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1. peatükk
Üldsätted
1. Roomikmasinate üldine ohutuseeskiri (edaspidi ohutuseeskiri) reguleerib:
1.1. roomikmasinate (lahingumasinate, -toetusmasinate, -tankide, -toetustankide ja
liikursuurtükkide) kasutamise üldnõuded:
1.1.1. roomikmasina kasutusnõuded:
1.1.1.1. kasutaja kohustused;
1.1.1.2. juhatamine;
1.1.1.3. sõitmine teel;
1.1.1.4. sõitmine maastikul;
1.1.1.5. veovahendile laadimine ja mahalaadimine;
1.1.1.6. transportimine;
1.1.1.7. naastamine ja pukseerimine;
1.1.1.8. vesitõkke läbimine;
1.1.1.9. sõitmine jäätunud veekogul;
1.1.1.10. koostööüksused;
1.1.2. töö lisaseadmetega:
1.1.2.1. vintsimine;
1.1.2.2. tõstmine kraanaga;
1.1.3. remondi- ja hooldustööd:
1.1.3.1 remondihallis;
1.1.3.2 välitingimustes;
1.1.4. roomikmasina CV9035EE erisused:
1.1.4.1. kere ohutustehnika;
1.1.4.2. torni ohutustehnika;
1.1.4.3. DAS-i kasutamise ohutustehnika;
1.1.4.4. laserkaugusmõõtja kasutamise ohutustehnika;
1.1.5. roomikmasina Leopard 1 erisused:
1.1.5.1. keevitamine ja lõikamine;
1.1.5.2. töötamine sahaga;
1.1.5.3. töötamine pinnasepuuriga;
1.1.5.4. sillatank.
2. Ohutuseeskiri on aluseks väljaõppe korraldamisel ja täitmiseks punktis 1.1 nimetatud
roomikmasinaid kasutavale isikkoosseisule.
3. Ohutuseeskiri kehtib nii rahu- kui ka sõjaajal.
4. Ohutuseeskirjas kasutatavad mõisted:
4.1. masinameeskond − masina kasutamiseks ettenähtud isikkoosseis, kellele antakse
masina spetsiifikast lähtuv väljaõpe. Masinameeskonnakursusel spetsialiseerutakse
näiteks masinajuhiks, -ülemaks või sihturiks;
4.2. juht − masinameeskonnakursuse lõpetanud isik, kellele on antud roomiksõiduki
juhatamise õigus ja juhtimisõigus;
4.3. ülem − masinameeskonnakursuse lõpetanud isik, kellele on antud roomiksõiduki
juhatamise õigus ja piiratud juhtimisõigus;
4.4. sihtur − masinameeskonnakursuse lõpetanud isik, kellele on antud roomiksõiduki
juhatamise õigus ja piiratud juhtimisõigus;
4.5. mehaanik − mehaanikukursuse lõpetanud spetsialist, kellele on antud roomiksõiduki
juhatamise õigus ja piiratud juhtimisõigus;
4.6. jalastuv allüksus − üksus, kes kasutab transpordiks lahingumasinaid;
4.7. juhataja – masinajuhile käskluste ja märguannete andja masinaga sõitmisel;
4.8. koostööüksus – allüksus, kellega puudub rutiinne igapäevane koostöö;
4.9. masina piiratud juhtimisõigus – masinameeskonnakursuse lõpetanud isikule, kellel
puuduvad C-kategooria juhiload, kuid on olemas madalama (A-, B-) kategooria juhiload,
antakse piiratud juhtimisõigus. Piiratud juhtimisõigusega isik võib sõita masinaga
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Kaitseväe territooriumil ja harjutusväljadel ning tavaliiklusele piiratud ligipääsuga
Kaitseväe territooriumil tehnika hoolduse, remondi või väljaõppe eesmärgil.
5. Ohutuseeskirja haldab jalaväeinspektor.
2. peatükk
Roomikmasina kasutusnõuded
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.

13.

14.

15.

16.
17.
18.
19.

20.

Käesolev ohutuseeskiri on täitmiseks, ohutusnõuete eiramine võib põhjustada raskeid
kehavigastusi või surma.
Roomikmasinaga liigeldes peab masinas ja masina peal viibiv isikkoosseis kandma
kuulmiskaitsevahendeid. Kuulmiskaitsevahendite täpsustatud kandmiskord on sätestatud
vastavas ohutuseeskirjas1.
Roomikmasinat võivad kasutada masina spetsiifikast lähtuva väljaõppe saanud isikud.
Roomikmasina liigutamisel ja sellega sõitmisel peab olema alati vähemalt kaks isikut: juht
ning juhataja.
Masinameeskond on kohustatud juhendama asjakohast väljaõpet mittesaanud isikuid
ohutuks tegutsemiseks masinal ja selle vahetus läheduses.
Roomikmasina väljaõpet mittesaanud isikud on kohustatud järgima kõiki meeskonnaliikmete
juhiseid ohutuks tegutsemiseks masinal ja selle vahetus läheduses.
Juhtimisõigus. Roomikmasinat võib juhtida C-kategooria juhilube omav isik, kes on lõpetanud
masinameeskonnakursuse. Roomikmasina manööverdamisel lähtutakse lisades 1−5 toodud
märguannetest, käemärkidest ja käsklustest.
Juhatamisõigus maast. Roomikmasina manööverdamist võib juhatada isik, kes on saanud
asjakohase väljaõppe ja omandanud lisas 1 (Taktikalised käe- ja valgusmärguanded
roomikmasina juhatamiseks maast) toodud märguanded.
Juhatamisõigus masinast. Roomikmasina manööverdamist võib juhatada juhilube omav isik,
kes on lõpetanud asjakohase roomikmasina kursuse ja omandanud lisas 2 (Taktikalised käe, lipu- ja valgusmärguanded roomikmasina juhatamiseks masinast) toodud märguanded.
Piiratud juhtimisõigus. C-kategooria juhilube mitteomav, kuid masinameeskonnakursuse
lõpetanud isik omab roomikmasina juhtimisõigust instruktori järelevalve all alljärgnevatel
juhtudel:
15.1. masinameeskonnakursusel;
15.2. kinnisel territooriumil masina transpordiks ettevalmistamisel;
15.3. tankimise, hoolduse ja remondiga seonduvateks sõitudeks;
15.4. Kaitseväe harjutusaladel toimuvatel harjutustel/õppustel.
Vahemaa elektriliinide ja masina antennide ning masina peal kõndivate inimeste vahel peab
alati olema vähemalt 2 m.
Kui kõik luugid on suletud ja isikkoosseis viibib masinas, peab olema sisse lülitatud värske
õhu ventilaator.
Masinaga võib sõita ainult siis, kui automaatne tulekustutussüsteem on töökorras ja masinas
on vähemalt kaks käsitulekustutit.
Äikeseohu korral peab sidevahendid välja lülitama, kinnitama antennid alumisse asendisse
ja sulgema masinaluugid. Isikkoosseis ei tohi olla sõiduki soomuse peal (torn, mootoriruumi
luuk jne).
Masinas olev isikkoosseis peab teadma ja oskama kasutada masinast evakueerumise
võimalusi. Roomikmasina evakuatsiooniteed ei tohi olla tõkestatud (v.a tornialune
evakueerumistunnel, kuhu on lubatud paigutada kergesti kättesaadavat varustust).
3. peatükk
Roomikmasina kasutaja kohustused

