtlik töö, kus mehed võivad sündmuskohal kokku puutuda hirmutavate 

situatsioonidega. Risk suureneb veelgi töötamisel kõrgustes, kui kasutatakse 

tõstukmehhanisme. Sündmuskohal tegutsedes peavad tuletõrjujad ära tundma potentsiaalse 

ohu või vigastuse tekkimise võimaluse. Tehnika kasutamist planeerides tuleb kindlasti 

arvestada tulekahju võimaliku arenguga. Tuletõrjujad peavad tagama enda turvalisuse, kui 

nad ronivad päästeoperatsioonide ajal mööda redelit üles ja alla, kandes varustust või 

kannatanuid. Kindlasti tuleb arvestada tehnika kaalulimiidi ja teiste tähtsate faktoritega, mis 

võivad põhjustada tõstukmehhanismi ülekoormust ja pingeid. (Richman 2008:138) 
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Kannatanute päästmine on päästemeeskondade esmane prioriteet. Otsingu- ja päästetööd 

algavad kohe, kui põhiautod jõuavad sündmuskohale. Parim viis elanikke evakueerida on 

mööda trepikodasid või hädaväljapääsude kaudu. Ka võib juhtuda, et tuletõrjujatel on 

kannatanuid õigem evakueerida ülemiste korruste akende kaudu, mitte kasutades 

hoonesiseseid treppe. Mida suurem on evakueeritavate arv võrreldes päästjate arvuga, seda 

olulisem on päästetööde alguses valida kõige ohutum evakueerimise viis ning kaasata 

võimalusel nt politsei ressurssi. 

 

Pärast seda, kui tehnika on paigas ja stabiliseeritud, peab tõstukmehhanismi püstitama 

esimesena suurimas ohus olevate kannatanute juurde. Tavaliselt on suurimas ohus inimesed, 

kes asuvad tulekahjule kõige lähemal. Ka neid elanikke, kes on lõksus tulekahjust eemal, 

ohustavad kuumus, suits ja põlemisgaasid, mis võivad sattuda korteritesse 

ventilatsioonišahtide ning trepikodade kaudu.  (Richman 2008:143) 

 

Tõstukmehhanismi masti pikendades ja lähendades peab arvestama ohuga, et akendel 

lõksusolevad inimesed, on paanikas ja võivad hüpata redeli või tõstuki korvi. Selline 

käitumine on eriti tõenäoline, kui inimesed ootavad päästmist püstitatud redelist korrusevõrra 

kõrgemal. Meeleheites abivajajad, kes hüppavad tõstukmehhanismi korvi, võivad hukkuda 

või end vigastada, ohustada tuletõrjujate ja teiste kannatanute elu ning häirida 

tõstukmehhanismi normaalset tööd. Võib öelda, et lõksu jäänud inimeste ettearvamatu 

käitumine on päästjatele suurimaks ohuks. Väga tähtis on psühholoogiline lähenemine – 

saavutada visuaalne ja verbaalne kontakt elanikega, kes ootavad päästmist samal ajal kui teisi 

inimesi hoonest evakueeritakse. Kui nad saavad aru, et neid on märgatud ja päästetakse 

esimesel võimalusel, rahunevad nad ning ei tegutse meeleheites ega hirmus mõtlematult. 

Oluline on, et tuletõrjujad suudaksid inimesi veenda neid jääma sinna, kus nad on. 

Korraldused kannatanutele peavad olema selgesõnalised, lihtsad ja rahustavad. Teadaannete 

edastamiseks kasutatakse megafoni või muid elektroonilisi abivahendeid, sest suits piirab 

kannatanute nähtavust, ja müra, mis tekib päästetehnika töötamisel, takistab võimendamata 

inimhääle kuulmist. (Richman 2008:143) 

 

Kui kaugus ja kõrgus lubavad, peab tõstukmehhanismi masti esmalt tõstma kannatanute 

kohale ning alles seejärel laskuma redeli tipu või tõstuki korviga kannatanuteni nagu on 

kujutatud joonisel 10. 
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Joonis 10. Korviga kannatanule lähenemine. (Richman 2008:144) 
 

Nii saavutatakse  päästmiseks sobiv ja turvaline masti asend alles siis, kui kannatanu selleni 

kindlalt ulatub. 

 

Kannatanutele lähenemise viimasel etapil tuleb redeli tipp või korv hoolikalt paigutada 

aknale, rõdule või katusele. Paigutus peab olema selline, et lõksus olevatel elanikel on redelile 

või korvi võimalikult lihtne ja turvaline ronida. See peaks kergendama ka tõrjujate tööd, kes 

kannavad või abistavad kannatanuid redelile või tõstuki korvi. Vähemalt üks päästja peab 

viibima hoones koos kannatanutega, eriti kui nad on ühes kohas koos ja ootavad päästmist. 

Tuletõrjuja peab saatma abivajajad ükshaaval tõstukmehhanismile.  

 

Järgnevalt on võrreldud redel- ja tõstukautode mastide püstitamist ja asetamist objektile. 

Otsapidi aknaavasse püstitatud redeli tipp on sillaks tõrjujate ja kannatanute vahel. Kui 

elanikke tuleb hoonest päästa mitmest erinevast kohast, siis peab redelit hoidma ühe koha peal 

nii kaua, kuni kõik kannatanud on sellest ohutsoonist laskunud maapinnale. Alles siis võib 

redeli suunata teisele kohale. Redelit ei tohi liigutada seni, kui keegi sellel ronib. Tõrjuja peab 

juhendama liikumisvõimelisi kannatanuid redelit kasutama ja tagama nende korrapärase, 
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ühesuunalise ning piisavate vahedega liikumise. Väiksed lapsed, teadvuseta või vigastatud 

inimesed tuleb alla kanda. (Richman 2008:145)   

 

Maksimaalse turvalisuse tagamiseks peab julgestav tõrjuja laskuma kannatanut kandva tõrjuja 

ees (allpool) nagu on näidatud joonisel 11.  

 
 
Joonis 11. Kannatanu transport mööda redelit. (Richman 2008:147) 
 
Ülemine redelipulk peab jääma aknalauaga ühele tasapinnale. Kannatanul tuleb ronida 

aknalauale ja pöörata end üle käsipuu redelile nagu on näha joonisel 12. 

 
 
Joonis 12. Õige kannatanu abistamine redelile. (Richman 2008:145) 
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Vältida tuleb redeli paigutamist akna alumisest servast liiga kõrgele See blokeerib suure osa 

aknaavast ja raskendab kannatanul turvaliselt redelile pääseda, mida on näha joonisel 13. 

 

 

Joonis 13. Vale kannatanu abistamine redelile. (Richman 2008:145) 

 

Kui kannatanu on jäänud varuväljapääsu juurde või rõdule lõksu ja tulekahju toimub tema all, 

on olukord palju kriitilisem. Sellises situatsioonis tuleb redel püstitada varuväljapääsu või 

rõdu küljele, mis on kõige vähem tulele avatud. Redel tuleb paigaldada nii, et selle tipp jääb 

käsipuust 2m kõrgusele, nagu on näha joonisel 14. 

