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AVALDATUD :

RT I2000, 4, 30

 

 

Määrus kehtestatakse «Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse» (RT I 1999, 60, 616) paragrahvi 5 lõike 4

alusel.
 

1. peatükk
ÜLDNÕUDED

 
§ 1. Tööandja ja töötaja kohustused
(1) Tööandjatagab, et töötaja kasutusse antav töövahend sobib tööülesandetäitmiseks ning et seda
hoitakse sellises korras, mis tagab töövahendiohutuse kogu kasutusaja vältel. Kui ohutust ei ole võimalik
täielikulttagada, tuleb rakendada sobivaid abinõusid terviseriski optimaalseksvähendamiseks.
(2) Töövahendikonstruktsiooni või kasutusviisi muutmine on keelatud, kui seehalvendab töövahendi
ohutust, võrreldes valmistaja poolt ettenähtuga.
(3) Töötajakasutusse antava töövahendi valikul peab tööandja võtma arvesse töölaadi, töökoha
töötingimusi ning töövahendi kasutaja (edaspidikasutaja) füüsilisi ja vaimseid võimeid.
(4) Tööandjapeab jälgima, et töövahendit kasutataks ettenähtud viisil ning töödsaaks teha ergonoomiliselt
õigete tööliigutuste ja -asenditega.
(5) Töötaja on kohustatud teatama tööandjale igast töövahendi rikkest ja puudusest, mis ilmneb selle
kasutamisel.
(6) Tööandjatagab kasutajale töövahendi kasutamiseks vajaliku väljaõppe jaohutusalase juhendamise.
Ohutusalane juhendamine peab hõlmama:
1)teavet ohtude ja ohuolukordade kohta, mis kaasnevad või võivad kaasnedatöövahendi kasutamisega
ning selle kasutamisest saadud kogemusi;
2) abinõusid, mida tuleb rakendada kasutaja ja teiste töökeskkonda lubatud isikute ohutuse tagamiseks;
3) teavet töötamiskohal või selle lähedal olevatest suurema ohuga töövahenditest;
4) teavet igasugustest muudatustest töökeskkonnas, mis suurendavadtöötaja poolt kasutatava või tema
lähedal asuva töövahendi ohtlikkust;
5) juhiseid tegutsemiseks õnnetusohu korral.
(7)Kasutatavate töövahendite ohutusjuhendid koostab ja kinnitab tööandjakirjalikult, arvestades
valmistaja poolt antud kasutusjuhendit.

Töövahendi kasutamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded Leht 1 / 7



(8) Surve- jatõsteseadmete, liikurmasinate ja teiste suurema ohtlikkusegatöövahendite kasutajatele peab
tööandja korraldama eriväljaõppe javajadusel perioodilisi täiendõppeid.
(9) Juhendamistja väljaõpet tuleb korrata, kui töövahendeid vahetatakse võiuuendatakse. Andmed
töötaja juhendamise ja väljaõppe kohtaregistreeritakse.
(10) Tööandjapeab käesolevate nõuete täitmiseks kavandatavate abinõude osaskonsulteerima töötajate
ja töökeskkonnavolinikega ning arvestama nendeettepanekuid töövahendi kasutamisel tekkivate ohtude
vältimise võivähendamise kohta.
 

2. peatükk
TÖÖVAHENDILE ESITATAVAD NÕUDED

 
§ 2. Konstruktsioonielemendid
(1) Töövahend peab olema piisava tugevusega ettenähtud otstarbel kasutamiseks.
(2) Töövahendiosad, platvormid, trepid ja muud alad, kus kasutaja töö ajal viibib,peavad olema ohutust
tagavate piiretega ning ei tohi põhjustadalibisemist, komistamist ega kukkumist.
(3) Kasutaja tahtmatult töövahendisse sulgumise vältimiseks peab:
1) selles olema signaliseerimisseadis abi kutsumiseks;
2) töövahendist väljapääsu võimaldava ukse või luugi sulgur olema seestpoolt ilma abivahendita avatav;
3) rakendama muid meetmeid sellise ohu vältimiseks.