21. Roomikmasina ülem vastutab selle eest, et kõik masina kasutajad täidaksid ohutusnõudeid.

1

„Kuulmiskahjustuste vältimise ohutuseeskiri OE 1.2“.
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22. Sõidukijuhi kohalt tohib lahkuda ainult siis, kui sellest on teavitatud ülemat, käiguvalits on Nasendis, roolilukk (olemasolul) ja seisupidur on rakendatud.
23. Töötava mootoriga või aktiivse torniga masinale ei tohi läheneda (10 m eest ja tagant, 5 m
külgsuunast) enne, kui on loodud silmside masinameeskonnaga.
24. Alati, kui keegi ronib masinale või läheb masinalt maha (jalastub), peab ta enne oma
kavatsusest roomikmasina vastutavale kasutajale teada andma. Vastutav kasutaja peab
kinnitama, et on kavatsetavast tegevusest aru saanud.
25. Roomikmasina ohutuks kasutamiseks peab meeskond kontrollima masina tehnilist
seisukorda kontroll-lehtede järgi2.
26. Liikuva roomikmasina varustuseruumide luugid peavad olema suletud.
27. Varustus peab olema nõuetekohaselt kinnitatud nii meeskonnaruumis, varustuseruumides
kui ka roomikmasina välisküljel.
28. Roomikmasina ülem käsib oludele sobiva sõidukiiruse.
29. Roomikmasina evakuatsiooniteed ei tohi olla tõkestatud.
30. Hooldus- ja remonditöödel peab kandma kindaid. Väljaspool roomikmasinat tehtavatel
hooldus- ja remonditöödel peab kandma lisaks silmakaitsevahendeid, müra korral
kuulmiskaitsevahendeid.
31. Masinameeskond peab sõidu ajal kinnitama turvavöö ja kandma masinakiivrit. Turvavööd ei
kinnitata vesitõkete ületamisel/läbimisel ja juhtudel, mis ei võimalda ülemal ja sihturil masinat
juhatada ning relva käsitseda.
32. Roomikmasina relvasüsteemi tõrke eemaldamisel tuleb kanda silmakaitsevahendeid.
33. Sõidu ajal luugist väljas olles tuleb kanda silmakaitsevahendeid.
34. Jalastuv allüksus peab sõidu ajal kandma kiivrit, kuulmis- ja silmakaitsevahendeid.
Turvavööd kinnitatakse masinaülema korraldusel. Turvavöö peab kinnitama lõhkevate tõkete
läbimisel või isetehtud lõhkekehade ohtlikus piirkonnas.
35. Roomikmasinas tohib transportida isikkoosseisu vastavalt masina istmete arvule.
36. Roomikmasinast väljaspool tohib väljaõppe vajadusest tulenevalt transportida mitte rohkem
kui kolme inimest. Roomikmasina ülem käsib oludele sobiva sõidukiiruse, kuid mitte suurema
kui 50 km/h. Väljaspool masinat sõitev isikkoosseis peab kandma kiivrit, kuulmis- ja
silmakaitsevahendeid ning kindaid.
37. Administratiivsõitudel, kus masinat juhatatakse maast ja sõidetakse avatud juhiluugiga, ei
pea kiivrit kandma, kuid peab kandma kuulmiskaitsevahendeid. Masina sõidukiirus ei tohi
ületada jalakäija liikumiskiirust.
4. peatükk
Roomikmasina juhatamine
38. Roomikmasina juhatamine maast:
38.1. roomikmasinat juhatatakse maast (jalastunult) lisas 1 (Taktikalised käe- ja
valgusmärguanded roomikmasina juhatamiseks maast) toodud käemärke kasutades;
38.2. juhataja ei anna ühtegi korraldust masina liigutamiseks enne, kui on veendunud
manöövri ohutuses;
38.3. juht ei soorita ühtegi manöövrit juhataja korralduseta, välja arvatud masina peatamine
ohuolukorras;
38.4. kui juhile edastatud korraldus ei ole talle mõistetav või tekib kahtlus, et side on
katkenud, peab juht masina sujuvalt peatama;
38.5. üksuse territooriumil ja harjutus-/õppusealal määratakse piirkonnad, kus masinat peab
juhatama maast. Hoonetes, tanklates ja pesuplatsidel juhatatakse masinat alati maast;
38.6. masina juhatamisel maast peab masina juhataja olema kogu aeg juhi vaateväljas;
38.7. kui juhataja kaob juhi vaateväljast või side katkeb, peab juht masina peatama;
38.8. juhataja peab olema masinast optimaalsel kaugusel, et omada parimat ülevaadet
ümbritsevast ja masinatagusest alast;
Kehtestab vastava struktuuriüksuse või toetuse väejuhatuse ülem vastavalt KVJ 13.06.2014 käskkirjale
nr 166 „Maismaasõidukite kasutamise eeskiri“.
2
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38.9. sõidukiiruse reguleerimiseks juhatamisel maast jälgib juht juhataja liikumiskiirust,
kasutades madalaimat võimalikku käiku;
38.10. juhataja ei tohi juhatades jääda liikuva masina ja füüsilise takistuse vahele (nt sein,
teine sõiduk) nii, et tal ei ole ohu korral võimalik ohutusse kohta liikuda;
38.11. juhataja ei tohi juhatamise ajal joosta;
38.12. juhataja ei tohi juhatades liikuda selg ees;
38.13. juhataja peab üldkasutataval teel masinat maast juhatades kandma helkurvesti;
38.14. enne masinale ronimist peab juhataja veenduma, et juht on sellest teadlik;
38.15. teekatte ja tehnika säästmiseks tuleb masina kohapeal pööramist vältida, kui see on
võimalik.
39. Roomikmasina juhatamine masinast:
39.1. roomikmasinat juhatatakse masinast lisas 2 (Taktikalised käe-, lipu- ja
valgusmärguanded roomikmasina juhatamiseks masinast) toodud käemärke
kasutades või masinaülema ja sihturi kohalt masina sidevahendite abil (vt lisa 4.
Masinameeskonna käsklused masina kasutamisel ja juhatamisel);
39.2. keelatud on alustada roomikmasinaga sõitu, kui puudub side juhi ja juhataja vahel. Kui
sõidu ajal tekib kahtlus, et side on katkenud, tuleb masin peatada;
39.3. vaateväljast tingituna vastutab sõidu ajal roomikmasina nina suuna eest („kell 11−1“)
juht. Ülejäänud suundadel vastutab masina ohutu liikumise eest juhataja;
39.4. torni ja relvasüsteemide turvalisuse eest vastutab masinaülem, käskides juhile oludele
sobiva kiiruse ja andes õigel ajal sihturile käsu torni suunamiseks;
39.5. kitsastes tingimustes, metsateel ja asustatud alal hoida pardarelvad soovitatavalt
masina gabariidis.
5. peatükk
Roomikmasinaga sõitmine teel
40. Suurim lubatud sõidukiirus on 50 km/h, välja arvatud asulas, kus võib sõita kuni 30 km/h.
41. Sõidu ajal peab olema sisse lülitatud oranž vilkur, välja arvatud juhul, kui üksuse ülem on
andnud erikorralduse (näiteks taktikalises olukorras).
42. Üldkasutataval teel sõites peab torn olema lukustatud sõidusuunda („kell 12“), välja arvatud
taktikalisel õppusel.
43. Masina antennid peavad administratiivrännaku ajal või elektriliinide alt läbi sõites olema
kinnitatud alumisse asendisse.
44. Üldkasutataval teel sõites peab masinaülem olema ohutuse tagamiseks masina luugist
väljas.
45. Roomikmasinaga manöövrite tegemiseks annab korralduse masinaülem.
46. Masinaülem teavitab masinajuhti möödasõidumanöövrit sooritavast sõidukist.
47. Roomikmasina ülem vastutab liiklusseaduse täitmise eest ning korrigeerib vajadusel juhi
tegevust asjakohaste käsklustega.
48. Vältida teemärgistuste peal sõitmist ja järske pöördeid, mis võivad teekatet kahjustada.
Kõvakattega teel on keelatud sõita roomikuga, mille kummipadjad on kulunud piirini, kus
metallroomik hakkab teekatet rikkuma.
49. Roomikmasina jääkingadega on keelatud sõita üldkasutataval kõvakattega teel, välja arvatud
Kaitseväe harjutusalal või teeomaniku eriloal.
50. Ohuolukorras on esmatähtis vähendada sõidukiirust. Kui otsasõit on vältimatu, sõita otsa
sellise nurga all, mis tekitab vähimat kahju elavjõule ja tehnikale (näiteks kui ei suudeta
vältida otsasõitu sõdureid vedavale veoautole, peaks veokasti tabamise asemel eelistama
otsasõitu veoki kabiinile).
51. Loomale otsasõidu vältimiseks vähendada sujuvalt sõidukiirust ja sundida loom