 

 

Joonis 14. Redeli paigutus kannatanu rõdult päästmise korral. (Richman 2008:146) 



 22 

See võimaldab kannatanul redeli peelesid kasutada käsipuudena. Kui kannatanut päästetakse 

katustelt, peab redeli tipp olema samuti 2m üle katuse ääre. Kui ainult üks redeli peeltest on 

kontaktis aknalaua või rõdu äärega, siis selle ots peab olema umbes 15cm üle serva. See 

võimaldab peelel toetuda objektile samal ajal, kui kannatanud ronivad redelile. Kui üks redeli 

peel toetatub vastu objekti, siis teine, mittetoetuv peel hakkab inimeste raskuse all väänduma 

allapoole. (Richman 2008:144) 

 

Väändumine mõjub redeli jätkudele nõrgendavalt. Tegelikult on väändumine esimene samm 

redeli kokku kukkumiseni. Väändumist soodustab tugev tuul ja see kui ainult üks redeli 

peeltest toetub objektile. Koormuse rakendumisel väändub redel seni, kuni ka teine peel 

saavutab objektiga kontakti. See võib põhjustada redeli allalibisemist mööda objekti külge. 

Võimalusel tuleb taolisi olukordi vältida ja toetada redeli mõlemad peeled üheaegselt 

objektile. (Firefighting...1997:24)   

 

Kannatanute evakueerimine tõstuki abil on lihtsam ja turvalisem, kuid protsess ise on 

aeglasem, sest korv peab tegema sagedasi reise maapinnale. Ka siin tuleb määrata üks tõrjuja 

hoonesse, kes abistab kannatanuid ja jälgib, et korvi üle ei koormataks. Olukord võib muutuda 

pingeliseks, kui osa kannatanuid viiakse alla, aga päästmist ootavad veel paljud üleval. 

Hoones olev päästja on kohustustatud tagama korra ja ootajate turvalisuse. Kui korv naaseb, 

peab tõrjuja hoidma korda ka kannatanute korvi mineku ajal. (Richman 2008:147) 

 

Tõstukauto kasutamisel peab korvipiirde ülemine äär jääma rõdupiirde või aknalauaga samale 

tasandile, nagu on näha joonisel 15. See võimaldab kannatanul lihtsalt ja turvaliselt pääseda 

korvi ning ka päästjatel, kes teda abistavad, on kergem. 
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Joonis 15. Tõstuki paigutus kannatanu rõdult päästmise korral. (Richman 2008:146) 
 

Kui varuväljapääs või rõdu asuvad vahetult tulekahju kohal, tuleb korv paigutada tulele 

vähem avatud küljele, kuid korvipiirde ülemine serv peab endiselt jääma tasa rõdupiirde 

ülemise servaga. Lamekatustelt päästmisel tuleb korv paigutada nii, et see toetub katuse 

servale, mis võimaldab otsepääsu korvi. (Richman 2008:144) 

 

Kui ainult üks korvi nurk on kontaktis objektiga, siis peab korvi piire olema objektist (rõdu, 

katus) pisut kõrgemal. Sel juhul on kannatanul ronimise ajal hea korvipiirdest kinni hoida. 

Tuletõrjujad peavad alati kannatanut ronimisel aitama ja julgestama. (Richman 2008:145)  

 

Esineb olukordi, kus vigastatud või teadvuseta kannatanu tuleb päästa kanderaami abil. Kõige 

lihtsam ja turvalisem viis kannatanut alla tuua on mööda treppe. Kui aga trepikoda ei ole 

turvaline (põlemisgaasid, tulekahjustused), siis on mõistlikum kannatanu välja tuua 

tõestukmehhanismi abil. Eelistatud on spetsiaalselt selliseks transpordiks kohandatud 

kanderaamid (Eestis kasutatakse valdavalt kühvelraame). Turvalisem ja kergem meetod 

kannatanu transpordiks redelil on kanderaami asetamine redelipulkade peale, peelte vahele. 

Üks või kaks tuletõrjujat asuvad redelil kanderaami jalgadepoolses otsas. Teised meeskonna 

liikmed asuvad redeli tipu lähedal ja kontrollivad kanderaami laskumist peapoolse osa külge 

kinnitatud nööri abil. (Richman 2008:147) 
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Laste ja teadvuseta kannatanute transportimine tõstukmehhanismi korvi abil nõuab vähemalt 

kahte päästjat. Üks päästja tõstab kannatanut ja teine ootab korvis ning võtab ta vastu. Lapsi 

tuleb hoida korvis turvaliselt ja madalal, eriti kui nad on hirmunud. Neid peab kaitsma 

transportimise ajal teadvuselolevate täiskasvanute eest, sest paanikas inimesed võivad laste 

või teadvuseta kannatanute peale astuda. Kui vähegi võimalik, tuleb teadvuseta kannatanud 

saata alla enne teadvuselolevaid kannatanuid. Kanderaamil kannatanu transpordiks saab 

kasutada korvi põhja, kui ta sinna mahub. Kui vigastused ei luba kannatanul lamada, võib teda 

asetada korvi vertikaalselt või diagonaalselt ning kanderaam julgestada nööride abil. Kui 

kanderaam ei mahu korvi, võib selle paigutada risti üle korvipiirete ning fikseerida see 

nööride või sobivate rihmadega. Kogu kannatanu transpordi aja peavad päästjad säilitama 

kontakti kanderaamiga. (Richman 2008:147)  

 

Tõstukmehhanismi abil inimeste päästmise, evakueerimise ja kanderaami kasutamise praktika 

Eestis: 

1. Tallinn - inimeste päästmine on toimunud ainult redelite abil, tõstukit ei ole selleks 

kasutatud. Ka kanderaami ei ole kannatanute päästmisel kasutatud. Selline võimalus 

on ainult Kesklinna 41. Tõstukitel on spetsiaalne alus korvi küljes, kuhu kannatanu 

saab rihmadega kinnitada, kuid seda võimalust ei ole seni kasutatud. 

2. Tartu - eritehnika abil ei ole kannatanute päästmist ega evakueerimist teostatud. Ei ole 

eraldi kanderaami, vaid on spetsiaalne alus korvi küljes, kuhu kannatanu saab 

rihmadega kinnitada, kuid seda võimalust ei ole seni kasutatud. 

3. Jõhvi - kannatanu evakueerimisel kasutatakse kahe tõrjuja abi, kellest üks siseneb 

hoonesse ja aitab kannatanu välja, teine abistab kannatanut laskumisel maapinnale. 

Korraga on redelil koos kannatanuga ainult üks tõrjuja. Kanderaamiga päästmise 

võimalus puudub, sest puudub korv. 

4. Pärnul kogemused puuduvad. Olemas on spetsiaalne alus ja kanderaam, kuid reaalsel 

sündmusel kannatanut transporditud ei ole. Kanderaami on kasutatud siiani vaid üks 

kord, õppuse käigus. 