§ 3. Juhtimis-, kontroll- ja hoiatusseadised
(1) Töövahendijuhtimis-, kontroll- ja hoiatusseadised peavad olema hästi nähtavad,asjakohaselt
märgistatud ning nende funktsioonid arusaadavalt jaüheselt mõistetavad.
(2) Töövahendijuhtimisseadis peab üldjuhul paiknema väljaspool ohuala. Sellesihipärane või
ettekavatsematu kasutamine ei tohi põhjustada lisaohtu.
(3) Kasutajapeab enne töövahendi käivitamist veenduma, et keegi ei viibi ohualas.Kui see ei ole võimalik,
peab automaatne hoiatusseadis andma ennetöövahendi käivitumist hoiatussignaali. Käivitusele eelnev
viivitusaegpeab olema piisav töötajate lahkumiseks ohualalt või töövahendikäivitumisel või seiskumisel
tekkivaid ohte vältivate abivahenditekasutamiseks.
(4) Töövahendiiseeneslik käivitumine, seiskumine või tööreþiimi muutumine peab olemavälistatud.
See saab toimuda ainult selleks ettenähtud juhtimisseadisetahtliku mõjutamisega. Nõue ei kehti
automaatseadme normaalse töötsüklikohta.
(5) Kõiktöövahendid peavad olema varustatud seiskamisseadisega nende täielikuksja ohutuks
seiskamiseks. Seiskamisseadisele antakse talituslik eeliskäivitusseadise ees, et vältida eksimusi ja
töövahendi juhuslikkukäivitamist.
(6) Kasutajaalalises töötamiskohas peab olema vabalt juurdepääsetav töökindelseadis töövahendi või
kõikide töövahendite hädaseiskamiseks ja ohutusseseisundisse viimiseks. Kui töövahend või selle osa on
seiskunud, tulebselle energiavarustus katkestada.
(7) Töövahendiüheaegsel juhtimisel kahe või enama kasutaja poolt peavadjuhtimisseadised olema
varustatud blokeeringuga juhtimiskäikude õigejärjestuse tagamiseks. Väljaspool üksteise nähtavus-
võikuuldavuspiirkonda asuvate kasutajate töötamiskohtadel peavad olemahädaseiskamisseadised ning
vajadusel side- võisignalisatsioonivahendid.
(8) Töövahendi juhtimissüsteem peab olema ohutu. Juhtimissüsteemi rike või kahjustumine ei tohi
tekitada ohuolukorda.
(9) Töövahendile tuleb vajaduse korral paigutada automaatseiskamise ja energiavarustuse katkestamise
seadis.
(10) Kuitöövahendil on hoiatusseadis kasutaja teavitamiseks töövahendiohtlikest riketest või avariidest,
peab sellega tekitatav helisignaalvõi valgusmärguanne olema kasutajale arusaadav, hästi kuuldav
võinähtav ning selgesti erinema taustmürast ja teistest valgusallikatest.
§ 4. Ohutust tagavad seadised
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(1) Töövahendiliikuva osaga ohtliku kokkupuute vältimiseks tuleb paigaldadakaitsepiire või -seadis,
mis takistab juurdepääsu ohualale. Suurema ohupuhul varustatakse kaitsepiire blokeeringuga, mis
kaitsepiirdeeemaldamisel peatab ohtliku osa liikumise enne kasutaja sattumistohualasse.
(2)Töövahendile, mille kasutamisega võib kaasneda purunevate osade,töödeldava tooriku,
töötlemisjäätmete, lõikeriistadevm eemalepaiskumine või esemete kukkumise oht, peab vajaduselolema
paigaldatud ohtu välistav kaitsepiire.
(3) Töövahendiliikumatu väljaulatuv osa, mis on piirestamata, kuid võib ohustadatöötajaid, tuleb
märgistada kas vahelduvate kollaste ja mustade võivahelduvate punaste ja valgete triipudega.