helisignaaliga liikvele. Kui see on tulutu, ei sooritata manöövrit otsasõidu vältimiseks, kuna
see võib tekitada suuremat kahju masinas olevale isikkoosseisule.
52. Enne üldkasutatavale teele sõitmist peab masinameeskond veenduma, et:
52.1. juhtimisseade toimib (keerates seadet vasakule ja paremale);
52.2. pidurid toimivad;
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52.3. masina varustus ja maskeering on korralikult kinnitatud, et maskeeringu või varustuse
iseeneslik irdumine masina küljest oleks välistatud;
52.4. masina tuled on töökorras ja puhtad, tulekatted on eemaldatud, registreerimismärk
loetav;
52.5. masina peal ega veermikul ei ole oksi, kive, jääd, lund, laskemoonajääke või pinnast,
mis võivad sõidu ajal eralduda.
6. peatükk
Roomikmasinaga sõitmine maastikul
53. Maastikule sobiva sõidukiiruse käsib masinaülem, lähtudes eelkõige ohutusest ja masina
heaperemehelikust kasutamisest. Kiirus sööstudel ei tohi olla rahuaegsel väljaõppel suurem
kui 50 km/h.
54. Antennid hoida ülemises (avatud) asendis, kui see on võimalik.
55. Pimedal ajal võib kontrollitud alal ja sellekohase korralduse alusel sõita ilma
päevasõidutuledeta, kasutades lahingutulesid ja/või öövaatlusseadmeid.
56. Masinaga puude maha sõitmine eriloata on keelatud.
57. Kui tekib vajadus rajada teed puid maha sõites, lähtub vastutavalt isikult loa saanud
üksuseülem järgmisest valemist: masina mass korrutada 0,6-ga. Vastuseks on puutüve
maksimaalne läbimõõt, mida on võimalik masinat kahjustamata maha sõita (nt CV9035 − 31
tonni × 0,6 = 19 cm; Leopard 1 − 41 tonni × 0,6 = 25 cm).
58. Puude maha sõitmisel peavad roomikmasina luugid ja sihikute katted olema suletud.
59. Jämedamad kui 5 cm tüveläbimõõduga puud sõidetakse maha masina kerega, väiksemad
puud võib maha sõita masina roomikuga.
60. Tihedas metsas sõites, kus puude maha sõitmine on vältimatu, pöörata torn tagumisse
asendisse („kell 6“), et ei lõhutaks masina relvastust.
61. Pehmel pinnasel sõites jälgida, et kandev pinnas poleks sügavamal kui 1,5-kordne masina
kliirens.
7. peatükk
Roomikmasina veovahendile laadimine ja mahalaadimine
62. Enne veovahendile sõitmist veenduda, et veovahendi pidurid on rakendatud.
63. Veovahendile laadimise ajal võib roomikmasinas viibida ainult juht.
64. Veovahendile laadimisel ja mahalaadimisel liigutakse ainult jalastunud juhataja käemärkide
järgi.
65. Juhataja ja roomikmasin ei tohi kunagi liikuda korraga. Juhataja ei tohi kunagi liikuda selg
ees.
66. Juhataja ja liikuv roomikmasin ei tohi võimalusel viibida samal veovahendi platvormil või
tasapinnal. Juhendama peab järgmiselt platvormilt või tasapinnalt (nt treileri kõrgendiku
pealt).
67. Veovahendile peab sõitma esimese käiguga ja sujuvalt. Kiirendusi, peatumisi ega muid
juhtimisvõtteid ei tohi järsult sooritada.
68. Veovahendile sõitva roomikmasina külgedel 5 m raadiuses ei tohi viibida isikkoosseisu, sest
masina ümberminemisel on inimelud ohus.
69. Ohutuse eest vastutab laadimist juhatav isik ning peatab ohu ilmnedes kohe roomikmasina
veovahendile laadimise.
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8. peatükk
Roomikmasina transportimine mööda maismaad, meritsi või õhus
70. Masinaülem vastutab, et roomikmasin oleks transpordiks valmis seatud: masina peal ega
veermikul ei oleks oksi, kive, jääd, lund, laskemoonajääke ega pinnast, mis võivad transpordi
ajal eralduda ja kaasliiklejaid ohustada.
71. Transpordi ajal peab torn olema lukustatud, masina vool välja lülitatud ning kõik luugid
suletud. CV9035 puhul eemaldatakse pearelva programmer ja fikseeritakse torn
koormarihmadega. Eenduvad osad (nt andurid, antennid jne) tuleb tuua masina gabariiti.
72. Masina veovahendile kinnitamise eest vastutab transpordivahendi eest vastutav isik
(treilerijuht, rongi laadimise eest vastutav isik).
9. peatükk
Roomikmasina naastamine ja pukseerimine
73. Pukseerida või naastada tohivad ainult sellekohase väljaõppe saanud isikud.
74. Pukseerimist või naastamist juhendab üks isik, ülejäänud peavad jääma ohutusse kaugusse.
Juhendatakse lisas 5 (Käemärgid kraana- ja vintsitöödeks) toodud käemärke kasutades.
75. Pukseerimise ajal peavad mõlema masina luugid olema suletud. Märguannete andjad
peavad olema varjunud luukide taha.
76. Pukseerimisel tuleb alati eelistada jäika ühenduslüli.
77. Pukseerimisel pukseerimistrossidega ja/või pukseerimisköitega peab kasutama kahte trossi
ja/või köit, ühendades need vedava ja veetava masina vahele risti.
78. Pukseerimistrossiga ja/või pukseerimisköiega pukseerides on ohuala raadius võrdne 1,5kordse trossi või köie pikkusega.
79. Kui pukseeritaval masinal puuduvad pidurid (CV90 puhul veovõlli eemaldamisel), peab
pukseerima jäikühendusega või peab pukseeritava sõiduki taha olema kinnitatud kolmas
sõiduk, mis pidurdab kolonni.
80. Kui pukseeritaval masinal puuduvad pidurid, on masinas ainult masina juhtimiseks vajalik
isikkoosseis.
81. CV90 pukseerimise ajaks peab veovõllid lahti ühendama (veermiku eraldamiseks käigukasti
küljest) alljärgnevatel juhtudel:
81.1 masinat on vaja tagurpidi pukseerida rohkem kui 1 km või kui on vaja liikuda kiiremini
kui 8 km/h;
81.2 masinat on vaja edaspidi pukseerida rohkem kui 10 km või kui on vaja liikuda kiiremini
kui 20 km/h;
81.3 eelnevast olenemata eelistada pukseerimisel alati veovõllide eraldamist.
10. peatükk
Vesitõkke läbimine
82. Masinaülem vastutab, et masinatüübile vajalikud vesitõkke läbimise ettevalmistused oleksid
tehtud.
83. Masinas viibijate turvavööd peavad olema lahti.
84. Masinameeskond peab teadma, kuidas masinast evakueeruda.
85. Vesitõkke läbimiskohtadele peab olema tehtud kallaste ja põhja luure, tagamaks, et
läbimiskoht vastab masina võimetele.
86. Põhjamuda paksus tohib olla kuni 30 cm.
87. Veest läbisõidutrassil ei või olla suuremaid kui 30 cm läbimõõduga kive.
88. Läbitava veekogu kaldad ei tohi olla järsumad kui 15°.
89. Vesitõke läbitakse ühe masina kaupa.
90. Vesitõke läbitakse väikesel kiirusel esimese käiguga ja järske pöördeid vältides.
91. Võimaluse korral tuleb vesitõkke läbimiskoht selgelt märgistada.
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11. peatükk
Jäätunud veekogu ületamine
92. Võimaluse korral vältida roomikmasinatega jäätunud veekogu ületamist.
93. Jäätunud veekogu ületamisele peab eelnema ületuskoha luure, mis luurab välja ületuskoha
kaldad (kaldenurk ja jää paksus). Ületustee tuleb luurata vähemalt 20 m ulatuses, et
seiskunud masinast oleks võimalik kõrvalt mööda sõita.
94. Esimene mõõtmiskoht peab olema kaldast 3–5 m kaugusel.
95. Jäätunud veekogu ületades peavad torniluugid olema avatud ning masinas viibijate
turvavööd kinnitamata. Roomikmasina juhi luuk peab olema suletud.
96. Jää kandvuse arvutamiseks liidetakse 25 cm-le roomikmasina mass sentimeetrites (nt
lisasoomuseta CV9035 – 25 cm + 31 cm = 56 cm; Leopard 1 − 25 cm + 41 cm = 66 cm).
97. Jäätunud veekogu ületavate roomikmasinate vaheline kaugus võrdub masina massiga
meetrites, aga ei ole väiksem kui 30 m.
12. peatükk
Koostööüksus
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.

