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TEISALDATAVATE EHITUSTÖÖRIISTADE OHUTU 
HOOLDUS 

Hooldustööd 
Hooldus tähendab seda, et midagi hoitakse töökorras ja ohutuna ning ennetatakse selle rikkeid või 
tööomaduste halvenemist. See, mida hooldatakse, võib olla töökoht, töövahendid või 
transpordivahend (nt laev). 

 Ennetava – ehk proaktiivse – hoolduse eesmärk on millegi töökorras hoidmine. Selline 
hooldus on tavaliselt plaaniline ja kavandatud.  

 Parandava – ehk ennistava – hoolduse eesmärk on millegi uuesti töökorda seadmine. See on 
plaaniväline kavandamata töö, mis on tavaliselt seotud suurema ohu ja riskiga. 

Hooldus ei kuulu tehnikute ja mehaanikute ainupädevusse. Selle eest vastutavad kõikide sektorite 
peaaegu kõik töötajad ja sellega tegeldakse peaaegu kõikidel kutsealadel. 
Hooldustööd võivad mõjutada töötajate tervist ja ohutust, kuid seda võib teha ka puuduv või puudulik 
hooldus. Hooldustöötajate tervist ja ohutust mõjutavad oluliselt ka seadmete ehitus ning tööpiirkond.  
 

Sissejuhatus 
Selles elektroonilises teabelehes tähendavad  teisaldatavad tööriistad  tööriistu, mida saab käes 
kanda. Sellised tööriistad saab jagada teisaldatavateks mootorita (käsi)tööriistadeks ja 
teisaldatavateks mootoriga tööriistadeks. 
 
Teisaldatavad mootorita (käsi)tööriistad on saed, haamrid, kruvikeerajad, tangid, kirved ja 
mutrivõtmed. Nende tööriistade suurimad ohud tulenevad nende väärkasutamisest ja puudulikust 
hooldusest, näiteks võivad nürid tööriistad tööd raskendada ja vigastusi põhjustada.  
 
Teisaldatavad mootoriga tööriistad 
Mootoriga tööriistu on mitut liiki ning need jaotatakse toiteallika alusel: elektritoitega tööriistad (nt 
ketassaed, puurid), suruõhutööriistad (nt haamrid, purustajad, suruõhupüstolid), vedelkütusega 
(gaasiga) töötavad tööriistad (nt saed), hüdraulilised tööriistad (tõsteseadmed) ja laengutega töötavad 
tööriistad (naelapüstolid).  
Teisaldatavaid mootoriga tööriistu kasutatakse peaaegu kõigis tööstusharudes. Nende abil on 
võimalik teha töid, mis vajaksid muidu kurnavat füüsilist tööd. Vale kasutamise või puuduliku 
hoolduse tõttu võivad need igapäevaelus kasutatavad tööriistad põhjustada aga raskeid vigastusi, 
nagu sõrme- või käevigastused või rängad silmavigastused. Rikkis (katkised) tööriistad või 
asjatundmatult ümber kohandatud tööriistad võivad olla ohtlikud. Näiteks võivad katkised 
elektritööriistad põhjustada põletusi ja elektrilööke või isegi surma elektrilöögi läbi. Suruõhutööriistad 
võivad tekitada tugevat müra ja põhjustada kuulmiskaotust.  
Teisaldatavaid tööriistu kasutatakse ehitustööplatsidel laialdaselt ning seega puutuvad töötajad 
nende kasutamisest tingitud ohtudega pidevalt kokkui.  
Viidatud uurimuse kohaselt on ehitus põllumajanduse järel mootorita käsitööriistadest tingitud 
vigastuste rohkuse poolest teisel kohal.  
Mootoriga tööriistadest tingitud vigastuste rohkuse poolest on valdkonnad sellises järjekorras: ehitus, 
põllumajandus, töötlev tööstus ja kaevandamineii. Peaaegu pooled sõrme amputatsiooni juhtudest 
igal aastal on tingitud elektritööriistadega seotud õnnetustestiii.  
Rahvusvahelise Sotsiaalkindlustuse Assotsiatsiooni (ISSA) (2009)iv järgi on ligikaudu iga viies 
elektriõnnetus seotud teisaldatavate mootoriga tööriistadega ning Wolverhamptoni ülikooli (2006)v 
tähelepanekute kohaselt on peaaegu neljandik kõigist teatatud elektriõnnetustest seotud 
teisaldatavate seadmetega. See vastab Ühendkuningriigi töötervishoiu ja tööohutuse ameti (HSE) 
tulemustele, mille kohaselt juhtub peaaegu neljandik kõigist teatatud elektriõnnetustest teisaldatavate 
seadmetegavi.  
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Ohtude ennetamiseks või kõrvaldamiseks tuleb erilist tähelepanu pöörata teisaldatavate tööriistade 
hooldusele. Ehitustööplatsidel kasutatavate teisaldatavate tööriistade kontrollimine ja hooldus on 
keeruline. Selle põhjuseks on ehitustööplatside eripära ja asjaolu, et teisaldatavaid tööriistu on lihtne 
ühest kohast teise viia.  
Õnnetused võivad juhtuda ka katkiste mootoriga tööriistade hoolduse ajal.  

