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Käesoleva magistritöö eesmärgiks on kahe erineva konstruktsiooni tüübi võrdlus 

kasutades Ratu kaarti ja reaalseid andmeid. Monoliidi-ja montaažitööde 

omavahelise maksumuse ja ajalise kulu võrdlemise kohta leidub väga palju vana 

informatsiooni ning eestikeelsete materjalide nappus on suur. Töö eesmärgiks on 

uurida kahe konstruktsiooni tüübi maksumusi ja selgitada antud objekti puhul 

majanduslikult kõige parem lahendus.  

 

Uuritud objekti raamtingimuste kohaselt arvutades selgus  monoliitse 

konstruktsiooni teoreetiline maksumus 215284,20€. Monoliitse konstruktsiooni 

tegelikuks maksumuseks on 239092,20€ ja viimase variandina arvutati vastavalt 

lõputöös esitatud raamtingimustele montaažitööde teoreetiline maksumus 

218064,60€.  

 

Kõige odavamaks konstruktsiooni tüübiks kujunes teoreetiliste andmete põhjal 

arvutatud monoliitne raudbetoon- konstruktsioon. Monoliiditööde puhul võib 

suuremahuliste töödega objektil antud konstruktsioonitüübi maksumus  kergesti 

kasvada.  

 

Antud teema puhul oleks huvitav jätkuuuringuna näha mõnda teoreetiliste ja 

tegelike montaažitööde maksumuse võrdlust. 
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The Master’s thesis at hand focuses on the comparison of two different construction 

types using the Ratu map and real data. All available data regarding the cost 

comparison between the monolith and montage processes is expired and resources 

in Estonian are hard to find. Through comparison of the two construction types the 

most cost-effective solution is found.  

 

The theoretical cost of the monolith construction according to the frame conditions 

of the thesis is 215284,20€. The real cost of the monolith construction is 

239092,20€. The last calculated alternative is the theoretical cost of the montage 

construction type which is 218064,60€.  

 

The most cost-effective construction type turned out to be the monolith construction 

type on the basis of theoretical values calculated. The cost of monolith construction 

can change rapidly in large scale projects.  

 

It would be interesting to research the comparison between theoretical and real 

construction costs of the montage construction type. 
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Sissejuhatus 

Ehitusvaldkonnas nagu ka teistes ettevõtlussektorites on aina tähtsam eelarve 

planeerimine ja kulude optimeerimine. Selle saavutamiseks on tähtis omada eelteavet 

erinevate tööprotsesside maksumuste kohta. Ehitusobjektid koosnevad suurematest ja 

väiksematest töödest, mille kulude osakaal on tihti proportsionaalne. Seega on selge, et 

suuremahuliste tööde puhul on eelarve koostamise ja optimeerimise seisukohalt eriti 

oluline valida kõige kuluoptimaalsem variant. 

 

Üks sellistest levinud tööprotsessidest on betoonitööd, kus ehitajal on valida üldiselt 

kahe variandi vahel: 1) kas ehitada monoliitbetoonist, kasutades paigal valu või 2) 

kasutada tehases eelvalmistatud betoonelemente, mis valatakse tehase kontrollitud 

sisetingimustes ning monteeritakse objektil. Mõlemal alternatiivil on omad ajakulu ja 

maksumuse näitajad ning lisaks sellele ka teised faktorid, mida tuleb arvesse võtta. 

 

Käesoleva lõputöö eesmärgiks oligi võrrelda kahe erineva meetodi omavaheline 

võrdlus, arvestades sealjuures nii ajalisi tegureid kui ka otseseid rahalisi tegureid, mis 

mõjutavad otseselt eelarve moodustumist ning määravad ehitusobjekti lõpphinna. 

Lisaks teoreetilistele arvutustele, mis põhinevad Ratu kaardi andmetele, võrreldi saadud 

andmeid ka reaalse ehitusobjekti näitel, kus töö autor oli objektijuht. 

 

Lõputöö eesmärgid on: 

1) Töötada läbi olemasolevaid teoreetilisi lähtekohti monoliidi- ja montaažitööde 

iseärasuste ja omaduste kohta. 