Roomikmasina lähenedes isikkoosseisule lähemale kui 50 m tuleb teha ennast masinale
nähtavaks (näiteks püsti tõustes ja kätega vehkides).
Üksus peab suhtlemiseks looma silmside masinaülemaga.
Masinale ronimise ja jalastumise loa annab masinaülem.
Rambi avab ja sulgeb masinameeskond.
Enne masinasse sisenemist peab koostööüksus relvad ohutuks tegema.
Rambi/ukse avamisest ja sulgemisest peab koostööüksus teada andma masinaülemale
enne tegevuse alustamist ja pärast tegevuse lõpetamist.
Relvade vintrauad peavad masinas viibides olema suunatud alla.
Liikuvalt masinalt jalastumine või liikuvale masinale ronimine on keelatud.
Koostööüksus peab teadma masina ohualasid ning neid vältima.
13. peatükk
Töö lisaseadmetega

107. Vintsimine ja kraanatööd:
107.1 vintsimist ja tõstmist juhendab ja selle eest vastutab üks isik (reeglina masinaülem);
107.2 vintsimis- ja kraanatöödel kasutatakse lisas 5 (Käemärgid kraana- ja vintsitöödeks)
toodud käemärke;
107.3 ohutuse eest vastutab tegevuse juhendaja;
107.4 töö tegemise juures peab alati viibima vähemalt kaks isikut;
107.5 ohuala on 1,5-kordne trossi pikkus. Asjasse mittepuutuv isikkoosseis peab olema
ohualast väljas;
107.6 kõikide vintsimis- ja kraanatööde juures on kohustuslik kanda kiivrit;
107.7 mittetaktikalistes olukordades peab töötama oranž vilkur ja ohuala peab olema
kontrollitud;
107.8 tõsteseadme juhendaja peab jälgima kogu ümbrust, mitte ainult liigutatavat eset.
Näiteks mootori tõstmisel peab jälgima, et tõstepoom ei läheks vastu lage;
vintsimisel peab jälgima, et suunamuudu ankruks olev puu ümber ei kukuks;
107.9 roolilukk ja seisupidur peavad olema rakendatud;
107.10 jälgida pidevalt, et tross ei keerduks trumlile;
107.11 vigastatud trossi/troppi/ketti jms ei tohi kasutada;
107.12 trosse puudutada ainult torkekindlate töökinnastega. Trossi hooldades peab
kandma silmakaitsevahendeid;
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107.13 paigaldada tross otse, vältima peab trossi keerdumist ja järske nurki, mis võivad
trossi vigastada;
107.14 iga päev peab kontrollima seadme turva- ja lõpplülitite toimimist või kui seadet
kasutatakse harvemini, siis iga kord enne tööde algust;
107.15 enne vintsimist ja tõstmist tõmmatakse tross esmalt kergelt pingesse ja
kontrollitakse kõigi ühenduste korrektsust;
107.16 vintsimise ajal töötab masinajuht luugi all ja luuk peab olema suletud;
107.17 kui parajasti tööd ei tehta või kui väljutakse juhiruumist, peab ohutuse tagamiseks
alati sisse lülitama turvalüliti;
107.18 kui töö on tehtud, tuleb hüdraulikapump välja lülitada.
108. Tõstmine kraanaga:
108.1 tõstealas ei tohi viibida kõrvalisi isikuid. Kunagi ei tohi seista tõstetud raskuse all või
selle vahetus läheduses;
108.2 isikkoosseis peab alati jääma väljapoole kraana pöörderaadiust;
108.3 kraanale võib jõudu rakendada ainult vertikaalsuunas. Kraanaga ei tohi tõmmata
külgsuunas. Raskuskese peab lasti maast lahti tõstmise hetkel jääma poomi alla;
108.4 raskuse tõstmisel tuleb külgsuunas tõstmisele alati eelistada tõstmist piki masina
telge;
108.5 tuleb vältida masinaga sõitmist, kui samal ajal on kraana küljes raskus. Juhul kui
sõitmine on hädavajalik, peab kraana olema suunatud piki masina telge ette ning
sõitmise ajal tuleb vältida järskudest pööretest ja/või pidurdamistest/kiirendustest
tingitud kraana küljes oleva raskuse sattumist resonantsi ja/või kõikuma hakkamist;
108.6 jälgida, et üle masina tõstmisel ei keerataks kraana nurka vastu masina keret;
108.7 enne sõitma hakkamist tuleb veenduda, et kraana oleks transpordiasendis ja sahk
oleks lukustatud.
14. peatükk
Hooldus- ja remonditööd
109. Kõiki remondi- ja hooldustöid tehakse vähemalt kahekesi, roomikutöid kolmekesi.
110. Elektrisüsteemi remondi- ja hooldustööde puhul peab enne nende tegemist veenduma, et
mootor, peavoolulüliti ning torni vool oleksid välja lülitatud.
111. Automaatse tulekustutus- ja plahvatussummutussüsteemi balloonidega tehtavate tööde
puhul peab kandma silma- ja kuulmiskaitsevahendeid. Enne ballooni transporti tuleb
balloon transpordiks ette valmistada roomikmasina remondijuhendis kirjeldatud protseduuri
kohaselt.
112. Enne relvasüsteemide remondi- ja hooldustöid peab relvasüsteemid ohutuks tegema.
113. Remondi- ja hooldustöödes kasutatavate ohtlike kemikaalide käitlemisel peab lähtuma
ohutuskaardil olevast teabest või selle puudumisel pakendile märgitud teabest. Sellekohase
teabe puudumisel nõuda teavet vedelike väljastajalt. Ohtlike kemikaalide käitlemisel tuleb
kanda kemikaalikindlaid töökindaid.
114. Sisetingimustes (remondihall, HÕG) tehtavatel remondi- ja hooldustöödel, kui masina
mootor või eelsoojendi töötab, peab tagama ruumi piisava ventilatsiooni või heitgaaside
välja juhtimise tööruumist. Diiselmootori heitgaasid on kantserogeenid ehk ühendid, mis
sissehingamisel võivad põhjustada kasvajate teket või suurendada nende
esinemissagedust3.
115. Välitingimustes tehtavatel hooldus- ja remonditöödel peab masin olema võimalikult
paralleelselt maapinnaga, et tagada kontrollitavate vedelike õige tase ja luukide ohutu
avamine.