 
® Kadmy - Fotolia 

 

Ehitustööplatsidel kasutatavate teisaldatavate töör iistade puudulikust 
hooldusest tingitud ohud ja riskid 
Kui teisaldatavad tööriistad (nii käsitööriistad kui ka mootoriga tööriistad) ei ole õigesti hooldatud, toob 
see ehitustööplatsil kaasa märkimisväärseid tervise- ja ohutusriskid nendega töötavatele isikutele. 
Need riskid on proportsionaalsed tööriistade korrasolekuga ja suurenevad aja jooksul. Tihti 
parandatakse katkisi seadmeid kohapeal, et ei tekiks tööseisakuid. Sellised parandustööd tehakse 
tihti kiirustades ja lohakalt, kasutades improviseeritud lahendusi (näiteks asendatakse kaitsekork 
naelaga või teibitakse katkine elektrijuhe kinni). Ebapädevalt parandatud seadmed võivad olla 
ohtlikud. 

Puuduvast või puudulikust hooldusest tuleneda võivad ohud ja riskid on järgmised. 

Käsitööriistad 

 Mehaaniline rike või tööriista üle kontrolli kaotamine katkiste osadega töövahendi 
kasutamisel. Ebaturvalised tööriistad on näiteks haamrid, mille pea on katki või lõdvalt 
kinnitatud, katkiste käepidemetega või nürid kruvikeerajad, seenekujuliste peadega 
meislid ja nürid saed. 

Mootoriga tööriistad 

 Ohutusseadiste, nagu hädaabinupp (punane nupp), kaitsekatted jms puudulik toimimine. 
Hädaolukorras ei tööta need seadised nõuetekohaselt või pakuvad piiratud kaitset, mis 
võib vahel olla halvem kui kaitse puudumine, sest tekitab petliku turvatunde. 

 Elektrilöögi (sh surmava) või põletuse oht elektririkete, kulunud juhtmete ja nõuetekohase 
isolatsiooni või maanduse puudumise tõttu.  

 Pragunenud või katkised lihvimiskettad või pragunenud lõiketerad võivad põhjustada 
vigastusi, näiteks pragunenud abrasiivkettad võivad töö ajal seadme küljest ära lennata, 
mis võib põhjustada raskeid vigastusi või surma. 

 Kemikaalidest tulenev saaste, nt mürgine suits või tolm. 

 Müra ja vibratsioon, mida tekitavad peaaegu kõik teisaldatavad tööriistad ja mis võivad 
põhjustada vastavalt kuulmiskaotust ja käte vibratsioonisündroomi. Vibratsioon võib 
põhjustada n-ö valge sõrme sündroomi, mis tuleneb vereringet juhtivate lihaste ja närvide 
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kahjustusest. Puudulikult hooldatud tööriistade müra- ja vibratsioonitase võib olla 
märgatavalt suurem (nt nüri lõikeriist vibreerib tugevamalt). Vibratsiooni mõju töötajale 
võib olla tugevam ka siis, kui tööriista vibratsioonivastased seadeldised on defektsed.  

