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ENNE REDELI KASUTAMIST 

Veendu, et sinu tervis võimaldab sul redelit turvaliselt kasutad. Teatud 

terviseseisundid ja ravimid, samuti alkoholi ja uimastite tarbimine, võivad redeli 

kasutamisel sinu tervist ohustada. 

 

Redelite transportimisel katuseraamil või raskeveokil veendu, et need 

oleksid kahjustuste vältimiseks korralikult kinnitatud või paigaldatud. 
 

Vaata redel pärast tarnimist ja enne esmakordset kasutamist üle, 

kontrollides selle seisukorda ja kõikide komponentide toimimist. Paigalda 

mistahes paigaldamist vajavad osad (nt risttalad). 
 

Vaata redel visuaalselt üle ja veendu, et seda oleks ohutu kasutada iga 

tööpäeva alguses, mil redelit plaanitakse kasutada. 

 

Kommertstarbijate puhul peab redeli vaatama regulaarselt üle selleks pädev isik 

(vastavuses kehtivate töötervishoiu- ja ohutuseeskirjadega). 

 

Veendu, et redel sobiks iga valitud ülesande täitmiseks. 

Ära kunagi kasuta kahjustatud redelit. 

Eemalda redelilt mistahes mustuse jäljed, nt värvipritsmed, õli, mustus ja lumi. 
 

Enne redeli kasutamist tööülesannete täitmiseks vii läbi riskihinnang vastavalt 

kehtivatele töötervishoiu- ja ohutuseeskirjadele. 

 

 

REDELI PAIGUTAMINE JA ÜLESSEADMINE 

Redeli peab seadme õigesse asendisse, st üheosalise redeli jaoks õigele 

vahenurgale (vahenurk 65 kuni 75°) ning pulgad ja astmed peavad asetsema 

horisontaalselt. Treppredelid peavad olema täielikult avatud. 

 

Olemasolevad lukustusseadmed peavad enne 

redeli kasutamist olema nõuetekohaselt 

kinnitatud. Redel peab seisma tasasel, ühtlasel ja 

kindlal pinnal. 

Toeta üheosalised redelid vastu tasast ja kindlat pinda ning kinnita enne 

kasutamist, st. seo kinni või varusta sobivate stabiliseerimisseadetega. 

 

Ära kunagi muuda redeli asendit selle ülemisest otsast. 
 

Redeli ülesseadmisel veendu, et jalakäijad, sõidukid või uksed ei saaks vastu 

redelit põrgata. Lukusta võimalusel tööala uksed (kuid mitte avariiväljapääsud) 
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ja aknad. 

 

Hinda kõiki elektriseadmetega seonduvaid riske objektil, nt kõrgepinge all 

olevad õhuliinid või muud isoleerimata elektriseadmed. 

 

Redel peab toetuma jalgadele, mitte pulkadele või astmetele. 

 

Redelit ei tohi seada püsti libedale pinnale, nt jääle, poleeritud pindadele või ilmselgelt 

saastunud, kuid kõvadele pindadele, mille puhul pole rakendatud vajalikke meetmeid 

redeli libisemise vältimiseks või kus saastunud alad on selleks piisavalt puhtad. 

 

 

REDELI KASUTAMINE 

Ära ületa vastava redelitüübi lubatud maksimaalset kandevõimet. 
 

Ära küünita liiga kaugele: kasutaja vööpannal (s.o keskkoht) peaks jääma 

pulkade vahele ning nad peaksid seisma mõlema jalaga samal astmel või 

pulgal. 

 

Ära roni üheosalist redelit mööda suurtesse kõrgustesse täiendavaid kaitsemeetmeid rakendamata, 

s.o redelit kinnitamata või sobivat 

stabiliseerimisseadet kasutamata. Ära kasuta 

treppredeleid teisele tasandile ronimiseks. 

Ära kasuta üheosalise redeli ülemist kolme astet/pulka tugipinnana. 
 

Ära kasuta platvormi ja fiksaatorita treppredeli kaht astet/pulka käe ja/või põlve 

tugipinnana. 

 

Ära kasuta pikendusredeliga varustatud treppredeli ülemist nelja astet/pulka 

tugipinnana. Redeleid peaks kasutama lühikese kestusega kergete ülesannete 

täimiseks. 

Ära kasuta oluliste toimingute, mis hõlmavad elektri all olevaid komponente või 

mida sooritatakse õhuliinide läheduses, jaoks elektrit juhtivaid redeleid (nt 

alumiiniumredelid). 
 

Ära kasuta redeleid ohtlikes välitingimustes, nt tugeva tuule, jäite või paakunud 

lumega.  Rakenda ettevaatusabinõusid, et takistada lapsi redeli all mängimast. 

Lukusta võimalusel tööala uksed (kuid mitte avariiväljapääsud) ja 

aknad. Roni redelist üles ja alla näoga tegevuse poole. 

Veendu, et su haare oleks redelist üles ja alla ronides kindel. 
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Ära kasuta redelit sillana. 

Kanna redelil ronides sobivaid jalatseid. 
 

Ära rakenda redelile külgkoormust, nt müüritisse või betooni puurimisel. 
 

Ära viibi redelil pikka aega regulaarsete pausideta (väsimus on riskitegur). 
 

Kõrgemale tasandile ronimisel peaks üheosaline redel ulatuma või olema 

lükatud koormuse langemise punktist vähemalt 1 meetri võrra ülespoole. 

 

Redelil ronimise ajal kantavad esemed peaksid olema kerged ja hõlpsalt käsitletavad. 
 

Väldi tegevusi, mis rakendavad treppredelile külgkoormust, nt redeli kõrval 

tahketesse materjalidesse (nt müüritis ja betoon) puurimist. 

 

Hoia redelil töötades alati üks käsi kindlalt redelil või, kui see pole võimalik, 

rakenda täiendavaid ettevaatusabinõusid. 

 

 

HOOLDUS JA REMONT 

Redelite hooldus- ja remonditöid peab viima läbi spetsialist, kes järgib 

tootjapoolseid juhiseid. 
 

Redeleid peab ladustama vastavalt tootjapoolsetele juhistele. Neid peab 

ladustamisel igal juhul kaitsma võimalike kahjustuste eest. 

 

Tööstuslikul otstarbel kasutatavaid redeleid peab regulaarsete ajavahemike 

tagant kontrollima spetsialist, kes veendub, et need vastaksid töötervishoiu- ja 

ohutuseeskirjade nõuetele. 
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