(4) Kaitsepiire või -seadis peab:
1) olema sellise tugevusega, et see koormuse toimel ei purune ega deformeeru;
2) olema paigutatud sellisele kaugusele ohualast, mis välistab töötaja juhusliku sattumise ohualasse;
3) võimaldama töövahendi osade paigaldamist või asendamist ja seadme hooldust;
4) võimalikult vähe varjama töövahendi töötsooni nähtavust.
(5) Kaitsepiire või -seadis ei tohi:
1) põhjustada lisaohtu;
2) olla kergesti eemaldatav ega väljalülitatav;
3) muutuda töökõlbmatuks.
(6) Töövahendit peab võimaluse korral saama seadistada, hooldada ja parandada ilma kaitsepiiret
eemaldamata.
(7) Töövahendi liikuvate osade inertsist tingitud ohtude vältimiseks tuleb töövahendile vajaduse korral
paigaldada hädapidur.
(8) Kasutajal on keelatud omavoliliselt lahti ühendada, muuta või teisaldada töövahendi ohutust tagavaid
seadiseid.
(9) Pikselöögist ohustatud töövahend peab olema varustatud elektrilaenguid maandava süsteemiga.
(10)Töövahendil peab olema kaitseseadis, mis tõkestab kasutaja ohtlikulähenemise või kokkupuute
töövahendi osa või töödeldava tootega, milletemperatuur on ohtlikult kõrge või madal.
(11)Töövahendil peavad olema kaitseseadised kasutaja kaitsmiseks töövahendiülekuumenemise,
põlemasüttimise või selles kasutatava gaasi, vedelikuvõi auru väljapääsemisel tekkiva ohu eest, kui need
ohud ei ole muudeabinõudega täielikult välditud.
§ 5. Valgustus
(1) Töökoha jahoolduskoha valgustatus peab olema piisav töövahendiga töötamiseks võiselle
hooldamiseks. Kui üldvalgustusega pole nõutavat valgustatustvõimalik või otstarbekas saavutada, tuleb
paigaldada kohtvalgusti.
(2) Valgusti tüüp ja paigaldusviis peab vastama töökeskkonna iseärasustele ning ei tohi töötajat ohustada.
§ 6. Energiast põhjustatud ohud
(1) Kasutaja peab olema kaitstud otse- või kaudpuutest tuleneda võiva elektrilöögi ohu eest. Kaitse
tagatakse:
1) voolu juhtivate osade isoleerimise, piirestamise või nende paigaldamisega kasutajale raskesti
ligipääsetavasse kohta;
2) kaitse lahutamise või maandamisega;
3) staatilise elektri laengu tühjendamise või maandamise seadisega.
(2) Töövahendi kasutamisel peavad olema minimeeritud gaasi-, auru-, vedeliku-, suruõhu- või muust
energiast lähtuvad ohud.
(3) Töövahendi poolt toodetud või kasutatud ainete plahvatusoht peab olema välistatud. Selleks tuleb
vältida:
1) ainete plahvatusohtliku kontsentratsiooni teket õhus;
2) tolmu- ja gaasisegude süttimist.
(4)Energiavarustusega töövahendil peavad olema kergesti äratuntavad jajuurdepääsetavad seadised
iga liiki energiavarustuse katkestamiseksning seadmesse kogunenud jääkenergia hajutamiseks.
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Täiendavenergiavarustuse katkestusseadis ei ole vajalik sellisel töövahendil,mis ühendatakse elektrivõrku
pistikühenduse kaudu.
(5) Töövahendi energiavarustuse katkemine, taastumine või muutumine ei tohi tekitada ohuolukorda.
§ 7. Töövahendi kasutamine
(1) Töövahenditvõib kasutada ainult selle töö tegemiseks ja nendes tingimustes,milleks see on ette
nähtud. Töövahendi ettenähtust erinevatestingimustes kasutamisel peab tööandja rakendama
täiendavaidohutusabinõusid.