 

Inimeste päästmiseks või evakueerimiseks sobivad nii redel- kui tõstukautod, kuid praktika 

näitab, et operatiivsemalt saab tegutseda redelautode abil. Kannatanute abistamises 

tõstukmehhanismile on Eestis palju sarnast üle maailma kasutusel olevate töövõtetega. Kui 

tänapäeval ei ole enam 30 meetri kõrgusest hoonest inimeste päästmine probleem, siis muret 

teevad päästjatele pealinna kõrghooned, mille kõrgus ületab sageli juba 100 meetrit. Päästmist 
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ja evakuatsiooni tuleb praegu ja ka edaspidi teostada nendes ehitistes hoonesiseste 

trepikodade või suitsuvabade koridoride kaudu. Maailma kõrgeim päästetõstuk on 112 meetrit 

kõrge. Selle hankimine ei ole Eesti tingimustes otstarbekas, sest leiaks kindlasti haruharva 

kasutust ja on väga kulukas soetada. Mõistlikum on nõuda projekteerijatelt hoonete 

kavandamist nii, et igal juhul oleks tagatud inimeste turvaline evakuatsioon. 
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3. MONITORI KASUTAMINE 

Tõstukmehhanismide abil kõrgele tõstetud joad on sageli asendamatud vahendid tulekahju 

ründamiseks, selle leviku tõkestamiseks ning ümbruskonna kaitsmiseks tulekahju 

soojuskiirguse eest. Enamikul juhtudel on tõstukmehhanism konstrueeritud selliselt, et 

kasutada saab nii tööliini, põhiliini kui ka monitori. 

 

Monitori juga saab väga lihtsalt suunata kõrgemate hoonete ülemistele korrustele ja katustele 

ning selle joa ulatus ja kasutegur on suuremad, kui portatiivsel või automonitoril. Samuti on 

nad väga efektiivsed madalates, kuid suure pindalaga hoonetes, välisladudes  (puitmaterjali 

laod, põlevvedelike laod jms), kaidel, laevadel ning sellistel aladel, kus selle joa jõud ja 

löögiulatus tagab vee jõudmise tulekoldeni. Monitori efektiivsust saab veelgi suurendada, kui 

redelil ja tõstukil on varustuses erineva läbimõõduga siledatüvelised otsikud ja vähemalt üks 

suure läbimõõduga pihustatud joa moodustamise otsik. Selline varustuse kombinatsioon 

võimaldab tõrjujatel valida sobilik juga erinevatel tulekahjudel, olenevalt ilmastikust ja 

veevarustuse võimsusest. (Richman 1986:161) 

3.1. Vesivarustuse tagamine 

Sageli on tõstukmehhanismile vesi tagatud koostöös põhiautoga. Põhiauto hangib vee 

tavaliselt hüdrandist, looduslikust või tehislikust veevõtukohtast ja moodustab toiteliini 

tõstukmehhanismini, et tagada vajalik vee vooluhulk. Vesivarustuse tagamine on efektiivne, 

kui kõik ülepumpamisetapid on harjutanud koostööd. Koostööd tuleb lihvida harjutuste ja 

õppuste käigus, kus on aega tegeleda puuduste likvideerimisega ja lahendada sündmuskohal 

tekkinud probleeme. Sest vastupidiselt sündmuskohal tehtud vigadega ei ole harjutustel tehtud 

vead kulukad. Oskuste parandamine erinevate ettappide treeningutel suurendavad teadlikkust 

meeskondade vahel (mida keegi teeb ja miks). Kui iga etapp oskab ette näha teiste liikumisi ja 

plaane ning tegutseb koordineeritult, suureneb iga etapi efektiivsus ja turvalisus. Kõik 

meeskonnad peavad jälgima etteantud töösurveid, ning et voolikud ei oleks liigselt paindes, 
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murtud jne. Turvalisuse suurendamiseks tuleb voolikud ja/või torustik survestada enne, kui 

tõstukmehhanismi mast suunatakse tulekoldele.  

 

Juhul kui tulekahju peaks suunda muutma, saab joa ja korvialuse veekardinaga kaitsta nii 

tõrjujaid, korvi kui ka autotehnikat nagu näha joonisel 16. (Richman 1986:165) 

 

 
 
Joonis 16. Tõrjujate, korvi ja tehnika kaitsmine veekardina abil. (Richman 2008:195) 

3.2. Tulekahju rünnak monitori joaga 

Et tulekahju üldse rünnata, tuleb arvestada sellega, et monitori joad jõuaksid sügavale 

tulekahju koldesse. Arvestades monitori konstruktsiooni, ei saa neid viia põlevasse hoonesse 

sisse, vaid joad tuleb suunata hoonesse väljastpoolt. Et kindel olla, kas joad jõuavad 

tulekoldeni, peavad redelimeeskonnad valima sobiliku joaotsiku ja paigutama joad vastavalt 

tulekahju situatsioonile ning arvestama ilmastikutingimustega. (Richman 1986:167) 

 

Tõstukmehhanismi varustuses peab olema kahte liiki ja erineva läbimõõduga monitorijoa 

otsikuid: kompakt- ning lehvikjoa moodustamiseks. Lehvikjuga on efektiivsem juhul, kui see 

suudab tungida tulekahju koldesse. Joa efekt seisneb põlemisgaaside jahutamises ja 

temperatuuri alandamises. Kompaktjoal on pikem joaulatus ja see suudab tungida kaugemale 
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põlevasse hoonesse. Kui tõstukmehhanismi meeskond suudab lehvikjoaga tungida 

tulekahjuni, siis tulebki seda kasutada. Kui ei, siis on mõistlik kasutada kompaktjuga. Nii 

kompakt- kui lehvikjoa otsikud on arvestatud teatud nominaalvooluhulgaga liitrit sekundis 

(l/s), millega nad efektiivselt töötavad. Kumbki juga kaotab oma efektiivsusest, kui neile ei 

suudeta tagada vähemalt nominaalvooluhulka. Seepärast peavadki redelimeeskonnad oskama 

kasutada sobiva suurusega monitoriotsikuid. 

 

Vastavalt sellele, mida tahetakse veejoaga saavutada tuleb valida: 

• õige suurusega ja õiget tüüpi monitori otsik  

• vooluhulk 

• joa ulatus 

• arvestada tuule mõjuga 

• arvestada võimaliku tulekahju mõjuga veejoale  

 

Enamikel juhtudel on kompaktjoad koos sobivas läbimõõdus otsikuga kõige efektiivsemad. 