Rahvusvaheline vähiuurimiskeskus IARC liigitab diiselmootorite heitgaasi 1. rühma kantserogeeniks, mis
tähendab, et selle vähki tekitav mõju on kindlaks tehtud.
3
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15. peatükk
Roomikmasina CV9035 erisused
116. Kere ohutustehnika:
116.1 varustus ja maskeering roomikmasina peal, kerel või tornis ei tohi takistada torni
pööramist ega piirata sihturi, ülema või juhi vaatevälja;
116.2 meeskonnaluugid peavad olema suletud ja lukustiga fikseeritud;
116.3 mootoriruumiluuk peab olema fikseeritud kinnises asendis kinnitusnukkidega,
lahtises asendis tugijalaga;
116.4 sooja mootori puhul vältida kokkupuudet kuumade detailidega nagu turbod,
väljalasketorud, eelsoojendi osad jms;
116.5 masinas torni ja kere vahele kukkunud esemed tuleb eemaldada;
116.6 peatumisel rakendada seisupidurit, et hoida ära masina soovimatuid manöövreid;
116.7 hooldusluuke eemaldades ja tagasi pannes veenduda, et torni turvalüliti on sisse
lülitatud ning torni ja kahuri ajami (ingl gun and turret drive system, GTDS) vool on
välja lülitatud. Hooldustööde tegija liigutab torni ainult mehaaniliselt;
116.8 masina juurest lahkudes vastutab juht, et:
116.8.1 käiguvalits on N-asendis;
116.8.2 seisupidur on rakendatud;
116.8.3 töötava mootori puhul on hoiatussignaal sisse lülitatud;
116.8.4 juhiluuk on suletud.
117. Torni ohutustehnika:
117.1 kui sõidetakse lahtise juhiluugiga, peab torn olema mehaaniliselt lukustatud;
117.2 masinaga töötavad isikud peavad veenduma, et sidekaablid ei jää masinaluukide
vahele ega mujale, kus torni pööramine võib neid kahjustada;
117.3 torni pööramisel peab veenduma, et masina ümbruses ega torni ja kere vahel ei
oleks midagi ega kedagi. Torni transpordilukud peavad olema maha võetud;
117.4 torni pööramisel administratiivalal hooldus- või remonditöödeks peab masinal
töötama oranž vilkur;
117.5 töötava vilkuriga masinale on keelatud läheneda või masinale ronida töö tegijate
loata;
117.6 administratiivliikumisel peab tulejuhtimissüsteemi (ingl fire control system, FCS) vool
olema välja lülitatud ning torni transpordilukud rakendatud;
117.7 torni avariirežiimi (S2-lüliti) võib sisse lülitada ainult masinaülema loal;
117.8 siseruumides keeratakse torni manuaalselt;
117.9 kitsastes tingimustes liikudes lülitada sisse suunamispiirang (ingl frontal arc limit), et
torn või relv ei satuks kere gabariidist välja;
117.10 CV9035 kasutab laserit ohutusklassiga CLASS 3R. See tähendab et:
117.10.1 laser on paljale silmale ohtlik kuni 3 m kauguselt;
117.10.2 laser on silmale ohtlik kuni 300 m kauguselt, kui satub silma läbi 7 × 50
või suurema võimendusega binokli.
117.11 torni sisenedes peab kontrollima, et:
117.11.1 masinaülema kuppel ja torniluugid on fikseeritud asendis;
117.11.2 torni turvalüliti on sisse lülitatud;
117.11.3 relvasüsteemid on elektriliselt ja mehaaniliselt kaitseriivistatud;
117.12 tornist lahkudes (kauemaks kui 30 min) kontrollib masinaülem, et:
117.12.1 torn on „kell 12“-asendis ja pearelv on masina kerega paralleelne;
117.12.2 torni turvalüliti on rakendatud;
117.12.3 relvasüsteemid on elektriliselt ja mehaaniliselt kaitseriivistatud;
117.12.4 torni transpordilukud on rakendatud;
117.12.5 termokaamerad on välja lülitatud ning sihikute visiirid suletud;
117.12.6 torni vool välja lülitatud, kui see on vajalik;
117.12.7 masinaülema kuppel on lukus ning kõik torniluugid on suletud.
118. DAS-i (aktiivkaitsesüsteem) kasutamise ohutustehnika:
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118.1. enne DAS-i sisselülitamist peab tegema DAS-i ja granaadiheitesüsteemi
kasutuseelsed süsteemikontrollid;
118.2. DAS-i sisselülitamisel peab see olema lülitatud manuaal- (MAN-) režiimile;
118.3. DAS-i aktiveerimisel poolautomaat- (SEMI-) või automaat- (AUTO-) režiimile peab
masinaülem veenduma, et kedagi ega midagi ei oleks torni ja granaadiheitesüsteemi
ohualas;
118.4. transpordiks (treileril, vagunil) peab DAS-i ülemine andur olema fikseeritud alumisse
asendisse.
16. peatükk
Roomikmasina Leopard 1 erisused
119. Töötava mootoriga tohib vesitõkke läbimise süsteemi rakendada ainult siis, kui ülema luuk
on avatud. Mootor kasutab tööks masinas olevat hapnikku, suletud luugiga masinas saab
hapnik otsa ning tekib lämbumise oht.
120. Keevitamine ja lõikamine:
120.1. töö tegemise juures peab alati viibima vähemalt kaks isikut;
120.2. tuleohutuse eest vastutab töö tegija, kes on läbinud tuletöö tegemise koolituse või
saanud tuletöö tegemise juhendamise;
120.3. töö tegemise koha vahetus läheduses peab olema käepärast vähemalt kaks 6 kg
tulekustutit;
120.4. keevitamise ja lõikamise varustust tohib kasutada ainult töötava mootoriga;
120.5. enne töö alustamist peab veenduma, et kaablid ja ühendused ei ole vigastatud;
120.6. keevitamisel ei tohi kaablis olla järske nurki ega sõlmi;
120.7. kanda alati kaitseriietust, mis on tõmmatud saabaste peale (tankisti ülikond),
kaitsemaski, põlle, kaitsekindaid ja šlaki eemaldamisel silmakaitsevahendeid.
121. Töötamine sahaga:
121.1. kui sahka ei kasutata (ülesande täitmiseks), peab sahk olema lukustatud;
121.2. kui sahka parajasti ei kasutata (tööseisak), hoitakse see lukustatult vastu maad või
üleval. Jälgida, et jäsemed ei jääks saha ja maapinna vahele;
121.3. sahaga töötades peab masinal viibima alati kaks inimest, et oleks tagatud vaatlus
360°;
121.4. jalgpidurit tohib kasutada ainult hädapidurdusteks, pinnasetööde ajal muuta masina
liikumissuunda käiguhoovastikuga;
121.5. kui saha all kinnitatakse lõhkumishammast, peab juhtpuldil olema sisse lülitatud
turvalüliti;
121.6. suuri lõhkumishambaid tohib kinnitada ainult saha keskele, sest need võivad
roomikut kahjustada.
122. Töötamine pinnasepuuriga:
122.1. kehtivad samad nõuded kui kraanaga töötades;
122.2. puuri voolikute ühendamisel peab hüdropump olema välja lülitatud;
122.3. inimesed peavad viibima puurist kaugemal kui 5 m;
122.4. kinnitatud puuriga sõitmisel pöörata tähelepanu kraana poomi kõrgusele ja asendile
ning võimalikele takistustele;
122.5. puuri voolikute lahti ühendamisel keerata puur õigesse asendisse, lülitada välja
hüdropump ja enne lahti ühendamist lasta voolikutest surve maha.
123. Sillatank:
123.1. ohutuse tagamiseks peab silla ülesvõtmisel, maha asetamisel ning edasi
liigutamisel juures olema alati kaks inimest. Silda liigutatakse masinaülema
juhatamisel;
123.2. rahuajal viibib masinaülem koos kontrollpuldiga alati masinast väljas, et kontrollida
protseduure ja vajaduse korral katkestada tegevus;
123.3. silda tohib rahuajal asetada ainult avatud juhiluugiga;
123.4. enne silla liigutamist peab olema rakendatud roolilukk (olemasolul) ja seisupidurid;
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123.5. silla ohualas ei tohi viibida tegevusega mitteseotud inimesi (vt joonis 1);