2) Arvutada konkreetse ehitusobjekti monoliidi- ja montaažitööde kulud Mikonkatu 11 

näitel. 

3) Mõõta reaalseid monoliiditööde ajakulu ja maksumuse näitajaid Mikonkatu 11 

ehitusobjektil ja võrrelda neid teoreetiliste ajakulu ja maksumuse erinevustega 

4) Leida konkreetsed erinevused optimaalseima töömeetodi valimiseks ehitusobjekti 

eelarve koostamiseks. 

 

Magistritöö esimeses ja teises peatükis kirjeldatakse monoliidi- ja montaažitööde 

teoreetilisi lähtekohti. 
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Kolmandas peatükis kirjeldatakse Mikonkatu 11 objekti asendiplaani ja antakse lühike 

üldiseloomustus objekti iseärasustest. 

 

Sellele järgneb uurimuse raamtingimuste kirjeldus neljandas peatükis, kus tuuakse välja 

empiirilise osa jaoks olulised kitsendavad tegurid. 

 

Viiendas peatükis arvutatakse Ratu kaardi toel Mikonkatu 11 ehitusobjekti monoliidi- ja 

montaažitööde teoreetilised kestvused. 

 

Kuuendas peatükis võrreldakse kolme erineva konstruktsioonitüübi maksumusi 

arvutustabelite abil. 

 

Seitsmes peatükk hõlmab endas nimetatud konstruktsioonitüüpide omavahelist võrdluse 

analüüsi. 

 

Antud magistritöö juhendamise eest tahan tänada lektor Kaarl Sahka tema panuse eest 

uurimuse õnnestumisel. Praktilise poole eduka õnnestumise eest soovin tänada Jorma 

Pirttimaad ettevõttest Larmix Oy. 
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1. Monoliiditööde teoreetilised lähtekohad 

1.1 Monoliiditööd 

Hoonete ja ehitiste püstitamisel kasutatakse peaaegu alati betoon- ja 

raudbetoonkonstruktsioone, kusjuures nende kasutus aina laieneb. See on seletatav 

nende rohkete eelistega. Betoon on põline, talub hästi väliskeskkonna mõjusid ja kaitseb 

sarrust korrosiooni eest. Tänu betooni kindlale nakkele terassarrusega töötavad 

mõlemad materjalid koos, võimaldades maksimaalselt ära kasutada kummagi füüsikalis-

mehaanilisi omadusi. Arvestades väikesi ekspluatatsiooni kulusid on 

raudbetoonkonstruktsioonid tavaliselt odavamad samaotstarbelistest 

teraskonstruktsioonidest [1: 132]. 

 

 

1.2 Monoliiditööde sõltuvused 

Ehitushankes tööde  järjekord sõltub tihti teistest töödest. Näiteks teatud tööga võib 

alustada antud kohas, alles siis, kui esimene töö on saanud selles kohas valmis. Tööde 

sõltuvust kontrollitakse siis, kui töödenimekiri on valmis [2:82]. 

 

Tööde sõltuvustüübid on ajagraafiku järgi lõpp-algus sõltuvuses, antud kohas ei või 

alustada uue tööga enne kui vana töö on saadud valmis. Lisaks võib tööde vahel kehtida 

algus-algus, lõpp-lõpp, algus-lõpp seos [2:82]. 

 

Kontrollides terasbetoonist vaheseinte tööde sõltuvusi täheldatakse, et teise poole 

seinaraketise ja seina armeerimise vahel kehtib alg-alg tööde sõltuvus. Raketise töödele 

järgneb, aja möödudes armeerimistöö. Raketise teise poole paigaldamise ja armeerimise 

vahel on lõpp-lõpp tööde sõltuvus. Armeering peab olema valmis, et saab lõpetada 

raketise tööd. Betoneerimise ja raketise töö vahel on lõpp-algus tööde sõltuvus ehk 