Lehvikjoad on efektiivsemad tulekahju leviku ära hoidmisel juhul, kui on tagatud joa 

ulatumine alale, mida on vaja kaitsta. Kui lehvikjuga ei suuda tagada kaitset tugeva tuule või 

suures koguses kuuma õhu liikumise tõttu tulekahju läheduses, siis tuleb kasutada kompaktjoa 

otsikut. Põhimõtteliselt: mida suurem on tulekahju intensiivsus, seda suuremat monitori juga 

vajatakse objekti kaitseks. Siiski ei ole ükski juga efektiivne, kui talle ei suudeta tagada 

normvooluhulka. Kui veevooluhulga tagamine on probleem, siis annab väiksema 

läbimõõduga, aga normveevooluhulgaga tagatud monitori otsik kindlasti suurema efekti, kui 

mittepiisava vooluhulga ja suure läbimõõduga monitori otsik. (Richman 1986:173) 

 

Et katust süttimise eest kaitsta, tuleb monitori juga suunata katusele, vahetult katuseava  

lähedusse. Selline tegevus võimaldab kustutusveel valguda ümber katuseava ja kukkuda üle 

katuseava ääre alla hoonesse. Niimoodi on katus süttimise eest kaitstud ja tulekahju 

põlemisproduktid saavad vabalt ehitisest väljuda. Kui katus (või suur osa sellest) kukub sisse, 

on monitor ainus võimalus tulekahju hoone sissekukkunud osas kontrolli all hoida. Monitori 

saab edukalt kasutada sellises situatsioonis vaid siis, kui katusesse tekkinud ava on piisavalt 

suur, et monitori juga ei sega ventilatsiooni.  
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Tulekahju, mis on tunginud läbi katuse võib süüdata lähedalasuva põlevmaterjali ja 

soodustada nii tulekahju levikut. Veejuga tuleb suunata otse pinnale, mida tahetakse kaitsta 

süttimise eest. On oluline, et vesi valguks mööda pinda alla – ainult nii absorbeerib vesi 

pinnalt kuumust ja hoiab ära selle hilisema süttimise. Kõige suuremas ohus on naaberhoone 

tulekahjust kõrgemale jääv osa. Seda piirkonda mõjutavad nii soojuskiirgus kui ka 

konvektsiooniga leviv soojus ning muidugi hõõguvad tukid ja sädemed, mida kannab edasi 

tuul. Seega esimesena tööle rakendatud monitori juga tuleb suunata just kõige ohustatumale 

piirkonnale. Selline tegevus aitab kiirelt leeke summutada ja vähendada tulekahju 

intensiivsust selle leviku piirkonnas. Kõige efektiivsem on monitori kompakt- või lehvikjuga 

siis, kui seda liigutada horisontaalselt ja vertikaalselt võimalikult suures ulatuses läbi kogu 

tulekahju ala. (Richman 1986:168) 

 

Kui tulekahju leviku piirkond on nii suur, et ühe joaga ei suudeta seda täielikult kaitsta, tuleb 

koheselt leida võimalus teise tõstukmehhanismi paigaldamiseks koos monitori joaga, et saaks 

kaetud kogu tulekahju leviku piirkond. (Richman 1986:174) 

 

Monitori tuleb kasutada ainult nii kaua, kui on näha leeki. Veeaur ja valge suits on nähtavad 

ainult selles piirkonnas, kus veejuga tabab tulekahju. Kui neid ei ole näha, siis tõenäoliselt on 

tulekahju selles piirkonnas juba kustunud ja monitor tuleb sulgeda või suunata uue piirkonna 

kustutamiseks. Jätkates monitori kasutamist pärast leekide sumbumist, lisatakse sellega 

nõrgestatud ehitisele vaid koormust ja kurnatakse veevarustuse süsteemi. (Richman 1986:170) 

 

Vesivarustuse tagamise ja monitorijugade kasutamise praktika Eesti erinevates piirkondades 

on järgmine:  

1. Tallinn - tõstuk paigaldatakse võimalusel otse hüdrandile. Redelil seda võimalust ei 

ole, sest puudub pump. Tõstukmehhanismi toidab veevõtukohal olev põhiauto. 

Tulekahju rünnak toimub ülevalt alla suunas, ehk lahtise tulekahju korral suunatakse 

juga otse koldesse. Akendest kustutamist kasutatakse juhul, kui vahelaed on sisse 

kukkunud. Kasutusel on vahetatavad monitori otsikud: kombineeritud 30l/s 7bar, 

siledatüveline olenevalt otsiku läbimõõdust 25-55l/s 3,5bar ja vahu moodustamise 

otsik 50l/s 10bar. Näiteks vanalinnas on kasutatud üheaegselt (kahest suunast) nii 

redelit kui tõstukit tulekahju kustutamiseks ja põlengule lähedale jäävate hoonete 

kaitseks. Monitori kompaktjuga on kasutatud nii hoonete kui ka laeva tulekahju 

kustutamisel.  
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2. Tartu - tõstukil on pump tootlikkusega 50 l/s. Vee andmiseks tõstuki süsteemi 

kasutatakse veevõtukohal oleva põhiauto pumpa. Tõstuki enda pumpa ei ole 

sündmustel vee andmiseks kasutatud, sest arvatakse, et Tartu linna hüdrandid ei suuda 

tõstuki pumbale piisavat vooluhulka tagada. Olemas on ainult kombineeritud monitori 

otsik, 30l/s 7bar. Tulekahju rünnak toimub suunaga ülevalt alla, st lahtise tulekahju 

korral suunatakse vesi otse koldesse. Kui vahelaed on sisse kukkunud, siis 

kustutatakse ka akende kaudu. Tõstukit on kasutatud tulekahju ümbritsevate hoonete 

kaitsmiseks ja katuse lammutamiseks järelkustutuse käigus.  

3. Jõhvi - autoredelil ei ole tarnetoru, selle asemel kasutatakse voolikuid. Redelil puudub 

pump, seega tuleb vesi tagada veevõtukohal oleva põhiautoga (vm pumbaga). 

Kasutusel on vene päritolu monitor, kust moodustub ainult kompaktjuga. Seda 

kasutatakse kas maapinnalt nööridega opereerides või siis juhib tõrjuja seda käsitsi 

redelil olles. Veejuga ei saa valida, sest erinevad otsikud puuduvad. Monitori 

vesivarustus on tagatud voolikuliiniga. Toide tuleb veevõtukohal või sündmuskohal 

olevast põhiautost. Kasutatakse ka keskkordse vahu generaatorit GPS600, mida on 

rakendatud lamekatusel tulekahju leviku piiramiseks. Neid on võimalik kasutada ka 

kahte korraga, näiteks mahutite kustutamisel. Kui aga tõrjuja on redelil, saab kasutada 

ainult ühte vahugeneraatorit. Veemonitori pole tuleleviku piiramiseks kasutatud.  