Joonis 1. Silla ohuala
123.6. enne silla liigutamist tuleb alati visuaalselt kontrollida, kas sillal ei ole vigastusi ja kas
sild on puhas. Silla sees ei tohi olla seekleid. Silla poolte ühendustihvtid koos
lukustitega peavad olema pesades. Silla siinid peavad olema puhtad. Pikendatud
poldid (induktsioonilüliti) peavad olema ettenähtud kohtadel;
123.7. enne õppusele siirdumist ja enne silla taktikalist asetamist tuleb teha ohutus kohas
kontrollasetus, kui olukord seda võimaldab;
123.8. sõitmisel peab sild olema turvakettidega asetuskäe külge kinnitatud. Turvaketid võib
eemaldada ainult vahetult enne silla asetuspaika sõitmist;
123.9. väljaspool Kaitseväe harjutusalasid pimedal ajal teel sõites peavad põlema silla
gabariidituled;
123.10. silla ühendamisel tuleb alati visuaalselt kontrollida, kas mõlemad silla lukud on
korrektselt lukustunud;
123.11. silda võib asetada kuni 4,5-meetrisele langusele ja kuni 2,5-meetrisele tõusule;
123.12. silda langusele asetades tuleb alati kasutada turvatroppe, et vältida silla
äralibisemist;
123.13. mitme silla kasutamisel voolavas vees peavad kõik sillad olema ankurdatud
trossidega vastuvoolu;
123.14. tasasele pinnasele asetatud sillast ülesõitmine on keelatud (silla rataste ja
ühenduste lõhkumise oht);
123.15. ületatav takistus tohib olla kuni 20 m lai ja peab olema vähemalt 11 m lai. Mitut
silda üksteise peale asetades peab järgmine sild toetuma alumise silla keskkohast
±1,5 m kaugusele. Ületatav takistus teise silla kasutamisel jääb vahemikku 29,5–
32,5 m; kolmanda silla kasutamisel vahemikku 39–45 m.
123.16. silda ületava tehnika maksimaalne kaal on kuni 80 t. Silda ületades sõidetakse silla
telgjoonele nii lähedal kui võimalik. Sillal võib korraga olla ainult üks sõiduk. Sild
ületatakse jalakäija liikumiskiirusel (kuni 5 km/h). Silla peal on ületamise ajal
keelatud järsult pidurdada või kiirendada ning järsult pöörata.
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Kaitseväe juhataja käskkirjaga
kinnitatud „Roomikmasinate üldine
ohutuseeskiri OE 8.1“ juurde
Lisa 1. Taktikalised käe- ja valgusmärguanded roomikmasina juhatamiseks
Jrk
1.

Tähendus

Käemärk

Selgitus

TÄHELEPANU!
(PÜÜDMINE)

TÄHELEPANU!
(KINNITUS)

3.

EI SAA ARU

4.

MASINALE! /
JALASTUDA!

Käsi tõstetud kõrvale,
küünarnukist kõverdatud
900 ja sõrmed on surutud
rusikasse.
Vastaspoole kinnitus, et
sai „TÄHELEPANU“ ja
ootab korraldusi.
Asetada mõlemad käed
küünarnukkidest
kõverdatult horisontaalselt
näo ette, peopesad
väljapoole.

Pidev
roheline tuli

Pidev
roheline tuli

Peopesad ülespoole
tähendab: meeskond
masinale.
Peopesad allapoole
tähendab: meeskond
jalastuda.

5.

4

Üles sirutatud kätt
liigutada vasakule ja
paremale.
Käemärgi annab juhataja
või ülem.

2.

Valgusmärk

KÄIVITA
MOOTOR! /
LISA
PÖÖRDEID!

Vilkuv
roheline tuli

Teha enda ees puusa
kõrgusel ette sirutatud
nimetissõrmega käega 20
cm läbimõõduga ringe.
Rohelise
valgusega
teha ringe

(TÖÖTAVA
MOOTORI
KORRAL)

Valgusmärgid vastavad rahvusvahelistele standarditele. Allüksused ei kasuta eri värvidega valgusallikaid,
mille tõttu ei kasutata suuremat osa lisas esitatud valgusmärkidest. Kasutusel on käesoleva lisa punktides
14 ja 15 kirjeldatud kujul masina juhatamine pimedas. Roomikmasina mootori käivitamis- ja
peatamiskäsklused antakse juhile häälega.
4
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6.