(2) Töövahendiasend ja paigaldusviis, vahekaugused liikumatute ja liikuvate osadevahel, energiavarustus
ning ainete või detailide etteandmise,kasutamise ja eemaldamise viis peavad tagama kasutaja ning
teisteisikute ohutuse.
(3) Kasutajaletuleb tagada ohutu juurdepääs ja viibimine kõikidel töövahendikasutamisega seotud aladel,
mis on vajalikud tootmiseks, seadistamiseksja hooldustöödeks.
(4) Kuitöövahendi konstruktsioon ei taga sellist püsikindlust, mis tagakskasutaja või teiste isikute ja vara
ohutuse, tuleb töövahend tugevaltalusele kinnitada, kasutades kinnisliiteid või muid kinnitusviise.
(5) Kuitöövahendi osade, gaasi-, auru- ja vedelikutorude või elektrijuhtmeteebaõige ühendamine võib
tekitada ohu, peab ühenduskohtadele kandmanende õigeks ühendamise märgised ning vajadusel ka
seadme osa või aineliikumissuuna märgise. Asjakohane teave peab olema ka seadmeohutusjuhendis.
(6) Kasutajaletuleb anda tööprotsessi läbiviimiseks ning töövahendi seadistamiseks,hooldamiseks ja
remondiks vajalikud töö- ja mõõteriistad ningabivahendid.
(7) Töövahenditpeab olema võimalik hooldada seisatud seadme puhul. Kui seiskamine eiole võimalik,
tuleb rakendada vajalikke kaitseabinõusid ja kasutadaselliseid abivahendeid, mis tagavad töö ohutu
teostamise, eelistatultväljastpoolt ohuala. Kui töövahendi juurde kuulub hooldusraamat, peabsellesse
kandma kõik ettenähtud andmed sooritatud toimingute kohta.
(8) Töövaheaegadel, kui töövahend või selle ohtlikud osad on seisatud, tuleb selle energiavarustus
üldjuhul välja lülitada.
(9) Kuitöövahendi kasutamise puhul on tõenäoline, et see võib kasutajatohustada või tema tervist
kahjustada, peab tööandja tagama, et sellisttöövahendit kasutab, hooldab, parandab, seadistab ja
 puhastabainult see töötaja, kellele see on tehtud tööülesandeks ja kes onsaanud sellekohase väljaõppe.
(10) Töövahendikasutamisel, hooldusel ja seadistamisel tagab tööandja valmistaja antudkasutusjuhendis
esitatud nõuete järgimise.
§ 8. Töövahendi kontrollimine
(1) Tööandjatagab, et enne töövahendi kasutuselevõttu viiakse läbi töökohalepaigaldatud või seal
kokkupandud töövahendi korrasoleku ja paigalduseõigsuse kontroll.
(2) Töövahendiperioodiline kontroll või teimimine viiakse läbi vastavalt valmistajaantud või
õigusaktidega kehtestatud nõuetele.
(3) Töövahendiplaaniväline kontroll või teimimine viiakse läbi pärast töövahendigatoimunud avariid, töö-
või loodusõnnetust, pikaajalist seisakut võitöövahendi ümberehitust.
(4) Lõigetes 1–3 nimetatud kontrolli viib läbi selleks pädev isik vastavalt õigusaktidega kehtestatud
nõuetele.
(5) Töövahendi kontrolli ja teimimise tulemused registreeritakse ning neid säilitatakse järgmiselt:
1) töövahendi kasutuselevõtmisel tehtud ning plaanivälise kontrolli võiteimimise tulemused ja nende
alusel tehtud otsused – töövahendikasutusea lõpuni;
2) eelmise perioodilise kontrolli ja teimimise tulemused – vähemaltkolm kuud pärast järgmist perioodilist
kontrolli või teimimist jatulemuste registreerimist.
(6) Töövahendi kontrolli ja teimimise tulemused tuleb esitada riikliku järelevalve ametnikule tema
nõudmisel.