4. Pärnu - redelile saab vee tagada veevõtukohal või sündmuskohal oleva põhiautoga. 

Redelautol puudub pump ja tarnetoru on ainult redeli viimasel jätkul. Põhiautost 

moodustatakse tüviliin autoredelini, kus on hargmik. Sealt jookseb B-voolik juba 

tarnetoruni ning edasi monitori. Kasutusel on vahetatavad monitori otsikud: 

kombineeritud monitori otsik 30l/s 7bar, siledatüveline olenevalt otsiku läbimõõdust 

25-55l/s 3,5bar ja vahu moodustamise otsik tootlikkusega 50l/s 7bar juures, kuid 

reaalset kasutust on siiani leidnud vaid siledatüvelised otsikud. Selle aja jooksul, kui 

Pärnu päästekomandos on kasutusel olnud uus redelauto, ei ole monitori tuleleviku 

piiramisel kasutatud. Redelautot on sageli kasutatud nii kustutustöödel, kui ka 

katuseavade tegemiseks ventileerimise eesmärgil. Samuti kasutatakse seda tihti 

järelkustutuse käigus kontruktsioonide eemaldamiseks ja lammutamiseks. 

 

Piirkondades, kus on tõstukmehhanism, leiab selle monitor laialdast kasutust, eriti lahtiste 

hoonetulekahjude puhul. Monitor lihtsustab ja muudab oluliselt turvalisemaks tõrjujate tööd 

võimaldades neil pikaajaliste tulekahjude ajal hinge tõmmata. Samuti toimib monitor ka kui 

lõhkumisvahend. Hetkel on Eestis selline varustus, mis võimaldab kasutada lehvik- ja 
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kompaktjuga, vaid Tallinnas ja Pärnus. Tulevikus peab kindlasti mõtlema ühesuguse 

varustuse hankimisele igasse komandodesse, kus kasutatakse tõstukmehhanisme. Kõikidele 

tõstukmehhanismidele tuleb tagada pump, tarnetoru kogu masti ulatuses, monitor, vahu 

moodustamise otsik ja erinevat tüüpi ning erineva läbimõõduga monitoriotsikud. 

3.3. Voolikuliiniga hargnemine tõstukilt ja redelilt 

Voolikuliin koos ühendatud joatoruga peab olema kinnitatud korvi reelingu külge enne, kui 

korv tõstetakse oma positsioonile. Joatoru ja umbes 30cm voolikut peab ulatuma üle korvi 

reelingu. See võimaldab veejuga liigutada erinevates suundades. Juga tuleb suunata aknasse, 

et see liiguks ruumi ülaossa. See võimaldab joal liikuda vastu lage ja pihustada vett 

võimalikult laiale alale. 

 

Maksimaalne efekt saavutatakse siis, kui juga ületab aknalaua võimalikult väikese nurga all, 

kuid sel juhul võib see tabada pigem ruumi sisustust kui lage. Mõnevõrra suurem nurk annab 

joale parema läbitungivuse ja seetõttu on joal võimalus enda teelt takistused kõrvaldada. 

Kompaktjuga suunatakse otse aknast sisse juhul, kui eesmärgiks on joa võimalikult kaugele 

tungimine ruumi. Kunagi ei tohi suunata juga kohe akna taha, põrandale, sest see ei anna 

mingit efekti tulekahju kustutamisel ja põlemisgaaside jahutamisel ning lisab vaid koormust 

ehitisele (nt lastes ruumi vett 32 l/s lisame hoonele raskuseks umbes 2 tonni minutis). 

(Richman 1986:167) 

 

Kui leegid on aknaava piirkonnas summutatud, võib korvi tõsta aknalaua kõrgusele. Nüüd 

saab vajadusel veejuga suunata horisontaalselt aknast sisse. Kui leegid on selles piirkonnas 

täielikult vaibunud, saab voolikuliiniga edasi hoonesse liikuda. (Richman 1986:175) 

Mõnes situatsioonis võivad joatorud ja monitorid samaaegselt töötada. Selline tegevus 

võimaldab tõrjujatel rünnata tulekahju mitmel tasandil korraga.  Kui aga osa meeskonnast 

viibib redelil (v.a korvis), siis ei saa seda pikendada, lühendada ega pöörata ja monitori 

asukohta muuta.  

 

Voolikuliiniga hargnemise võimalused ja praktika kasutades tõstukmehhanisme Eesti 

erinevates piirkondades: 
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1. Tallinn - redelit on kasutatud tööliiniga hargnemiseks. Tarnetoru on ainult viimasel 

jätkul ja selle lõpus on sulgur-üleminek 77/52mm. Alati ei kasutata tarnetoru, vaid 

moodustatakse tööliin mööda redelit. Tõstukitel on tarnetoru kogu masti ulatuses. 

Tarnetoru lõpus on hargmik 2x77mm liitmikutega ja sealtkaudu moodustatakse 

tööliin. On võimalik ka põhiliini moodustada. Tõstukit on kasutatud tööstushoonete 

lamekatustele hargnemiseks tööliiniga. Põhiliini pole tõstukmehhanismide kaudu 

moodustatud. Plekk-katusega hoone kustutamisel toimus tööliiniga hargnemine 

tõstukauto korvist. 

2. Tartu - tarnetoru on kogu tõstuki masti ulatuses. Selle lõpus on hargmik 2x77mm 

liitmikutega, aga liini sealt ei moodustata. Kasutatakse kas monitori või tööliini, mis 

tuuakse otse maapinnalt korvi ja kinnitatakse voolikuremmi abil. 

3.  Jõhvi - voolikuliini hargnemist hoonesse autoredeli abil teostatakse vaid juhul, kui 

redelit saab toestada. Olgu selleks kas hoone sein, aknalaud või katuseäär. Kui 

toestada ei saa, siis on voolikuliiniga hargnemine ohtlik ja seda ei tehta. Hargnemisel 

on kasutatud ainult tööliini. Tüviliin jookseb veega toitvast põhiautost hargmikuni ja 

sealt läheb C-voolik üles joatorusse. Teisisõnu moodustatakse mööda redeli masti 

põhiliin. 

4. Pärnu - tõstukmehhanismi meeskond on sellisteks hargnemisteks koolituse saanud. 

Järelkustutamise käigus on redelikorvist tööliini hargnemist teostatud. Autoredeli 

korvist saab moodustada nii põhi- kui tööliini. Tööliin on võimalik tuua üles ka otse –  

maapinnalt mööda redelit jättes ära tarnetoru, kuid see on päästjate jaoks töömahukam.  
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4. TÜÜPHARGNEMISED 

Harjutused viidi läbi eesmärgiga, et tulevikus võiks neist välja kujuneda kontrollharjutused. 

Tüüphargnemiste katsetused koosnesid kahest harjutusest:  

1. Kannatanu päästmine 

2. Monitori tööle rakendamine. 

 

Harjutustes osalesid kõik neli vahtkonda Pärnu päästekomandost. Iga harjutus läbiti kolm 

korda. Tulemuste põhjal saadi iga harjutuse  ja vahtkonna kohta keskmine sooritusaeg. 

 

Siinkohal saab võrrelda Pärnu tulemusi Tartu päästekomandos tehtud harjutusega, kus 

katsetati 42 meetrist Bronto Skylift tõstukit. Tartus ei sooritatud kolme katset. Aeg fikseeriti 

vaid ühe katse põhjal, sest juba harjutuse algfaasis oli näha, et Tartu tõstukauto on tunduvalt 

aeglasem kui Pärnu redelauto. Aeg fikseeriti, kui tõstukauto saadi loodi ja korv oli sellises 

asendis maapinnal, et päästja sai varustusega korvi siseneda ning ülesannet täitma asuda. 