SÕIDA
EDASPIDI!

Peopesad juhataja poole.
Kasutada masina
liikumise alustamise
märguande andmiseks.
Kui masin hakkab liikuma,
langetatakse käed.

7.

SÕIDA
TAGURPIDI!

Peopesad masina poole.
Kui masin hakkab liikuma,
langetatakse käed.
Tagurpidi liikudes
näidatakse juhile suunda,
kuhu soovitakse masina
tagumist osa suunata.

8.

JÄRGNE!

Märguande andmiseks
langetada käed külgedelt
alla ja jätkata kõndimist
masina ees.

Rohelise
valgusega
liigutada
üles-alla

Kasutada pikemate
vahemaade läbimiseks.
9.

Käsi tõstetud kõrvale,
küünarnukist kõverdatud
900 ja sõrmed on surutud
rusikasse. Liigutada kätt
üles-alla.

MARSS!
(TÄITEKÄSKLUS
LIIKUMISE
ALUSTAMISEKS
)

10. AEGLASEMALT

Peopesa paralleelselt
maapinnaga, liigutada kätt
enda kõrval
horisontaalselt.

11. KAUGUS

Kaugus masina
peatumiseni. Kui
peopesad on kokku
jõudnud, peab masin
olema peatunud.

12. SEIS!

Käsi tõsta sirgelt üles,
peopesa väljapoole, ja
hoida seni, kuni
käsklusest on aru saadud.
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Rohelise
valgusega
liigutada
üles-alla

Rohelise
valgusega
liigutada
horisontaal
selt

Punase
valgusega
liigutada
poolkaares

horisontaal
selt
Sirgete sõrmedega kätt
liigutada umbes kaela
kõrgusel enda ees
käelaba pikkuselt
vasakule ja paremale.

13. SEISKA
MOOTOR!

14. PÖÖRA
VASAKULE! /
PAREMALE!

Vasak/parem käsi
tõstetud kõrvale,
küünarnukist kõverdatud
900, ja pöial osutab
vasakule/paremale. Juht
pöörab seni osutatud
suunas, kuni käsi on
kuvatud asendis.

(SUJUV PÖÖRE)

15. MINNA
NEUTRAALKÄIG
U PEALE

Nimetissõrme ja pöidlaga
näidatakse nn OK-märki.

16. JÄRSK PÖÖRE
LIIKUMISEL /

Käsi sirutatakse välja
suunas, kuhu soovitakse
masinat pöörata.

KOHAPEAL
KEERAMISE
SUUND

Juht pöörab seni selles
suunas, kuni käsi on
kuvatud asendis.

17. MASIN
OHUTUKS!

Masinale tulla sooviv isik
annab sellest käemärgiga
juhile teada.

(VALMISTUDA
MASINALE
TULEKUKS)

Juht teeb masina ohutuks
ja kinnitab üles tõstetud
pöidlaga ohutust.
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Vilkuv
punane tuli

Valgusallikat käes
hoides teha
ringe
pöörde
suunas.
Pöörde
lõpetamiseks liigutada
valgusallikat ülesalla.
Masina
seiskamiseks
kustutada
valgusallikas.

Kaitseväe juhataja käskkirjaga
kinnitatud „Roomikmasinate üldine
ohutuseeskiri OE 8.1“ juurde
Lisa 2. Taktikalised käe-, lipu- ja valgusmärguanded roomikmasina juhatamiseks masinast
Jrk
1.

Tähendus

Käe-/lipumärk

TÄHELEPANU!
(PÜÜDMINE)

Selgitus
Üles sirutatud kätt
liigutada vasakule ja
paremale.
Käemärgi annab
juhataja või ülem.

2.

TÄHELEPANU!
(KINNITUS)

Käsi tõstetud kõrvale,
küünarnukist kõverdatud
900 ja sõrmed on surutud
rusikasse.
Vastaspoole kinnitus, et
sai „TÄHELEPANU“ ja
ootab korraldusi.

3.

EI SAA ARU

Asetada mõlemad käed
küünarnukkidest
kõverdatult
horisontaalselt näo ette,
peopesad väljapoole.

4.

KÄIVITA MOOTOR!
/ VALMISTU
LIIKUMISEKS!

Välja sirutatud käega
teha ringe enda ees.
Kasutada suurte
vahemaade puhul.

5.

Valgusmär
k5

Sirgete sõrmedega kätt
liigutada umbes kaela
kõrgusel enda ees
käelaba pikkuselt
vasakule ja paremale.

SEISKA MOOTOR!

Pidev
roheline tuli

Pidev
roheline tuli

Rohelise
valgusega
teha ringe

Vilkuv
punane tuli

Valgusmärgid vastavad rahvusvahelistele standarditele. Allüksused ei kasuta eri värvi valgusallikaid, mille
tõttu ei kasutata suuremat osa käesolevas lisas esitatud valgusmärkidest.
5
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6.

7.

Käsi tõsta sirgelt üles,
peopesa väljapoole, ja
hoida seni, kuni
käsklusest on aru
saadud.

SEIS!

Tõsta rusikas käsi sirgelt
üles ja liigutada kätt
üles-alla, kõverdades
küünarnukist. Korrata
liigutust seni, kuni
käsklusest on aru
saadud.

LISA KIIRUST!

8.

LIIGU! (RÜNDA!)

Seista näoga liikumise
suunas, sirge käsi viia
taha ja tuua kaarega üle
pea ette liikumissuunda.
Lippu liigutada pea kohal
soovitud liikumissuunas.

9.

HARGNEDA!

Peopesad pea kohal
koos ja käed langetada
sirgelt külgedele
paralleelselt
maapinnaga.

10.

KOONDUDA!

Käed sirgelt külgedel
paralleelselt
maapinnaga ja tõsta
peopesad pea kohale
kokku.
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Punase
valgusega
liigutada
poolkaares
horisontaal
selt

Liigutada
valgust
üles-alla
mitu korda.

11.

JALASTUDA! /
MASINATELE!

Käed külgedel välja
sirutatud maapinnaga
paralleelselt ja liigutada
450 üles-alla.
Liigutada punast ja
rohelist lippu külgedel
900 üles-alla.

12.

TULD!

Sirgelt pea kohale
tõstetud kätt langetada
kaarega sirgelt alla.

13.

TULI, SEIS!

Käelaba tõsta näo ette,
peopesa väljapoole, ja
liigutada kätt näo ees
üles-alla seni, kuni
käsklusest on aru
saadud.

14.

NOOLEPEA

Käed/lipud ristata pea
kohal.

15.

KAKS EES/
V-FORMATSIOON

Mõlemad käed külgedel
450 üles tõstetud.
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16.

AHELIK

Käed külgedel välja
sirutatud paralleelselt
maapinnaga.

17.

RINGKAITSE

Sirge käega teha pea
kohal ringe.

18.

EŠELON
VASAKULE/
PAREMALE

EŠELON VASAKULE:
Parem sirge käsi
(kollane lipp) küljel 450
üles tõstetud ja vasak
sirge käsi (roheline lipp)
küljel 450 alla suunatud.
EŠELON PAREMALE:
Vasak sirge käsi
(roheline lipp) küljel 450
üles tõstetud ja parem
sirge käsi (kollane lipp)
küljel 450 alla suunatud.

19.