 

3. peatükk
MÕND ERI LIIKI TÖÖVAHENDILE ESITATAVAD LISANÕUDED
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§ 9. Liikuvad töövahendid
(1) Sõitjaga(juht või juht ja kaassõitja) töövahendil peavad olema sõiduohutusttagavad kaitseseadised,
sealhulgas seadised, mis takistavad sõitjajuhuslikku kokkupuudet ratastega või roomikutega ning
sattumist nendevahele või alla.
(2) Kui liikuvatöövahendi ja selle lisaseadme või haagise vahelise ajami iseeneslikblokeerumine võib
põhjustada täiendavat ohtu, tuleb töövahend varustadablokeerimisvastase vahendiga. Kui blokeerimist ei
ole võimaliktäielikult vältida, tuleb rakendada muid meetmeid, mis tagavadtöötajate ohutuse.
(3) Kui liikuvatöövahendi ajamid võivad töö käigus puutuda kokku pinnasega ja seetõttumäärduda või
vigastuda, peavad olema käepärast nende korrastamisevahendid.
(4) Sõitjaga töövahendi ümberminekust põhjustatud ohtu tegelikes kasutustingimustes peab vältima
järgmiste abinõudega:
1) kaitsekonstruktsiooniga, mis takistab töövahendi kaldumist üle veerandi selle ümbermineku nurgast;
2) kaitsekonstruktsiooniga, mis jätab sõitjale ohutu vaheruumi töövahendi ümberminekul;
3) sõitja ohutu kinnitamisega istme külge;
4) muu samaväärset kaitset andva vahendiga;
5) käesoleva lõike punktides 1–4 nimetatud kaitsekonstruktsioonidvõivad olla töövahendi lahutamatuks
osaks. Neid ei nõuta, kui töötamiseajal on töövahend püsikindlalt paigaldatud või töövahendi
endakonstruktsioon välistab ümbermineku.
(5)Mootortõstuk tuleb kohandada või varustada selliste vahenditega, mistagavad sõitja ohutuse tõstuki
ümberminekul. Nendeks vahenditeks on:
1) sõitja istekoha kaitsepiire või muu kaitsekonstruktsioon, mistõstuki ümbermineku korral hoiab sõitja
istmel ja takistab temamuljumist tõstukis või jäämise tõstuki alla;
2) tõstuki konstruktsioon, mis tagab sõitjale tõstuki ümberminekukorral piisava ohutu vaheruumi
maapinna ja tõstuki osade vahel.
(6) Iseliikuval töövahendil, mis oma liikumisega võib töötajaid ohustada, peab olema:
1) tahtmatut käivitamist välistav käivitusseadis;
2) sobivad ohutusseadised, mis vähendavad kahe või enama samaaegseltrööbasteel liikuva töövahendi
võimaliku kokkupõrke tagajärgi;
3) pidurdus- ja seiskamisseadis, peajuhtimisseadise tõrke puhuks peabtöövahendit saama seisata
kergesti juurdepääsetava hädaseiskamisseadisevõi automaatselt toimiva süsteemiga, kui see on ohutuse
tagamiseksvajalik;
4) paigaldatud täiendavad peeglid või muud seadised nähtavuseparandamiseks, kui juhi otsene vaateväli
ei ole ohutuse tagamisekspiisav;
5) tööks vajalikud piisava võimsusega valgustid ja gabariitvalgustid, kui töövahendit kasutatakse pimedal
ajal;
6) sobiv tulekustuti, kui töövahend, selle koorem või haagis ontuleohtlik ja selle kasutamiskoha lähedal
selline tulekustuti puudub;
7) automaatseadis kaugjuhtimisega töövahendi seiskamiseks niipea, kui töövahend väljub
kaugjuhtimisalalt;
8) töötajate muljumist või kokkupõrget takistavad kaitseseadised, kuitöövahend töötab
normaaltingimustes kaugjuhtimisega ja puuduvad muudsobivad vahendid sellise ohu vältimiseks.