Selleks kulunud aeg oli 2.40 minutit. Järgmises peatükis tuuakse välja Pärnu päästekomando 

meeskondade tulemused. 

 

Harjutuste lähtekohaks on redelauto kabiin, kus autojuht ja korvioperaator istuvad 

isikukaitsevarustuses. Stardi märguande peale asuvad mõlemad ülesannet täitma. Lisaks 

isikukaitsevarustusele on korvioperaatori varustuses 1. harjutuse puhul hingamisaparaat 

(hingamisaparaati ei lülitunud) ja lõhkumisvahend ning 2. harjutuse puhul 1,5m kummeeritud 

voolik, mis ühendab tarnetoru monitoriga. Redelauto on eelnevalt paigutatud harjutusmajaga 

paralleelselt.  

 

1. harjutuse kirjeldus.  

Peale starti paneb korvioperaator selga hingamisaparaadi, võtab lõhkumisvahendi ja liigub 

mööda autot korvi (korvi ei tõstetud eelnevalt maha). Samal ajal toestab autojuht redelautot. 

Seejärel tõstab korvioperaator redeli masti, keerab seda 90 kraadi ning toetab korvi katuse 

äärele, mis asub maapinnast u 15m kõrgusel. Kui korv toetub katusele fikseerub aeg. 
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2. harjutuse kirjeldus.  

Peale starti paneb korvioperaator selga hingamisaparaadi, võtab lõhkumisvahendi ja 

kummeeritud vooliku ning liigub mööda autot korvi (korvi ei tõstetud eelnevalt maha). Samal 

ajal toestab autojuht redelautot ning ühendab voolikuliinid hargmiku ja tarnetoruga. 

Korvioperaator tõstab korvis olles monitori transpordiasendist tööasendisse ja ühendab 

tarnetoru vooliku abil monitoriga. Seejärel pikendab korvioperaator redeli masti u 15m 

kõrgusele ja keerab seda 90 kraadi ning tellib vett autojuhilt, kes on redelauto tagaosas, 

hargmiku juures. Vesi oli tagatud hüdrandil asuva auto abil. Hüdrandil oleva auto juhi 

ülesanne on moodustada toiteliin redelauto hargmikuni. Aeg fikseerub hetkel, kui vesi 

monitorist väljub.  

 

Harjutuste käigus esitati mitmeid ettepanekuid, nt redeli korvioperaatorile tuleks paigutada 

hingamisaparaat juba kabiini ja kummeeritud voolik võiks olla redeli masti küljes mitte 

varustuse kapis. See tähendaks mitmeid sekundeid ajavõitu. 

 
Tabel 1. Harjutuse 1 ajad vahtkondade kaupa ja keskmine aeg minutites 
 
 1. katse 2. katse 3. katse Keskmine aeg 

1. vahtkond 2:30 2:02 3:11 2:34 

2. vahtkond 2:06 1:51 1:55 1:57 

3. vahtkond 2:21 1:57 1:52 2:03 

4. vahtkond 2:13 1:57 2:23 2:11 

 

Tabel 2. Harjutuse 2 ajad vahtkondade kaupa ja keskmine aeg minutites 
 
 1. katse 2. katse 3. katse Keskmine aeg 

1. vahtkond 4:17 2:58 2:59 3:24 

2. vahtkond 2:08 3:03 3:08 2:46 

3. vahtkond 3:39 3:09 2:43 3:10 

4. vahtkond 2:56 3:30 3:20 3:15 

 

Harjutuste esimene päev toimus 27.04.2011, kell 13.30 – 15.00. Päev oli päikesepaisteline, 

temperatuur +22oC, nõrk tuul.  

Harjutuse teine päev toimus 28.04.2011, kell 14.00 – 15.30. Päev oli päikesepaisteline, 

temperatuur +22oC, nõrk tuul.  
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Harjutuse kolmas päev toimus 29.04.2011 kell 14.30 – 15.45. Päev oli vahelduva pilvisusega, 

nõrk tuul ja temperatuur +16oC. 

Harjutuse neljas päev toimus 30.04.2011 kell 14.15 – 15.35. Päev oli pilves, puhanguline 

mõõdukas tuul ja temperatuur +13 oC. 

Nelja vahtkonna harjutuste keskmised ajad:  

1. Harjutus 2.00 min.   

2. Harjutus 2.59 min. 
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5. KOKKUVÕTE 

Käesoleva lõputöö eesmärgiks oli koostada kompaktne õppevahend päästjatele, kes töötavad 

tõstukmehhanismidega. Vajadus sellise materjali järele oli suur, sest viimaste aastate jooksul 

on mitmete päästekomandode varustus täienenud redel- või tõstukautodega.  

 

Lõputöö mahukam osa oli olemasoleva välismaise kirjanduse kohandamine Eesti 

tingimustele. See oli väga huvitav, kuid üsna keerukas töö, sest Ameerika Ühendriikide 

taktika on paljuski erinev – juba meeskonnaliikmete arvus on suur vahe. Kui Ameerikas 

töötab tõstukmehhanismil kuni 6 meest, kelle ülesanneteks on kannatanute otsimine,  

päästmine ja ventilatsioon, siis Eestis on hetkel vastav meeskonnaliikmete arv 2. Saksamaal 

kasutatavas taktikas on rohkem sarnasust Eesti tõstukmehhanismide taktikaga. Ilmselt on 

põhjus ka selles, et uued eriautod, mida Eestis kasutatakse, on ehitatud Euroopas. Ei saa 

mainimata jätta, et Ameerikas kasutatavate erinevate tõstukmehhanismide valik on väga suur. 

Niisiis arvestades põhiprobleemi – töökäte puudust – oli vaja koostada õppevahend 

tõstukmehhanismide meeskondade koolitamiseks, mis ka õnnestus. Koostatud õppevahend 

avardab teadmisi ja annab asjalikke nõuandeid, kuidas päästetööd tõstukmehhanismide abil 

palju turvalisemaks, kiiremaks, efektiivsemaks ja mis seal salata, ka mugavamaks muuta. 

Tööd illustreerivad mitmed kujundlikud joonised ja tabelid. Õppevahendisse "Redel- ja 

tõstukautode kasutamine päästetöödel" lülitaksin käesolevast lõputööst sissejuhatuse, ülevaate 

ja lisad 1-7. Kindlasti peab tulevikus olemasolevat materjali täiustama, sest uueneb nii 

tehnika, varustus kui ka taktika.  

 

Töö teine, praktiline osa koosneb fookusgrupi intervjuudest Eesti nelja päästekeskuse 

operatiivkorrapidajaga. Intervjuude ja vestluste põhjal julgen väita, et elupäästemasinateks 

sobivad kindlasti paremini redelautod, sest need on tööasendisse seadmisel oluliselt kiiremad. 