raketis peab olema valmis betoneeritaval ala, enne betoneerimise algust. Betooni 

soojendamise ja raketise töö vahel kehtib algus-lõpp tööde sõltuvus. Betooni 

soojendusmehhanismi paigaldus peab algama raketise töö ajal (raketise soojendus, 

soojenduskaabli paigaldus jne) enne betoneerimist, et betoonile luua õiged tingimused. 
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Järelhooldusega kindlustatakse, et betoonile luuakse õiged tingimused kivistumisele ja 

betoonkonstruktsiooni tugevuse arengule. Sel juhul on konstruktsiooni 60% tugevuse ja 

raketise lahtivõtmise vahel lõpp-alg tööde sõltuvus, kui jälle järelhoolduse ja 

lahtiraketamise vahel on lõpp-lõpp tööde vaheline seos (vt joonis 1) [2:82]. 

 

Joonis 1. Allikas „Rakennushankkeen ajallinen suunnittelu ja ohjaus” 

 

 

1.3 Betoneerimistööd 

Betoonimine on betoonehituse kõige vastutusrikkam etapp. Betoonitööd algavad 

ettevalmistustöödega, mille järel tulevad betoonisegu vedu, vastuvõtmine, teisaldamine 

ehitusplatsil, valuetapp ja tööd lõppevad betooni järelhooldusega.  

Betoneerija peab hästi tundma nende tööetappidega seotud toiminguid, et tarindit ei 

rikutaks valede tööviisidega  [3: 49]. 

 

Samuti leiab O. Litvinov, et betoonimine on betoonehituse kõige vastutusrikkam etapp. 

Lisades, et paigaldatav betoonisegu peab võtma projektiga ettenähtud ja raketise 

kontuuriga kindlaks määratud konstruktsiooni kuju. Betoonimisel täidab segu kõik 

sarrusevarraste vahelised vahed ja moodustab neile nõutava paksusega kaitsekihi. Segu 

tihendatakse betooni etteantud mahumassile ja margile vastava tiheduseni [1: 168]. 

 

Enne loa andmist betoneerimistööde alustamiseks tuleb kontrollida ja vormistada 

vastuvõtuaktidega kattuvad tööd, s.o fikseerida betoonimisega varjatavate 
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konstruktsioonielementide  (jäävad betooni sisse) kvaliteet ja vastavus projektile    [1: 

168]. 

 

Lasse Lampineni ja Raimo Honkavuori arvates peab raketisse valatav betoon olema 

homogeenne, põhjalikult vibreeritud ja betoneerimise kiirus peab olema piisav, et 

betoneerimisel ei tekiks liiga pikki vaheaegu [4: 307]. 

 

Betoonitööd on laialdane tervik, mis ei hõlma endas ainult betoneerimist, vaid siia 

kuuluvad samuti raketise-, armeerimistööd jm. Betoneerimistööd ei alga alati betooni 

kui tooraine tellimisega ning ei lõpe betoneeritud ehitise järeltööde ja raketise 

demontaažiga. Üldiselt kujuneb betoneerimistöö välja pika ja mitmekülgse 

sündmusteahela käigus. Antud sündmusteahel sisaldab endas palju vaimset ja 

materiaalset ressurssi ja ainult nende hoolikas kokkusobitamine kogu tööprotsessi vältel 

tagab heakskiidetava lõpptulemuse, millele aitab kaasa hoolikas tööprotsessi 

eelplaneerimine [2]. 

 

Betoneerimistööd ei koosne ainult betooni raketisse valamisest, vaid planeerimine algab 

objekti vastuvõtuga ja lõpeb betoonehitiste järeltööde valmimisega. Betoneerimistööd 

on ehitise õnnestumist kindlustav, kordumatu tööetapp [2]. 

 

Betoonitööde projekteerimist alustatakse ehitatava objekti kvaliteedinõuete uurimisega. 

Nõuete kirjeldused leiduvad üldiselt seletuskirjast ning ehitusjoonistest. Lisajuhised on 

kirjas normide kirjelduses ja töid puudutavates erijuhistes. Objekti üldajagraafik 

moodustub erinevate tööprotsesside kogumist. Alles siis, kui nende tööprotsesside 

põhimõtted on selged, on põhjust hakata neid protsesse väiksemateks osadeks jagama, 

kuhu kuuluvad tooraine hankimine, betooni valmistamis- ja transportimistehnika kulud, 

betoneerimistööde jaoks vajaminevad tarvikud, tööjõukulu jne [2]. 