MALELAUD

Külgedel küünarnukist
900 üles kõverdatud
käed tõsta sirgelt pea
kohale.
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20.

JÄRJESTIK

Üles sirutatud kätt
liigutada vasakule ja
paremale (samasugune
nagu TÄHELEPANU!
käemärk).

21.

SIGAR

Käed külgedel välja
sirutatud paralleelselt
maapinnaga ja
kõverdada küünarnukist
900 üles.

22.

ÕHUHÄIRE!

Välja sirutatud kätega
liigutada külgedele ja
pea kohale risti kokku
seni, kuni märguandest
on aru saadud.

23.

TBK-OHT!

Käed külgedel välja
sirutatud paralleelselt
maapinnaga, kõverdada
rusikas peopesadega
käed ja liigutada kõrvade
juurde edasi-tagasi seni,
kuni märguandest on aru
saadud.
Kollane, punane ja
roheline lipp korraga.
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Kaitseväe juhataja käskkirjaga
kinnitatud „Roomikmasinate üldine
ohutuseeskiri OE 8.1“ juurde
Lisa 3. Lipumärgid roomikmasina laskeharjutusel
Jrk
1.

Tähendus
RELVASÜSTEEM
OHUTU
(LASKEMOON ON
MASINAL)

Lipumärk

Valgusmärk
Roheline valgus

2.

RELVASÜSTEEM
LAETUD
(LASKEMOON ON
LAETUD
RELVADE
SALVEDESSE)

Punane valgus

3.

RELVASÜSTEEMI
L ON TÕRGE,
MEESKOND
SOOVIB TEHNIKU
VÕI
INSTRUKTORI ABI

Kollane valgus

KOLLANE
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Kaitseväe juhataja käskkirjaga
kinnitatud „Roomikmasinate üldine
ohutuseeskiri OE 8.1“ juurde
Lisa 4. Masinameeskonna käsklused masina kasutamisel ja juhatamisel
1. Üldsätted:
1.1. käskluse saaja kinnitab käsklusest arusaamist seda dubleerides;
1.2. kui käskluse saaja ei saa ülema käsklusest aru, siis ta ütleb: „KORDA“;
1.3. kui masinas katkeb side, masinameeskond ei saa üksteise korraldustest aru või juht
ei näe sõita, tuleb masin peatada;
1.4. ülem/masina juhataja vastutab masina ohutu liikumise eest;
1.5. sidevõrgust väljudes ei tohi ühendust katkestada enne, kui võrgust väljumise
vastus/kinnitus on saadud.
2. Põhikäsklused
Käsklus
Ülem
„MASINALE /
JALASTUDA“

Vastus
Juht
Sihtur
Masinale minek/jalastumine
„MASINALE /
„MASINALE /
JALASTUDA“
JALASTUDA“

Jaoülem
„MASINALE /
JALASTUDA“

Kinnitus ülemale sidevõrgus olles
Masinameeskond
„MEESKOND
VÕRGUS?“

Juht
Sihtur
Ettekanne ülemale sidevõrku sisenemisel
„JUHT VÕRGUS“

„SIHTUR VÕRGUS“

Jaoülem
„JAOÜLEM
VÕRGUS“

Ettekanne ülemale valmisolekust
„MEESKOND
VALMIS?“

„JUHT VALMIS“

„SIHTUR VALMIS“

„JAOÜLEM
VALMIS“

Ettekanne ülemale sidevõrgust väljumisel
„JUHT / SIHTUR /
JAOÜLEM VÕRGUST
VÄLJA!“

„JUHT VÕRGUST
VÄLJA“
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„SIHTUR VÕRGUST
VÄLJA“

„JAOÜLEM
VÕRGUST
VÄLJA“

3. Käsklused juhatamiseks sõidu ajal
Ülem
„KÄIVITA MOOTOR!“
„VALMISTUDA LIIKUMISEKS EDASI /
TAGASI!“
„LIIGU!“
„KEERA VASAKULE / PAREMALE!“
„TEE / RISTMIK
PAREMALE / VASAKULE / VABA“

Juht
Vahetult enne mootori käivitamist ütleb kõva
ja selge häälega: „KÄIVITAN.“
Vabastab seisupiduri, hoides sõidupidurit all,
ning lülitab käigu sisse. „VALMIS.“
Alustab liikumist
Keerab kästud suunas
Keerab nimetatud kohas
kästud suunas
Nähtavuse kadudes: „JUHATA!“

Kordab: „JUHATAN!“ ja juhatab
Nähtavuse taastudes: „SÕIDAN ISE!“
„JUHATAN“ − juhul kui on vaja masinat
manööverdada kitsastes tingimustes

Sõidab käskluste järgi

„AEGLASEMALT / KIIREMINI“

Aeglustab/kiirendab

„SUUND PAREMALE / VASAKULE / KELL
XX:XX“

Hoiab kästud suunda

„VALMISTU PEATUMA“
„SEIS!“
„STOPP-STOPP-STOPP“
Ülem
„SUUNA VASAKULE / PAREMALE“
„SUUNATUD“
„TORN KERESSE ETTE / TAHA“
„SUUNA KELL XX:XX“
„SUUNAN ISE“
„SIHTUR, SUUNA!“

Vähendab masina kiirust sujuvalt ja ootab
käsklust „SEIS!“
Peatab masina sujuvalt
Peatab masina kohe! Hädapidurdus!
Sihtur
Suunab relva kästud suunas
Lõpetab suunamise
Suunab relva kere sisse (ette/taha) lühemat
teed pidi, et hoida ära kokkupõrget
takistusega
Suunab relva kästud kellaosuti suunda
Ülem suunab ise
Sihtur suunab

4. Käsklused möödasõidul
Ülem

Juht
Tagant läheneb auto

„AUTO(D) TAGA“
„AUTO(D)“
Taga olev auto alustab möödasõitu
„AUTO MÖÖDUB“
„MÖÖDUB“
Möödasõidul olev auto on masina kõrval
„KÕRVAL − hoiab võimalikult paremale
„AUTO KÕRVAL“
teeserva“
Möödasõit on lõpetatud
„TAGA PUHAS / AUTO(D) TAGA“
„PUHAS / AUTO(D)“
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Kaitseväe
juhataja
käskkirjaga
kinnitatud „Roomikmasinate üldine
ohutuseeskiri OE 8.1“ juurde
Lisa 5. Käemärgid kraana-, saha- ja vintsitöödeks6
Jrk
1.

Tähendus
Stopp

3.

Langeta poomi
trossi

5.

Langeta poomi

6.

Vints sisse

7.

Vints välja

8.

Pööra poomi
osutatud
suunas

9.

Tõsta poomi ja
langeta trossi

10.

Langeta
poomi ja tõsta
trossi

11.

Tõsta poomi
trossi aeglaselt

12.

Langeta
poomi trossi
aeglaselt

6

Käemärk

Jrk
2.

Tähendus
Tõsta poomi
trossi

4.

Tõsta poomi

Kaitseväes kasutusel olevate kraana, saha ja vintsiagregaatide töö juhatamiseks.
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Käemärk

13.

Tõsta poomi
aeglaselt

14.

Langeta
poomi
aeglaselt

15.

Sahk/ tugiplaat
üles

16.

Sahk/
tugiplaati alla

17.

Sahk „ujuvasse“
režiimi
(rippuma)

18.

Paki kokku,
valmistu
liikuma
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