Kui mingil põhjusel tekib vajadus redelautot ümber paigutada, siis toimub see palju lühema 

aja jooksul. Tõstukautode miinuseks võib lugeda ka nende suuri gabariite (Brontod Tallinnas 

ja Tartus). Nad ei mahu kitsastel tänavatel (magala rajoonid) manööverdama. Eriti keeruline 
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on talvel, kui tänavad on lumevallide tõttu veelgi kitsamad. Lisaks takistavad suurte 

päästeautode tööd tänava äärde pargitud sõiduautod. 

  

Veel tuleb tunnistada, et ZIL-i baasil ehitatud redelautodel on mõnikord eelis uue moodsa 

päästetehnika ees. Vene masinate suurendatud läbivus võimaldab neid kasutada just sellistes 

piirkondades ja igal aastaajal, kus kaasaegne tehnika võib päästjad hätta jätta. Sellised 

piirkonnad on eluhoonete küljed, mis jäävad sageli haljasalade või parkide poole. Samuti ei 

takista ZIL-i tööd paks lumi. Kahjuks hakkab sellise tehnika ressurss ammenduma. Neid 

masinaid omavad veel Viljandi, Tallinn ja mõned Ida-Virumaa komandod, kuid selle töö 

kirjutamise ajal olid neist arvel vaid üksikud. Enamus tehnika on vana ning 

operatiivkorrapidajad ei usalda masinaid – iial ei tea millal mõni neist „streikima“ hakkab ja 

kas nad lasevad end üldse tööasendisse seada (nt automaatika ei pane redelit loodi, kuid samas 

ülekoormuse andurid töötavad). Selliseid vanu tõstukmehhanisme julgetakse kasutada ainult 

õppustel, aga mitte reaalsetel sündmustel. Uute tõstukmehhanismide hankimisel tuleb 

kindlasti mõelda ka nende paremale läbivusele. 

 

Samuti on töös kirjeldatud ja võrreldud Pärnu päästekomando kõikide vahtkondadega 

läbiviidud harjutuste tulemusi. Harjutuste järgselt, intervjuude ja vestluste käigus selgus, et 

hetkel on Eestis tõstukmehhanismide kasutamises üsna suur osa omaloomingul. Ühtne 

tegevusplaan ja taktika puudub, sest vastavat õppematerjali on vähe. On olemas küll tehnika 

tootja poolt väljaantud masinate kasutamise manuaalid, kuid operatiivkorrapidajate ja 

tõrjujate sõnul on need siiski ebapiisavad selleks, et tõstukmehhanismi meeskond saaks 

sündmuskohal tegutseda efektiivselt ja kasutada maksimaalselt ära kõiki eritehnika võimalusi. 

 

Siiski peavad tõstukmehhanismide meeskonnad teadma, kuidas teostada kiireid hargnemisi, 

põhiautode meeskonnad peavad teadma, kuidas tagada kiirelt vesivarustus kõrgel töötavatele 

monitoridele ning käsijugadele. Päästetöö juht ja tõstukmehhanismi operaator peavad suutma 

hinnata täpselt tulekahju olukorda ning paigaldada tehnika kõige sobivamasse kohta.  Taoline 

laitmatult toimiv meeskonnatöö on võimalik vaid siis, kui on loodud ühtne taktikareeglistik. 

Niisiis on teema aktuaalne ja õppevahendi nõudlus suur. Käesolevat tööd saab kindlasti 

kasutada iga päästja, kes asub tööle tõstukmehhanismil. 
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SUMMARY 

This thesis gives on forty pages an overview of different possibilities, on how to use an aerial 

device, in possible rescue operations, while bringing out the differences, advantages and 

shortcomings between aerial ladder and elevating platform. The thesis describes current 

tactics used with aerial devices in Estonia. Used information was collected through target 

audience interviews with four of Estonian regional rescue services executive fire officers. In 

the process of composing the current thesis, different typical branching's were planned. With 

the help of Pärnu rescue station rescuers, exercises were carried out to fixate the necessary 

time that is spent on branching. The results are presented in charts. The thesis includes a CD 

disc with a teaching manual “The usage of aerial ladder and elevating platform in rescue 

operations”, which is an author’s translation of a publication in United States: Richman, H. 

1986. Truck Company Fireground Operations, second edition. Jones and Bartlett Publishers. 

Richman, H. 2008. Ladder Company Fireground Operations, third edition. Jones and Bartlett 

Publishers and is adapted to Estonian conditions. The teaching manual is illustrated with 

numerous blueprints wich make it easy to understand. The thesis also includes a wide variety 

of currently available Estonian language manuals and pictures of aerial devices that are used 

in Estonia, wich only confirms the demand for the teaching manual that is given on the CD 

disc. 
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LISA 8  VÄLJAVÕTE TARTU PÄÄSTEKOMANDOS 

KASUTUSEL OLEVAST KOOLITUSMATERJALIST. 

 
Sissejuhatus  

Antud konspekt ei ole käsiraamat tõstuki kasutamiseks vaid abivahend koolituse 

hõlbustamiseks ja maksimaalse informatsiooni ( ka lisainformatsiooni ning märkuste ) 

saamiseks. 

Bronto Skylift hüdraulilised tõstevahendid on mõeldud ainult inimeste ja nende isiklike 

tööriistade ning – vahendite tõstmiseks. 

Bronto Skylift tõstevahendid projekteeritakse tavalise veoauto alusele aluse valmistaja 

nõuannete järgi selliselt, et säilib garantii ning aluse tavapärane hooldus ei muutu 

komplitseerituks. 

Bronto Skylift tõstevahendeid võib kasutada ainult selleks koolitatud isik. Koolituses ja antud 

kasutusjuhendis toodud juhendedi tuleb töö käigus tingimata järgida. 

Enne esimest sõitu 

Enne esimest sõitu tuleb sooritada auto lühiülevaatus tootja nõuannete kohaselt. 

Samuti tuleb kontrollida, et tõsteseade on transpordi asendis ja kõik teisaldatavad tööristad 

kinnitatud. 

Enne sõidu alustamist tuleb välja lülitada jõuväljavõtt, kontrollida, et kõik punased 

signaallambid ( noole, tugijalgade, kappide uste ) oleksid kustunud. 

Kui sõidu ajal ükski signaallamp süttib, tuleb koheselt seisma jääda ja välja selgitada 

signaallambi süttimise põhjus. 

Auto  paigutamine töökohale 

Paiguta auto selliselt, et see häiriks võimalusel vähe  üldist liiklust. 

Paiguta auto vältimaks hilisemaid ümberpaigutusi. 

Paiguta auto nii, et töösektor jääb auto taga poolele või küljele. 

Kasuta alati tugijalgade alusplaate ning veendu nende pidamises  ( liikumisoht ). Libeduse 

korral aseta alusplaatide piigid allapoole ( libisemiskaitse ). 
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Kui auto tuleb paigutada kaldu oleval pinnale, arvesta, et tugijalgade tasakaalustus mehanism 

katab 10 ° kalde auto piki- ja põiki suunas. 

