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OHUTUSJUHEND nr 3 

 

Töövahend REDEL 

Maksimaalselt lubatud kandevõime 100 kg 

 

1. ÜLDNÕUDED 

1.1. Redel on ette nähtud lühiajaliselt maapinnast kõrgemal tehtavaks tööks.  

1.2. Mittetöökorras töövahendiga ei tohi töötada. 

1.3. Iseseisvalt võivad antud töövahendiga töötada vähemalt 18-aastased isikud. 

 

2. OHUTUSNÕUDED ENNE TÖÖ ALGUST 

2.1. Kontrollida redeli korrasolekut. Redeli astmed peavad olema horisontaalasendis, ükski aste ei 

tohi olla vahelt puudu. Astmete kinnitused peavad olema kindlalt kinni. Ülemise astme 

kinnitusdetail peab korralikult lukustuma. Redelijalgadel peavad olema libisemist takistavad 

otsikud. 

2.2. Üle vaadata töökoht, et see oleks puhas üleliigsetest esemetest. 

2.3. Toetuspind peab olema stabiilne ega tohi põhjustada redeli libisemist. 

 

3. OHUTUSNÕUDED TÖÖ AJAL 

3.1. Redelil töötamisel peavad jalas olema libisemiskindla tallaga jalatsid. 

3.2. Keelatud on seista kõrgemal kui ülalt kolmandal astmel. 

3.3. Redelist peab saama kogu aeg kinni hoida, samuti ka siis, kui redelil olles midagi kantakse. 

3.4. Redelil seistes ei tohi töötada korraga kauem kui 30 minutit ega rohkem kui kolmandiku 

tööpäeva pikkusest.  

3.5. Töötades redelil peab redeli paigutust muutma vastavalt töökäigule, et ulatumiseks tööobjektini 

ei ole vaja suuremat vahemaad kui üks käepikkus. 

3.6. Töötades redeliga läbikäiguteedel tuleb jälgida, et möödakäijal ei oleks võimalik kogemata 

lükata redelit. Õnnetuse ärahoidmiseks tuleks laskuda redelilt alla möödumise ajaks või leida 

teine töötaja, kes tagab redelil oleva töötaja turvalisuse. 

 

4. OHUTUSNÕUDED ÕNNETUSOLUKORRAS 

4.1. Redelil töötades on oht alla kukkuda ja saada kehavigastusi. Suuremad võivad vigastused olla 

kukkudes kivipinnale või kui redeli läheduses on teravaid esemeid või nurki, mille vastu võib 

ennast (eriti pead) vigastada. 

4.2. Kui kukkumine ei põhjustanud ka suuri vigastusi, peab siiski peatama töö, analüüsima 

võimalikke tehtud vigu ning muutma töökorraldust. Redeli purunemisel tuleb töö peatada ning 

teavitada majandusjuhatajat, kes korraldab redeli remondi või ära viskamise. 

4.3. Redelilt kukkunule tuleb vajadusel osutada esmaabi ja suurema vigastuse korral teatada 

juhtunust 112. 

 

5. OHUTUSNÕUDED TÖÖ LÕPETAMISEL 

5.1. Pärast töö lõppu tuleb redel kokku panna ja asetada see oma kohale hoiuruumis. Kui ei ole 

ligipääsu hoiuruumile, tuleb redel anda valvuri valdusse. 

 

 