Käsitööriistade ja mootoriga tööriistade kasutamise ga seotud ohtude 
ennetamine hoolduse abil 
Pidev ettevaatus, nõuetekohane hooldus ning hoiundamine on väga olulised, et tagada teisaldatavate 
tööriistade ohutu kasutamine ehitustööplatsidel. Praktikas tähendab see igapäevaseid visuaalseid 
ülevaatusi, mille eesmärk on tuvastada võimalikud vead, näiteks õli- või jahutusvedeliku lekked, 
mõrad korpuses või lõikeserva kulumine. Samuti hõlmab see seadmete mehaanilist seadistamist ja 
häälestamist ning väikeste probleemide avastamist ja parandamist, enne kui need suurenevad. 
Parandamist vajavatest seadmetest tuleb teatada. 

Mõned põhireeglid käsitööriistade ja mootoriga tööriistade kasutamisega seotud ohtude 
ennetamiseks: 

 Kontrollige kõiki tööriistu enne kasutamist kahjustuste suhtes 

 kontrollige, kas kaitseseadised on oma kohal ja kindlalt kinnitatud 

 kontrollige kettaid ja lõiketerasid pragude suhtes 

 kontrollige elektrijuhtmeid, ühendusi, maandust – on oluline, et pädev isik kontrolliks 
korrapäraselt teisaldatavate elektritööriistade elastse kaabli maandusjuhet ja 
seonduvaid elektriühendusi, et tagada maanduse pidevus ning kindlus. 

 

Paljud elektriõnnetused on tingitud vigastest elast setest kaablitest, pikendusjuhtmetest, 
pistikutest ja pistikupesadest. Mida peaks ülevaatu se ajal jälgima? 

 Kas katteta traadid on nähtaval? 

 Kas juhtme kate on terve, ilma täkete ja kriimudeta? 

 Kas pistik on heas korras, selle korpus terve ja harud sirged? Kas juhtmel on teibitud või muid 
ebatavalisi liitekohti? 

 Kas tööriista väliskorpus on terve? 

 

 Kõik rikkis teisaldatavad tööriistad tuleb kasutusest kõrvaldada ja märgistada sildiga „Mitte 
kasutada”. 

 Hoidke tööriistad terava ja puhtana. 

 Asendage märgatavalt kulunud, pragunenud või moondunud kettad ning kulunud või 
pragunenud lõiketerad. 

 Asendage kõik kulunud või kahjustatud pikendusjuhtmed ja vigased ühenduskohad. Ärge 
parandage juhtmeid teibiga. 

 Järgige kasutusjuhendis esitatud tarvikute määrimise ja asendamise juhiseid. 

 Hooldage tööriistu tootja juhiste kohaselt, et vältida vibratsiooni suurenemist: 

 vahetage vibratsioonikaitsed enne, kui need täielikult kuluvad 

 kontrollige pöörlevate osade tasakaalustatust ja vajaduse korral asendage need 

 hoidke tööriistad teravana. 

 

Mõned tööriistad, mis võivad põhjustada vibratsioon ikahjustusi 

 kettsaed 

 betoonipurustajad, pneumopuurid 
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 lööktrellid 

 käsilihvijad 

 suruõhuvasarad 

 

 Ohutuse tagamiseks tuleb hüdraulikasüsteemi nõuetekohaselt hooldada. Kõik hüdraulikaliitmikud 
tuleb regulaarselt asendada. Koostage hooldustööde graafik ja olge selle järgimisel järjepidev. 

 Kontrollige kõiki hüdraulikavoolikuid enne kasutamist täkete, kriimude, pragude ja muude 
kahjustuste suhtes. 

 Põhiliitmikke kontrollige ja asendage sagedamini. Põhiliitmikud on need, mis on 
seadme operaatori lähedal või mille defekt võib põhjustada vigastuse. 

Peale teisaldatavate tööriistadega seotud ohtude minimeerimise tagavad seadmete nõuetekohane 
korrashoid ja hooldus seadmete tulemusliku töö, mistõttu tuleb korrashoiu- ja hooldustöid vaadelda 
kui tootlikkusesse panustamist. 

 

Milliste riskidega puutuvad kokku teisaldatavate tö öriistade 
hooldustehnikud?  