§ 10. Liikuva töövahendi kasutamine
(1) Liikuvattöövahendit võib kasutada isik, kes on saanud selle vahendikasutamiseks nõutava väljaõppe
ja omab juhtimisõigust tõendavatdokumenti.
(2) Liikuva töövahendi kasutamisel töötamisalal tuleb täita liiklusohutuse nõudeid.
(3)Liikluskorraldusega tuleb tõkestada jalgsi liikuvate töötajate jateiste isikute pääs liikuva töövahendi
töötamisalale. Kui tööprotsessiläbiviimine pole jalgsi liikuvate töötajate juuresolekuta võimalik,tuleb
rakendada abinõusid, vältimaks nende vigastamist töövahendipoolt.
(4) Töötajatevedu mehaanilisel töövahendil on lubatud ainult juhul, kui töövahend onvarustatud sõitjate
ohutust tagavate vahenditega. Kui tööd tehaksetöövahendi liikumise ajal, tuleb valida töövahendi selline
kiirus, mistagab töötajate ohutuse.
(5)Sisepõlemismootoriga töövahendit ei tohi kasutada töötamisalal, kus eiole töötajate ohutuse tagamiseks
piisavalt värsket õhku.
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§ 11. Tõsteseadmed
(1) Paiknetõsteseade peab olema tugeva konstruktsiooniga ja püsikindlaltpaigaldatud, arvestades jõudu,
mis tekib lasti tõstmisel, ja koormust,mis mõjub kinnituskohtadele.
(2) Paiknetõsteseade peab olema paigaldatud selliselt, et teisaldatava lastikõikumisest, juhuslikust
lahtipääsemisest või esemete kukkumisesttulenev oht oleks võimalikult väike.
(3) Tõsteseadmejuhtimiskohal peab olema silt, millele on selgelt kirjutatud seadmenimitõstevõime ning
vajaduse korral seadme nimitõstevõime selleerinevate tööasendite ja kasutusvariantide puhul.
(4) Tõsteseadmel, mis ei ole ette nähtud inimeste tõstmiseks, peab olema sellekohane keelav märgistus.
(5) Inimeste tõstmiseks võib kasutada ainult selleks ettenähtud tõsteseadmeid ja abivahendeid.
(6) Inimeste tõstmiseks kasutataval töövahendil peavad olema seadised, mis väldivad:
1) tõsteseadme ümberminekut;
2) tõsteseadmelt kukkumist;
3) tõsteseadme kasutaja muljumist ja vigastamist võimaliku kokkupõrke tagajärjel.
(7) Tõsteseadepeab olema varustatud vahenditega, mis selle avariilisel seiskumiselväldib seadme
allakukkumist ja võimaldab sinna kinnijäänud inimesteohutut väljapääsemist.
(8) Kuipaigalduskoha asendi, kallaku või muude iseärasuste tõttu tõsteseadmeümberminekut ei ole
võimalik muude ohutusabinõudega täielikult vältida,peab vahendi kinnitama julgestustrossiga, millel on
piisavalt suurtugevusvaru. Julgestustrossi seisukorda peab kontrollima iga päev.
§ 12. Tõsteseadme kasutamine
(1) Liikuva võiteisaldatava tõsteseadme kasutamisel peab olema tagatud selle püsivus,arvestades
maapinna profiili ja pinnaseomadusi.
(2) Töötaja ei tohi asuda rippuva lasti all, kui see ei ole hädavajalik tööülesande sooritamiseks.
(3) Lastiteisaldamine üle kaitsevarjeta töökoha, kus viibivad töötajad, onkeelatud. Kui tööprotsessis ei ole
võimalik nimetatud nõuet täita,tuleb kavandada ja rakendada muid töötajate ohutust tagavaid abinõusid.