 

Tööde algse üldplaneerimise käigus on juba pakkumist tehes otsustatud betoneerimise 

kohapealt tähtsamad küsimused: kuidas toimub betooni tellimine ja valmistamine, 

põhitöömeetodid ja tarvikud, objektiorganisatsioon ja tööjõu hulk ning esialgne 

ajagraafik [2]. 
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Objekti alustamisel peab võtma arvesse eespool mainitud majanduslikke ja ajalisi 

eesmärke kogu töö jaoks [2]. 

 

 

1.3.1 Betoneerimistööde juhtimine 

Ehitusobjektil betoonitööde kulgu juhib betoonitööde juhataja, kes peab olema objektil 

terve betoneerimise aja. Betoonitöödejuhatajal peab olema pädevus vastavalt 

betoonehitise klassile [5; 156]. 

 

1-ehitusklassi betoonitöödejuhata pädevuse anna Fise Oy seitsmeks aastaks korraga. 

Pädevuse saamise kriteeriumiteks on ehitusala tehniline koolitus ja piisav praktiline 

töökogemus [5; 156]. 

 

2-ehitusklassi betoonitööde juhatajalt on nõutav, vastav  tehniline koolitus nagu 1-klassi 

betoonitöödejuhatajalt. 2-ehitusklassi betoonitööde juhatajal peab olema tutvunud 

betoneerimisetehnoloogiaga ja betoonitööde sooritamisega. Kui 1-klassi 

betoonitöödejuhataja ei ole koguaeg objektil, juhib betoneerimistöid tema alluvana 2-

klassibetoonitööde juhataja. Samas peab 1-klassi betoonitöödejuhataja, tulema vajadusel 

koheselt objektile [5; 157]. 

 

Betoonelemendi tehases peab vastutaval isikul olema vastav pädevus, et juhtida 

betoonelementide valmistust [5; 157]. 

 

 

1.3.2 Raketisetööd 

Toestus ja raketis tuleb projekteerida ja ehitada nii, et nad on suutelised taluma mistahes 

neile mõjuvaid koormusi kogu ehituse vältel, olles seejuures piisava jäikusega, et hälbed 

ei ületaks konstruktsiooni spetsifitseeritud tolerantse ja konstruktsioonielemendi 

terviklikkus oleks tagatud [6: 43]. 

 

Projekteerimisel tuleb arvestada järgmisi põhimõjureid ja nende olulisi kombinatsioone: 

1) raketise, sarruse ja betooni omakaalu, 

2) survet raketisele (ka võimalikku üleslükkejõudu), mis sõltub betooni liigist, 
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3) ehitusaegseid koormusi (töölised, seadmed jne), kaasa arvatud paigaldamise, 

tihendamise ja ehitusel toimuva liikluse põhjustatud staatiline ja dünaamiline mõjur, 

4) tuule- ja lumekoormust [6: 43]. 

 

Raketise ehitamisel ja koostamisel tuleb arvestada, et vaatamata ajutisusele on raketisel 

kanda väga oluline roll tulevase betoonkonstruktsiooni valmimisel, ning silmas pidada, 

et: 

1. Raketis peab säilitama betooni nõutava kuju, kuni betoon on kivistunud. 

2. Raketise ja laudade või kilpide vahelised ühendused peavad olema piisava tihedusega 

, vältimaks peenosiste kadu ja veel väljavoolu. 

3. Raketist, mis võib imada betoonist olulisel määral vett või soodustada vee 

aurustumist, tuleb betooni veekao vähendamiseks korralikult niisutada, kui just 

veesisalduse vähenemist spetsiaalselt ei taotleta,  nt vett läbilaskva raketise kasutamisel. 

4. Raketise sisepind peab olema puhas. Kui raketist kasutatakse nähtavale jääva 

betoonpinna saamiseks, peab raketise pinnatöötlus olema selline, et nõutav viimistlus on 

saavutatav. Seetõttu on äärmiselt oluline vormipindade puhastamine ja õlitamine. 