Hooldus on seadme ohutu ja nõuetekohase toimimise tagamiseks väga oluline ning seega peavad 
hooldustöötajad läbima nõuetekohase väljaõppe. Siiski on hooldus juba oma laadilt töötervishoiu ning 
-ohutuse poolest raske ülesanne. Lisaks kõigile ehitustööplatsidel varitsevatele ohtudele ja riskidele, 
nagu libisemis-, komistamis- ja kukkumisvõimalus, müra ning liikuvad sõidukid, on teisaldatavate 
tööriistade hooldus seotud selliste lisariskidega nagu: 

 elektrilöögi (sh surmava) ja põletuse risk, juhul kui tööriistu enne hoolduse teostamist 
vooluvõrgust lahti ei ühendata või kui hooldustöötajad ei kanna kaitsevarustust, nt 
jalatseid ja kindaid, ega kasuta nõuetekohaseid tööriistu või kui elektritööriistad ei ole 
nõuetekohaselt maandatud või kui pistikud ei ole kaitstud liigvoolukaitsmega; 

 vigastusrisk tööriista liikuvate osade tõttu, mille puhul vigastus võib juhtuda seadme 
ülevaatamisel rikke laadi määramiseks, hoolduse käigus (kui tööriist ei ole täielikult 
seisatud ega vooluvõrgust lahti ühendatud) või tööriista uuesti töökorda seadmisel;  

 vigastusrisk liikuvate osade tõttu, kui tööriista hüdrauliline või suruõhuenergia juhuslikult 
vabaneb. Enne hoolduse alustamist tuleb survesüsteemid sulgeda ning klapid tugevasti 
kinni keerata; 

 vigastusrisk liikuvate osade tõttu, kui hooldatava tööriista mehaaniline energia (nt 
vedrudest tingitud) juhuslikult vabaneb; 

 vigastusrisk tööriista või selle nõrgalt kinnitatud osade juhusliku mahakukkumise tõttu 
hooldustööde ajal;  

 vigastusrisk hüdrauliliste tööriistade kõrgsurvega vedeliku tõttu. Hüdraulikasüsteemi õli 
on suure rõhu all. Enne töö alustamist laske süsteemist rõhk välja. Seadme 
ülevaatamisel ärge puudutage surve all olevat voolikut kunagi käega, isegi siis, kui kindad 
on käes. Kõrge rõhu all olevad vedelikud on ohtlikud ning võivad põhjustada raskeid 
vigastusi või surma; 

 põletusrisk hüdrauliliste tööriistade kuuma õli tõttu;  

 töökeskkonnas leiduvate tule- või plahvatusohtlike materjalide süttimise või plahvatamise 
risk. Hooldustööd võivad põhjustada tuleohtlike materjalide süttimise (säde, mis tuleneb 
kuumuseallikast, nagu sigaretid, staatilisest elektrist või elektrilaengust, teisaldatavate 
tööriistade kütusest jne). 
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Ärge KUNAGI puudutage surve all olevat hüdraulikavoolikut lekke kindlaksmääramiseks käega. Kui 
kahtlustate torkevigastust, pöörduge kohe arsti poole. 

 

Töötervishoiu ja -ohutuse juhtimine ning hooldustöö d 

Raamdirektiiv kohustab tööandjaid võtma vajalikke meetmeid, et tagada kõigi töötajate, kaasa 
arvatud hooldustöötajate tervis, ohutus ja heaolu. Tööandjad peavad hindama töökoha riske, et 
selgitada välja teisaldatavate tööriistade kasutamise ja hooldusega seotud ohud, ning võtma riskide 
kõrvaldamiseks või minimeerimiseks ennetusmeetmeid. Ettevõtted, kus hooldustöid teevad 
alltöövõtjad, peavad veenduma, et alltöövõtja järgib töötervishoiu- ja ohutusnõudeid.  

Hooldus- ja ülevaatuskavad 

Et hooldustööd oleksid ohutud, on kõige olulisem koostada hoolduskava, mis hõlmab hooldustööde 
ohutus- ja tervishoiuaspekte ning ülevaatust, aruandlust ja arvestuse pidamist. Kavandatud hoolduse 
ja osade asendamise kohta tuleb pidada arvestust, et neid toiminguid oleks võimalik teha õigel ajal. 
Seadmete hooldustööde nõuetekohaseks juhtimiseks on vaja kõigi põhiseadmete üksikasjalikku 
loendit, mis hõlmab muu hulgas teavet seadme tootja, mudeli, tootmisaasta ja numbri kohta, ning 
tavapäraseks hoolduseks ja peamisteks remonditöödeks vajalike varuosade loendit.  

