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ISIKUKAITSEVAHENDITE VALIKLOETELU 

 

Mida kaitsevad 
Millised isikukaitsevahendid kaitset 

pakuvad 

Näidisloetelu ohuteguritest, mille 

eest isikukaitsevahendid kaitset 

pakuvad 

Pea kaitsmine 

Kiivrid ja/või         

mütsid/sukkmaskid/peakatted 

– Löögi eest kukkuvalt või 

väljapaiskunud esemelt 

– Takistusega kokkupõrke eest 

– Mehaaniliste ohutegurite (torked, 

hõõrdumine jm) eest 

– Staatilise surve eest (muljumine)  

– Termiliste ohutegurite (tuli, kuumus, 

külm, kuumad tahked ained, sh 

sulametall) eest 

– Elektrilöökide ja elektripinge all 

olevate detailidega töötamise eest 

– Keemiliste ohutegurite eest 

– Mitteioniseeriva kiirguse 

(ultraviolett-, infrapuna-, päikese- või 

keevituskiirgus) eest 

Juuksevõrgud – Takerdumise eest 

Kuulmiselundite 

kaitsmine 

Kõrvaklapid (sh kõrvaklapid, mida saab 

kinnitada kiivrile, aktiivsed 

müravähendamise kõrvaklapid, 

elektrilise audiosisendiga kõrvaklapid) 

 

Kõrvatropid (sh helitasemega 

kohanduvad kõrvatropid, isiku jaoks 

kohandatud kõrvatropid) ja teised 

samaväärsed vahendid 

 

Silmade ja näo 

kaitsmine 

Prillid, kaitseprillid, 

näokaitsmed/maskid (vajaduse korral 

korrigeerivate läätsedega) 

– Mehaaniliste ohutegurite eest 

– Termiliste ohutegurite eest 

– Mitteioniseeriva kiirguse     

(ultraviolett-, infrapuna-, päikese- või 

keevituskiirgus) eest 

– Ioniseeriva kiirguse eest 

– Tahkete aerosoolide ja vedelike eest, 

mis sisaldavad keemilisi ja bioloogilisi 

ohutegureid 

Hingamiselundite 

kaitsmine 

Filtreerivad seadmed 
– Osakeste eest 

– Gaaside eest 

– Osakeste ja gaaside eest 



– Tahkete ja/või vedelate aerosoolide 

eest 

Isoleerivad seadmed, sh õhu 

juurdevooluga seadmed 
 

Enesepäästevahendid  

Sukeldumisvarustus  

Käelabade ja 

käsivarte kaitsmine 

Kindad (sh labakindad ja käsivarte 

kaitsevahendid) 

– Mehaaniliste ohutegurite eest 

– Termiliste ohutegurite (kuumus, 

leek, külm) eest 

– Elektrilöökide ja elektripinge all 

olevate detailidega (antistaatilised, 

elektrit juhtivad, isoleerivad) 

töötamise eest 

– Keemiliste ohutegurite eest 

– Bioloogiliste ohutegurite eest 

– Ioniseeriva kiirguse ja radioaktiivse 

saaste eest 

– Mitteioniseeriva kiirguse 

(ultraviolett-, infrapuna-, päikese- või 

keevituskiirgus) eest 

– Vibratsiooni eest 

Sõrmekaitsmed  

Jalgade ja  

jalalabade 

kaitsmine 

Jalanõud (kingad, sh teatavatel 

asjaoludel puutallaga kingad, saapad, 

millel võivad olla terasest turvaninad 

jne) 

– Mehaaniliste ohutegurite eest  

– Libisemisega seotud ohutegurite eest  

– Termiliste ohutegurite (kuumus, 

leek, külm) eest 

– Elektrilöökide ja elektripinge all 

olevate detailidega (antistaatilised, 

elektrit juhtivad, isoleerivad) 

töötamise eest 

– Keemiliste ohutegurite eest 

– Vibratsiooni eest 

– Bioloogiliste ohutegurite eest 

Eemaldatavad jalakaitsmed (nt 

pöiakaitsmed) 
– Mehaaniliste ohutegurite eest 

Põlvekaitsmed – Mehaaniliste ohutegurite eest 

Kedrid – Mehaaniliste ohutegurite eest 

– Termiliste ohutegurite eest 

– Keemiliste ohutegurite eest 

– Bioloogiliste ohutegurite eest 

Tarvikud (nt talla naastud, jäänaelad)  
 



Naha kaitsmine 

Kaitsekreemid ja -määrded – Mitteioniseeriva kiirguse 

(ultraviolett-, infrapuna-, päikese- või 

keevituskiirgus) eest 

– Ioniseeriva kiirguse eest 

– Keemiliste ohutegurite eest 

– Bioloogiliste ohutegurite eest 

– Termiliste ohutegurite (kuumus, 

leek, külm) eest 

Kogu keha 

kaitsmine 

Tagasitõmbavad kukkumispidurid 

Kererakmed 

Istmerakmed 

Tööasendi- ja kinnitustoerihmad 

Tross töökoha positsioneerimiseks 

Energiasummutid 

Juhitavad kukkumispidurid 

Trossi reguleerimisseadmed 

Ankurdusseadmed, mis ei ole 

kavandatud püsivaks kinnitamiseks ja 

mille puhul ei ole vaja enne kasutamist 

teha kinnitustöid 

Ühendusvahendid 

Turvarihmad 

Päästerakmed  

–  Kõrgelt kukkumise eest 

Kaitseriietus, sh kogu keha kaitsev 

riietus (nt kaitseülikonnad, 

kombinesoonid)  

Kehaosa kaitsev riietus (nt kedrid, 

püksid, jakid, vestid, põlled, 

põlvekaitsmed, kapuutsid, sukkmaskid) 

– Mehaaniliste ohutegurite eest 

– Termiliste ohutegurite (kuumus, 

leek, külm) eest 

– Keemiliste ohutegurite eest 

– Bioloogiliste ohutegurite eest 

– Ioniseeriva kiirguse ja radioaktiivse 

saaste eest 

– Mitteioniseeriva kiirguse 

(ultraviolett-, infrapuna-, päikese- või 

keevituskiirgus) eest 

– Elektrilöökide ja elektripinge all 

olevate detailidega (antistaatilised, 

elektrit juhtivad, isoleerivad) 

töötamise eest 

– Takerdumise ja kinnijäämise eest 

Päästevest ja ujumise abivahendid – Uppumise eest 

Fluorestseeruv või tagasipeegeldav 

märguriietus või lisavarustus 

(käesidemed, kindad, helkurribad jne), 

mis annavad kasutaja kohalolust 

visuaalselt märku 

 

 