Kõrgemate konstruktsioonide puhul võib vormi põhjas paiknev suletav luuk lihtsustada 

vormi puhastamist. 

5. Raketisekilpide ja nende pinnakäsitlus ei tohi kasutada materjale, mis mõjutavad 

nõrgestavalt betooni, sarruse või ehitise omadusi. 

6. Raketisele ja tugiehitisele koostatakse tööde teostusprojekt, kui ei kasutata üldiselt 

heakskiidetud või tuntud teraskilpide ja tugiehitiste süsteemi. Viimasel juhul nõutakse 

sinna juurde kuuluvaid paigaldusjuhiseid. 

7. Tööde teostusprojekti koostamisel tuleb arvesse võtta ka töösooritusi segavad 

koormad, nagu raketist ja betoonimassi mõjutavad tühimikud, samuti betoonimisel 

ettetulevad püstloodis koormused, mille tõenäosus on just kaldehitiste betoneerimisel 

[6: 43]. 

 

Üldiselt peab toestus nii nagu raketiski vastama samadele nõuetele. Toestusprojektis 

tuleb vajadusel anda ajutiste konstruktsioonide montaaži- ja demontaaži meetodite 

kirjeldus, mis esitab nõuded käsitlemise, rihtimise, eeltõusu, koormamise, 

lahtikiilumise, lahtirakestamise ja lammutamise kohta [6: 46]. 
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Värske betooni ohtliku pragunemise vältimiseks tuleb toestuse projekteerimisel arvesse 

võtta betoonimisel ja sellele järgneval perioodil erinevaid deformatsioone. See on 

saavutatav: 

 

1) läbipainde ja/või vajumise suuruse piiramisega, 

2) betoonimisejärjestuse õige valiku ja/või betooni omaduste reguleerimisega, nt 

aeglustada betooni kivinemist [6: 46]. 

 

Raketise koostamisel tuleb jälgida, et toestuse rihtimiseks kasutatavad kiilud peab 

kinnitama nii, et nende nihkumine betoonimise ajal oleks välditud. Pinnasele toetumisel 

tuleks arvestada vajumite erinevuse mõju [6: 46]. 

 

Toestus ja raketise toimivus ja eemaldamine ei tohi rikkuda või kahjustada alalise 

ehitise kuju, otstarbekohasust, välisilmet ega kestvust ning seetõttu tuleb tagada 

järgmiste nõudmiste täitmine: 

1. Toestust ja raketist ei tohi eemaldada enne, kui betooni tugevus on piisav, et: 

a) lahtirakestamine ei põhjustaks pinnakahjustusi, 

b) konstruktsioonielement taluks temale sel ajal mõjuvaid koormusi, 

c) betooni elastsusest ja plastsusest (roome) tingitud läbipaine ei ületaks 

kindlaksmääratud tolerantsi. 

2. Lahtirakestamise viis ei tohi põhjustada konstruktsioonile lööke, ülekoormust ega 

kahjustusi. 

3. Toestuse koormusest vabastamise järjekord peab välistama toestuse teiste osade 

ülekoormamise. Toestuse ja rakestuse stabiilsus tuleb tagada nii koormusest 

vabastamise kui ka lahtirakestamise ajal. 

4. Teostusprojektis tuleb üksikasjalikult kirjeldada lahtirakestus järgse toestuse ja 

lisatoestuse vajadus, tagamaks ehitusaegsete koormuste vastuvõtmist ja/või vältimaks 

läbivajumist. 

5. Kui raketisel on oma osa betooni hooldesüsteemis, tuleb lahtirakestusaja määramisel 

arvestada betooni hooldamise ja kaitsmise kohta käivaid nõudeid. 