 

Hoolduskava oluline osa on ülevaatuskava, milles määratakse kindlaks, kui tihti pädevad ja 
väljaõppega hooldustehnikud ametlikke ülevaatusi teostavad. 

Teisaldatavaid tööriistu tuleb kontrollida: 

� enne tööriista esimest kasutuskorda 
� pärast korrashoiutöid ja osade asendamist 
� korrapäraste ajavahemike järel olenevalt tööriistaliigist.  

 

Ülevaatuste vahemik võib erineda sõltuvalt tööriistaliigist, kasutustingimustest ja töökeskkonnast. 
Saksamaal on koostatud tehnilised ja õnnetuste vältimise eeskirjad, milles antakse nõu, kuidas 
teisaldatavate elektritööriistade hooldusvahemikke kindlaks määrataviiviii. Teavet teisaldatavate 
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elektriseadmete hoolduse kohta, kaasa arvatud ülevaatuste vahemikud, annab ka Ühendkuningriigi 
töötervishoiu ja tööohutuse amet (HSE)ix.  

 

Tegurid, mida hoolduskava koostamisel tuleks arvestada (HSEx alusel kohandatud): 

� tööriistaliik ja toiteallikas 

� tootja juhised ja soovitused 
� tööriista vanus 

� tööriista kasutussagedus ja töötsükkel 

� töökeskkond, kus tööriista kasutatakse (nt märg või tolmune), või mehaaniliste kahjustuste 
tõenäosus 

� tööriista eeldatav väärkasutus 

� ümberseadistus- või parandustööde mõju tööriistale 
� eelmise hoolduse andmete analüüs. 

 

Tagage hooldustööde ohutus! 

 Ühendage elektritööriistad enne korrashoiu teostamist, seadistamist, õlitamist, puhastamist või 
parandamist ning enne tarvikute (nagu lõiketerad) teritamist või asendamist alati vooluvõrgust 
lahti.  

 Järgige kasutusjuhendis esitatud tootja juhiseid hoolduse ja korrashoiu (nt määrimine, 
puhastamine) ja osade või tarvikute asendamise kohta. 

 Kasutage hooldustöödeks nõuetekohaseid tööriistu ja seadmeid. 

 Ärge ehitage ega kohandage tööriistu ümber. Ärge eemaldage kaitseseadiseid, ärge siduge neid 
tagasi ega muutke mis tahes viisil. Ärge muutke lülititesse sisseehitatud ohutusseadiseid. 

 

Isikukaitsevahendid 

Ehitustööplatside tavaohud ja -riskid, nagu libisemis-, komistamis- ja kukkumisoht, müra ja liikuvad 
sõidukid, ning teisaldatavate tööriistade hooldusega seotud lisariskid nõuavad tihti 
isikukaitsevahendite kasutamist. Näiteks tuleb töökeskkonnas, kus kõrgustes varitsevad ohud, kanda 
turvakiivrit. Kui töötajad peavad töötama teravate tööriistadega, tuleb kanda käekaitsmeid ja kindaid. 
Määrete, hüdraulikavedelike või puhastusvahendite (lahustite) kasutamine võib põhjustada silma- või 
nahavigastusi ja seepärast on vaja neid kehapiirkondi kaitsta. Müratekitavate masinate või 
seadmetega või nende läheduses töötamisel võib olla vaja kanda kõrvakaitsmeid.  

Väljaõpe ja teave 

Hooldustöötajad peavad läbima väljaõppe ning neile tuleb selgitada nende tööülesandeid, 
riskihindamise tulemusi ning ohutuid töösüsteeme ja -võtteid, sealhulgas probleemidest teatamist.  

Teisaldatavate elektritööriistade hooldustöid peavad tegema pädevad töötajad ning need tuleb teha 
tootja juhiste ja soovituste kohaselt. Hooldustöötajad peavad teadma, milliseid tööriistu kasutatakse ja 
kus neid hoitakse, ning mõistma ja järgima ettevaatusabinõusid. 

Mõned hooldustööd nõuavad eriväljaõpet, nt hüdrauliliste tööriistade hooldus nõuab eelnevat 
hüdraulikasüsteemi koolitust. Ärge püüdke hüdraulikasüsteemi ümber kohandada, seadistada ega 
parandada, kui te ei ole pädev seda tegema. 