(4) Tõstmiseabivahendid ja troppimise viis valitakse vastavalt lasti, sellehaardekohtade ja
kinnitusseadiste liigile ning ilmastikutingimustele.Kasutaja teavitamiseks tõstmise abivahendi olulistest
tehnilistestnäitajatest peab see olema märgistatud vastavalt kehtestatud korrale.
(5) Tõstmise abivahendite hoidmisel tuleb vältida nende vigastamist ja tehniliste näitajate halvenemist.
(6) Kahe võienama tõsteseadme üheaegsel kasutamisel tuleb tööandjal kindlaksmäärata nende
kasutajate töö kooskõlastamise kord ning võttatarvitusele abinõud lasti või töövahendite osade
kokkupõrkamisevältimiseks.
(7) Kasutadeslasti tõstmiseks liikuvat tõsteseadet, peab tööandja võtma tarvituseleabinõud selle
kaldumise, ümbermineku või iseenesliku paigast liikumisevältimiseks ning tagama kontrolli nimetatud
abinõude õige rakendamiseüle.
(8) Kuitõsteseadme kasutaja ei saa kas otseselt või mõne abivahendi abiltäielikku ülevaadet lasti liikumise
kohta, tuleb kasutaja tööjuhtimiseks määrata asjatundlik signaliseerija ning rakendadatöökorralduslikke
abinõusid töötajaid ohustada võivate kokkupõrgetevältimiseks.
(9) Kui töötajakinnitab või vabastab lasti käsitsi, tuleb rakendada abinõusid, et sedasaaks teha ohutult
ning töötajal oleks kas kaudne või otsene kontrolltõsteseadme üle.
(10) Kuitõsteseadmel puudub seadis, mis energiavarustuse täielikul või osaliselkatkemisel välistab lasti
kukkumise, tuleb võtta tarvitusele abinõudsellest tuleneva ohu vastu.
(11) Rippuvatlasti ei tohi jätta valveta, välja arvatud juhul, kui inimestejuurdepääs ohualale on
tõkestatud ja last on ohutult kinnitatud.
(12) Igasugunetõstetöö peab inimeste ohutuse seisukohalt olema tööandja poolthoolikalt kavandatud ning
tagatud kontroll nende tööde läbiviimise üle.
(13)Välitingimustes kasutatav tõsteseade tuleb seisata, kuiilmastikutingimused on halvenenud niivõrd, et
võivad ohustadatõsteseadme tööd ja selle läheduses asuvaid inimesi.
§ 13. Rakendussätted
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(1) Kasutusesolevad töövahendid tuleb viia käesolevate nõuetega vastavusse hiljemaltkolme aasta jooksul
määruse jõustumisest arvates. Pärast määrusejõustumist kasutuselevõetavad töövahendid peavad
vastama käesolevatelenõuetele.
(2) Riiklikkujärelevalvet käesolevate nõuete täitmise üle teostavad Tööinspektsioonja teised
järelevalveasutused oma pädevuse piires.
(3) VabariigiValitsuse 16. novembri 1993. a määrusega nr 356 (RT I 1993, 75,1103) kinnitatud «Masinate
ja seadmete ohutuse tagamise korra»punkte 1, 3 ja 10 muudetakse ja sõnastatakse needjärgmiselt:
1) «1. Käesolev «Masinate ja seadmete ohutuse tagamisekord» (edaspidi kord) sätestab järelevalve
korra Eestis tarnitavatemasinate ja seadmete ohutuse tagamiseks, et vältida tervisekahjustusinende
kasutamisel.»;
2) «3. Käesolev kord on kohustuslik kõigile juriidilistele jaüksikisikutele, kelle tegevusvaldkonda kuulub
seadmete tarnimine.»;
3) «10. Kõik Eestis tarnitavad uued seadmed, samuti oma tarbeks valmistatavad seadmed peavad
vastama ohutuspõhinõuetele.»
1Euroopa Nõukogu direktiivid 89/655/EMÜ (EÜT L 393, 30.12.1989, lk 13)ja 95/63/EÜ (EÜT L 335,30.12.1995, lk 28).
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