6. Enne betoonimistöödega alustamist tuleb raketise paigalduse kohta koostada akt [6: 

46]. 
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Toestuse ja raketise järelevalve korral kehtestatakse kvaliteedinõuded valmis 

konstruktsioonidele. Toestuse ja raketise kohta kehtestab standard EVS-ENV 13670-1 

järgmised järelevalvenõuded: 

1) 1. järelevalveklassi raketiste omaduste järelvalvet tuleb teha visuaalselt, 

2) 2. järelvalveklassi raketise puhul tuleb kontrollida raketise vastavust 

projektdokumentatsioonile, kusjuures olulisemad raketised kontrollitakse vahetult enne 

betoonimist, 

3) 3. järelvalveklassi raketiste puhul tuleb kontrollida raketise vastavust 

projektdokumentatsioonile, kusjuures kõik raketised kontrollitakse vahetult enne 

betoonimist [6: 47]. 

 

Betoonimiseelne järelevalve peab vastavalt määratud järelevalveklassile hõlmama: 

1) raketise geomeetriat, 

2) toestuse, raketise ja nende vundamentide stabiilsust, 

3) raketise tihedust 

4) betoonitava sektsiooni puhtust (tolm, lumi või/ja jää, sidumistraadi jäägid peavad 

olema kõrvaldatud), 

5) töövuukide pinnatöötlust, 

6) vee eemaldamist vormi põhjast, välja arvatud juhtum, kui rakendatakse erimenetlusi 

veealuseks betoonimiseks või veetõrjeks nii, et vesi betooniga ei seguneks, 

7) raketise pinna ettevalmistust, 

8) avasid ja süvendeid. 

Enne toestuse ja raketise eemaldamist tuleb hinnata betooni tugevuse piisavust ning 

kontrollida, kas ajutised sisetükid on eemaldatud [6: 47]. 

 

 

1.3.3 Konstruktsiooni armeerimine 

Raudbetoonkonstruktsioonide sarrustamisel kasutatav materjal peab rahuldama järgmisi 

tingimusi: 

1) sarrus peab vastama Euroopa standardile EVS-EN1000, 

2) iga sarruse liik peab olema kergesti tuvastatav, 

3) sarruse pinnal ei tohi olla lahtist roostet ega kahjulike aineid, mis võiksid kahjustada 

terast, betooni või nende vahelist naket [6: 47]. 
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Sarruse kontrollimiseks, sarrusteras ja sarrustooted milledel on teavitatud 

sertifitseerimisasutuse sertifikaat, vaadatakse üle ja reeglina kontrollitakse nende 

vastavust saatekirjale visuaalselt. Standardi EVS-EN 10080 kooseksisteerimise aeg 

lõppes 01.09.2007 ja pärast seda võib kasutada sarrusetarast mis omab 

vastavussertifikaati ja on CE-märgistatud, ilma täiendava katsetamiseta. Sarrusterase 

kohta, mis on toodetud muude standardite kohaselt kui EVS-EN 10080 või on 

sertifitseerimata, peab sarrusterase kasutaja korraldama sarrusterase katsetused. 

Arvestada tuleb ka spetsifitseerija poolt projektdokumentatsioonis toodud nõuetega. 

Kontrollkatsetuste maht kooskõlastatakse spetsifitseerijaga ja järelevalve teostajaga [6: 

48]. 

 

Sarrus tuleb paigaldada vastavalt projektdokumentatsioonile. Eeldatakse, et 

projektdokumentatsioonis on esitatud kõik üksik asjad nii varraste asetuse, sammu kui 

ka kõigi ettevaatusabinõude kohta, mida tuleb tihedalt sarrustatud piirkondades 

rakendada. Erilist tähelepanu tuleb pöörata projekteerimisel mitte arvesse võetud 

väikese ristlõikega avade ümbruses [6: 49]. 

 

Enne terasvarraste asetamist raketisse nad puhastatakse ja kontrollitakse, et vajalikud 

avad, läbiviigud ja torujuhtmed on paigaldatud [6: 49]. 

 

Sarrus tuleb nii tugevasti kinnitada, et sarruse lõppasend jääks etteantud tolerantside 

piiresse. Sarrustamisel võib kasutada sarrustraati või punktkeevitust, kui ei minda 

vastuollu projektdokumentatsiooni nõuetega [6: 49]. 