Lõppkontroll  

Pärast hoolduse lõpetamist peavad hooldustöötajad kontrollima, kas teisaldatavad tööriistad on 
pärast tehtud töid ohutud ja toimivadxi. 

� Kontrollige, kas tööriist on töökorras 
� Paigaldage tagasi kõik kaitse- ja ohutusseadised 
� Koostage ülevaatuse ja hooldustoimingute aruanne, allkirjastage see ning andke tööriist 

töötajale või hoiundage see turvaliselt. 
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Kontroll-loendid 

Kontroll-loend aitab efektiivselt välja selgitada teisaldavate tööriistade hooldusega seotud ohud ning 
võtta vajalikke ennetusabinõusid. Olenevalt toiteallikast võib olla vaja eri kontroll-loendeid. 

Üldküsimused  Jah  Ei 

Kas on olemas hooldustööde kava?   

Kas teisaldatavate tööriistade töökorras olekut kontrollitakse regulaarselt ja kas need 
märgistatakse kontrollkuupäevaga?   

Kas on saadaval juhised ja kasutusjuhendid?   

Kas rikkis tööriistad märgistatakse sildiga „Mitte kasutada”?   

Kas kõigi ehitustööplatsil kasutatavate tööriistade hooldustööde kohta peetakse 
arvestust?   

Kas kõik töökohas kasutatavad tööriistad on heas korras ja puhtad?   

Kas kõik tööriistad on nõuetekohaselt määritud?    

Kas lõiketerad ja muud lõikeosad on teravad ja tugevasti kinnitatud? Ega need ei ole 
kulunud, pragunenud ega nõrgalt kinnitatud? 

  

Kas tööriistu hoitakse kuivas ja turvalises kohas?   

Kas tööriistade lõiketerad eemaldatakse transportimiseks, hoiundamiseks või juhul, 
kui tööriistu ei kasutata?   

Kas hooldustöötajad on läbinud ohutu hoolduse väljaõppe?   

Elektritoitega tööriistad  Jah  Ei 

Kas tööriistad on vooluallikast lahti ühendatud?   

Kas juhtmed ja pistikud on terved?   

Kas elektritööriistu on kasutatud sobimatus keskkonnas (märg või tolmune)?   

Kas elastsed pikendusjuhtmed on ohutus korras?   

Kas on märke ülekuumenemisest?   

Kas kõigi tööriistade lõiketeradel, rullikutel, kettidel, hammasratastel, ketiratastel ja 
muudel ohtlikel liikuvatel osadel on kaitseseadised?   

Laengutega töötavad tööriistad  Jah  Ei 

Kas tööriistad on hooldus- ja remonditööde ajal laadimata?   

Kas nende torud on takistusvabad?   

Kas laetud või laadimata tööriista torud on alati suunatud ohutult kasutaja kehast 
eemale? Ega need ei ole suunatud teise isiku poole?   

Kas tööriistu kontrollitakse igapäevaselt?   

Kas tööriistadel on kaitseseadised?   

Suruõhutööriistad  Jah  Ei 

Kas õhuvool on peatatud?   

Kas voolikud on heas korras ja tööriistaga kokkusobivad?   

Kas tööriistad on alati suunatud ohutult kasutaja kehast eemale? Ega need ei ole 
suunatud teise isiku poole? 

  

Kas on paigaldatud turvaklambrid, et takistada sellistel tarvikutel nagu räbuhaamri 
löögiseadised juhuslikult torust välja lendamast?  
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Hüdraulilised tööriistad  Jah  Ei 

Kas on märke hüdraulikaliitmike välistest kahjustustest, nagu täkked, kriimud, praod 
jms?    

Kas enne töö alustamist on süsteemist rõhk välja lastud?   

Tööriista projekteerimine 
Kui tööriist on projekteeritud nii, et seda on võimalik lihtsalt hooldada, hõlbustab see teisaldatavate 
tööriistade hooldustöid ning vähendab turvariske.  

Kõik tööriista osad ja liitekohad tuleb projekteerida ja paigutada nii, et neile oleks hoolduse käigus 
vahetu ja lihtne juurdepääsxii. Hooldustööd tuleb kavandada nii, et ei oleks vaja kasutada eritööriistu 
või vajadus nende järele oleks minimaalne. 