Auto tuleb paigutada kabiin allamäge. 

Töötamine tõstukiga 

Üldine turvalisus: 

Tõstukit  tohib kasutada vaid eriväljaõppe saanud üle 18 a vana isik. 

Tõstukit  ei tohi kasutade enne selle funktsioonide põhjalikku tutvumist. 

Ära kasuta tõstukit, mis ei toimi korrektselt ning mide ei ole hooldatud regulaarselt. 

Kunagi ei tohi ületada etteantud töökorvi ( edaspidi: korv ) kandevõimet ja lubatud 

maksimaalset külgkoormust. 

Tõstukit  ei tohi kasutada pinge all olevate elektriliinide lähedal. 

Ära kasuta tõstukit muuks kui inimeste ja nende tööriistade ning varustuse teisaldamiseks. 

Korvis  ei tohi kasutada redelit vms suurendamaks töökõrgust või külgulatuvust. 

Korvile ei tohi lisada esemeid, mis oluliselt suurendavad tuuletakistust. 

Ära roni korvi piirdeaiale. 

Korvis töötades kasuta alati turvavööd ( max 3 turvavööd ühele konksule ). 

Ära kunagi jäta tööasendis tõstukit järelvalveta. 

Töötades äikese ajal ära unusta võimalikku välgust tulevat ohtu. 

Ole äärmiselt ettevaatlik liikudes noolel, korvis. Kukkumisoht. 

Liigutades teleskoopjätku veendu, et kedagi ei oleks redelil  ning lisaaste oleks 

ülemisesasendis. 

Ohutus tuletõrje-pääste vahenditega töötamisel: 

Kasutades talvetingimustes veemonitorim, väldi võimalusel veesumu sattumist 

seadmetele/korvile ( jäätumine võib põhjustada häireid töös ja ohtu töötajatele ). Pakasega 

tuleb kõik vee väljalaske ventiilid/kraanid avada ja lasta veel torustikust välja voolata. 

Järgi alati üldisi ja kohalikke tulekustutus- ning päästetöödega seotud eeskirju ja juhendeid. 

Tehnilised andmed 

Tööpiirkond 

Maksimaalne töökõrgus    42 m 

Maksimaalne kõrgus korvi põhjani 40 m 

Maksimaalne külgulatuvus   19, 5 m 

Maksimaalne ulatuvus korvi põhjani 

maapinnast allapoole    5, 5 m 

Korvi kandejõud 
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Maksimaalne lubatud korvi kandejõud  400 kg  ( 4 inimest + 40 kg ) 

Maksimaalne lubatud toetusjõud    500 N 

Pöörderaadius 

Pidev       360° 

Tehnilised näitajad 

Pikkus      ~11, 7 m 

Kõrgus      ~3, 7 m 

Laius      2, 5 m 

Auto mass ilma aluseta    ~16, 8 t 

Auto täismass     ~26, 5 t 

Tugijalad 

Maksimaalne laius    5, 5 m 

Maksimaalne jõud    170 kN 

Maksimaalne surve     7, 2 kg/cm
2 

Maksimaalne surve kasutades 

Tugijalaplaate ( 50X750X750 )   3, 0 kg/cm
2 

Hüdraulikasüsteem 

Peapumba tootlikus    ~150 l/min 

Akupumba tootlikus    ~10 l/min 

Töösurve     180 bar 

Akupumba töösurve    155 bar 

Teleskoobi raskuse langetusventiilid  345 bar 

Hüdraulikaõli paak    ~330 l 

Süsteemi kogumaht    ~410 l 

Soovitav väliskeskkonna temperatuur  -25° C …+ 35° C 

Müratugevus     alla 85 dB 

Terminoloogia 

Tõstuki kere Abinoole jõusilinder 

Esitugijalg    Abinool 

Tagatugijalg  Töökorvi asendisilinder 

Tugijalatala Töökorv  

Tugijala jõusilinder Töökorvi juhtpaneel 

Tugijalgade juhtpaneel Pöörlemise jõuülekanne 
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Noole tugi Kaablilift  

Pöördalus Tugijala levitussilinder 

Pöördaluse juhtpaneel Tugijalaalus 

Peanoole jõusilindrid Läbiviigud  

Peanool  

12. Peanoole teleskoopjätkud 

 

Auto automaatne toestus ja tasakaalustus 

Auto paigutamisel töökohale on tähtis: 

Kaldpinnal kabiin allamäge.  

Töösektor auto taga poolel või küljel. 

Piisava ruum tugijalgadele. 

Piisava ruum noolele. 

Veendu, et toetuspind on piisavalt kõva.  

Tähelepanu! Kasuta alati tugijalgade alusplaate. 

Noole koormamine ( F 42 HDT 2000 ) 

Maksimaalselt on lubatud olla samaaegselt noole redelil 10 ja korvis ainult 1 inimene. 

Pöördalusel on lubatud olla maksimaalselt 2 inimesel. 

Maksimaalselt 1 inimene võib olla korvis. 

Maksimaalselt 2 inimest võib olla abinoole redelil. 

Maksimaalselt 8 inimest võib olla peanoole teleskoobi redelil, kuid jaotatuna 2 inimest ühel 

redelijätkule. 

Tähelepanu! Kõik noole liikumised on kategooriliselt keelatud kui inimesed on redelil. 

Veesüsteem  

Auto tagaosas asuvad survesisendid.  

Süsteem on varustatud kahe tühjenduskraaniga, millest üks asub korvis ja teine auto tagaosas 

survesisendis. 

Töökorv on samuti varustatud surveväljundi ja kaitseuduga ning korvis asub  TR75SH 

elektro-hüdrauliline kaugjuhitav lafett ja AKRONMATIC 1000 joatoru, mille maksimaalne 

tootlikkus on 3800 l/min. 

Toites süsteemi väljapoolt ei tohi surve ületada 14 bar´i. 

Ava kõik kraanid ja ventiilid  sujuvalt vältimaks hüdraulilist lööki. 

Töö lõppedes ava kõik tühjenduskraanid ning tõsta nool püsti vee väljumiseks süsteemist. Kui 

tõstukit ei kasutata jäetakse tühjenduskraanid lahti. 
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Kui torustik on surve all ning noolt on vaja liigutada, eriti teleskoobi sissetõmbamisel, tuleb 

kontrollida, et lafeti joatoru on avatud vältimaks ülerõhku süsteemis. 

Noolt transpordi asendisse ajades veendu, et ka lafett oleks transpordi asendis – pööratud alla 

ja väljapoole. 

Kasutades pakasega lafetti ja korvi kaitseudu väldi võimalusel suurema vee sattumist tõstuki 

peale. 
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LISA 9 VÄLJAVÕTE PÕHJA-EESTI PÄÄSTEKESKUSES 

KASUTUSEL OLEVAST KOOLITUSMATERJALIST. 
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