 

Ettenähtud kaitsekiht tuleb tagada sobivate alusklotside ja fiksaatorite abil. Betooni 

pinnale ulatuvaid terasfiksaatoreid lubatakse kasutada ainult kuivas keskkonnas, 

keskkonnaklassis X0 korral. Alusklotside ja fiksaatorite valimisel tuleks arvestada 

sarruse paigaldamisel ja betoonimisel mõjuvaid koormusi [6:50]. 

 

Nõutav kaitsekiht esitatakse nimiväärtusena Cnom ja see kehtib mis tahes sarruse, 

sealhulgas ka võimaliku montaažisarruse korral. Standardi EVS 1992-1-1:2003 järgi ei 

tohi horisontaalne ja vertikaalne puhasvahe paralleelsete varraste või paralleelsete 

varraste horisontaalsete kihtide vahe olla väiksem kui suurim varda läbimõõt või 20 
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mm. Kui Ø>32 mm, peab varraste puhasvahe olema vähemalt Ø+5 mm. Mitmes 

horisontaalses kihis paiknevad vardad tuleb asetada üksteise kohale võimaldamaks 

vibraatori kasutamist. Ülejätku kohal võivad varda jätku ulatuses kokku puutuda [6: 50]. 

 

 

1.3.4 Betooni tihendamine  

Kvaliteetse betoonkonstruktsiooni vältimatuks eelduseks on üldtunnustatud 

paigaldamis- ja tihendamisnormidest kinni pidamine [6: 54]. 

 

Betoon tuleb paigaldada ja tihendada nii, et kogu sarrus ja taridetailid oleksid korralikult 

sissebetoonitud, kaitsekihi paksus oleks etteantud tolerantsi piires ja betoon saavutaks 

kavandatud tugevuse ja kestvuse. Erilist tähelepanu tuleb pöörata betooni tihendamisele 

nendes kohtades, kus ristlõige muutub, on kitsas, tiheda sarrusega ja kus on süvendid 

ning töövuugid. Tihendamiseks tuleb kasutada sisevibraatoreid, kui pole teisiti kokku 

lepitud [6: 54]. 

 

Paigaldamise ja tihendamise kiirus peab olema piisavalt suur, et vältida paigaldatud 

betooni tardumist enne järgmise betoonikihi valamist. Täiendavad nõuded betooni 

paigaldusmeetodid ja –kiiruse suhtes võivad osutuda vajalikuks juhul, kui betooni 

viimistlusele esitatakse erinõuded, kuna paigaldusajast mitte kinnipidamisel ei ole 

garanteeritud betooni klass. Soovitatavalt tuleb betoonisegu paigaldada hiljemalt 1,5 h 

jooksul peale selle jõudmist objektile [6: 55]. 

 

Betooni kihistumine paigaldamisel ja tihendamisel tuleb viia miinimumini ning laadida 

betoonisegu lõplikult asukohale nii lähedale kui võimalik. Vibreerimist tuleb kasutada 

betooni tihendamiseks. [6: 55]. 

 

Sise- või pindvibraatoritega tihendamisel vibreeritakse paigaldatud betoonisegu 

süstemaatiliselt, kuni kaasatud õhu eraldumine praktiliselt lakkab ja nii, et sisevibraatori 

otsik ulatuks eelmise kihi ülaosasse. Vältida tuleb liigset vibreerimist, mis põhjustab 

pinnakihi tugevuse vähenemist või kihistumist. Sisevibraatoriga tihendatava betoonikihi 

paksus peab reeglina olema väiksem kui sisevibraatori otsiku pikkus [6: 55]. 
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Pinna viimistlemine tasandamise, silumise või hõõrdumise teel peab toimuma 

kindlaksmääratud pinnaviimistluse saavutamiseks sobival viisil ja ajal, et pinna 

viimistlemine ei põhjustaks tsemendipiima eraldumist [6: 55]. 

 

Vee lisamine betoonisegule parandab betooni töödelatavust, töö muutub kiiremaks ja 

kergemaks. Minnes sel moel kergema vastupanu teed, saavutatakse üldjuhul 

ebasoovitav efekt, kus betooni tugevus ja püsivusomadused halvenevad, suureneb 

pragunemiseoht ning väheneb külmakindlus [7]. 