Hästi projekteeritud seade aitab vähendada inimlikke vigu hooldustööde ajal. 

 

Õigusaktid 
Euroopa direktiividega sätestatakse miinimumstandardid töötajate kaitseks.  

Kõige olulisem on nõukogu direktiiv 89/391/EMÜ  (raamdirektiiv) töötajate töötervishoiu ja 
tööohutuse parandamist soodustavate meetmete kehtestamise kohta, milles on määratletud 
riskihindamine ja ennetusabinõude hierarhia, mida kõik töötajad järgima peavad.  

Raamdirektiivi täiendavad üksikdirektiivid, millest ehitustööplatse käsitleb eelkõige direktiiv 92/57/EÜ  
– selle direktiiviga rakendatakse tööohutuse ja -tervishoiu miinimumnõuded ajutistel või liikuvatel 
ehitustööplatsidel. Direktiiviga nõutakse, et rajatised, masinad ja seadmed, kaasa arvatud 
käsitööriistad, peavad olema heas töökorras, ning see sisaldab sätteid seadmete ja seadeldiste 
tehnilise hoolduse, kasutuselevõtule eelneva kontrollimise ning regulaarsete kontrollide kohta, et 
parandada vead, mis võiksid mõjutada töötajate ohutust ja tervist. 

Töövahendite kasutamist reguleeritakse direktiiviga 2001/45/EÜ, mis käsitleb tööl töövahendite 
kasutamisega seotud tööohutuse ja töötervishoiu miinimumnõudeid.  

Direktiiv sisaldab juhtimis- ja kaitseseadiste miinimumnõudeid ning sätteid töövahendite hooldustööde 
ja erisätteid regulaarse kontrollimise kohta. 

Direktiivis 89/654/EMÜ töökohale esitatavate ohutuse ja tervishoiu miinimumnõuete kohta 
sätestatakse, et töökohta ning seadmeid ja vahendeid tuleb tehniliselt hooldada ning et kõik leitud 
puudused, mis võivad töötajate ohutust ja tervist mõjutada, tuleb kõrvaldada võimalikult kiiresti. 

Direktiiviga 89/656/EMÜ töötajate isikukaitsevahendite kasutamisega seotud tervisekaitse ja 
ohutuse miinimumnõuete kohta reguleeritakse töötajate tööl kasutatavate isikukaitsevahendite 
miinimumnõudeid.  

Paljud ehitustööplatsidel kasutatavad teisaldatavad tööriistad on elektritoitega. Direktiiviga 
2006/95/EÜ (madalpinge direktiiv) reguleeritakse mitmesuguseid tervise ja turvalisusega seotud 
riske, ja nõutakse, et elektriseadmed oleks ettenähtud eesmärgil kasutamisel ohutud. 

Direktiivi 2006/42/EÜ  eesmärk on kehtestada põhilised tervisekaitse- ja ohutusnõuded 
projekteerimise ning valmistamise kohta, et parandada turule lastavate seadmete ohutust. Direktiivis 
sätestatakse, et masin peab olema projekteeritud ja valmistatud nii, et see sobib oma funktsiooni 
täitmiseks ning et seda saab kasutada, seadistada, hooldada ja remontida ilma inimesi ohustamata. 

Et piirata töökohas töötaja kokkupuudet võimalike kahjustavate füüsikaliste mõjuritega, nt vibratsiooni 
ja müraga, on vastu võetud mitu direktiivi. Need sisaldavad sätteid, millega püütakse vältida või 
vähendada mõjuritega kokkupuudet, muu hulgas töövahendite asjakohaste hooldustööde kavade 
abil.  

Lisateave õigusaktide kohta on veebilehel http://osha.europa.eu/en/legislation 

Ehitustööplatsidel kasutatavate teisaldatavate tööriistade ohutut hooldust reguleerivad ka paljud 
standardid, näiteks CEN/TC 255 mitteelektriliste käsitööriistade ohutuse ja CEN/TC 213 
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lööktoimeliste käsitööriistade ohutuse kohta või ISO 2380-1, mis sisaldab nõuandeid käsi- ja 
trellkruvikeerajate kohta. 
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