 

Seega vee lisamine betoonisegusse on üldjuhul keelatud, kuna see põhjustab betooni 

tugevusnäitajate vähenemist. Kui tellija nõudmisel lisatakse siiski segusse vett, tuleb 

fikseerida saatelehel lisatud vee kogus, betooni kogus ja kellaaeg. Korralduse andnud 

isikul on kohustus anda märkusele allkiri (nimi peab olema kirjutatud loetavalt). Vee 

lisamisel lasub vastutus täiel määral korralduse andnud isikul [6: 55]. 

 

 

1.3.5 Suvine Betoneerimine 

Suviste betoneerimistööde ideaalne keskkonnatemperatuur jääb vahemikku +15ºC kuni 

20 ºC ning kõrge õhuniiskuse protsent ja tuulevaikne ilm. Kõige halvem kombinatsioon 

on tuuline kõrge temperatuuriga päiksepaisteline ilm. Vee kiire aurustumine paigaldatud 

betooni pinnalt suureneb plastilise kahanemise ja pragude tekkimise oht. Plastilise 

kahanemise oht suureneb koos temperatuuri ja tuulekiiruse tõusuga ning õhuniiskuse 

vähenemisega. Kuuma ilmaga betoneerimise probleeme on võimalik vähendada või 

säilitada, kasutades plastsemat segu, mille abil saab kiirendada betoonisegu 

paigaldamist. Seega plastsust on võimalik korrigeerida plastifikaatori lisamisega 

betoonisegule. Plastifikaatori kasutamine õigetes kogustes ei halvenda betooni omadusi. 

Oluline on paigaldatud betooni, eriti betoonpõranda kaitsmine kiire kuivamise eest 

(kõrge temperatuur, päike, tuul) [6]. 

 

Järelhooldust tuleb alustada vahetult pärast betoneerimist, et vältida pragunemisriski. 

Järelhooldust teostatakse kastmise, kilega või järelhooldusainega katmise teel. Põranda 

betooni soovituslik hooldusperiood on 14 päeva [6]. 
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Samuti on leidnud Kiievi Ehitusinseneride Instituudi Ehitustehnoloogia liige O. 

Litvinov, et optimaalseteks tingimusteks betoonikivistumisel on välisõhu ööpäeva 

keskmine temperatuur +18 ºC ja suhteline niiskus 60% [1: 133]. 

 

Kuumas kuivas kliimas- ööpäeva keskmine välisõhu temperatuur üle 25 ºC ja suhteline 

niiskus alla 50% - on vaja rakendada eriabinõusid värskeltpaigaldatud betoonisegu 

kaitsmiseks väljakuivamise eest ja normaalsete niiskustingimuste loomiseks betooni 

kivinemisel [1: 133]. 

 

 

1.3.6 Talvine betoneerimine 

Talvist betoneerimist peab kasutama, kui välisõhu ööpäeva keskmine temperatuur 

alaneb kuni +5ºC ja ööpäeva vältel täheldatakse temperatuuri langemist alla 0ºC.  

Miinustemperatuuri puhul katmata betoon külmub, vee ja tsemendi vahelised 

füüsikalised-keemilised protsessid katkevad ja betooni kivinemine seiskub. Samaaegselt 

tekivad betooni sees külmumisjõud ja siserõhk, mille põhjustab vee mahu suurenemine 

külmumisel umbes 9% võrra. Need jõud võivad betooni varasel külmumisel põhjustada 

konstruktsiooni lubamatuid deformatsioone. Pealegi moodustub vee külmumine 

täitematerjali terade pinnal õhukese jääkile, mis takistab nende nakkumist tsemendiga. 

Plusstemperatuuri juures ülessulanud betooni kivinemine jätkub, kuid tema tugevus jääb 

normaalsest väiksemaks, halveneb betooni nake sarrusega, väheneb betooni tihedus ja 

püsivus välisfaktorite mõju all. Katsed näitavad siiski, et kui betoon ei külmu kohe 

pärast paigaldamist, vaid mõne aja möödumisel, mille jooksul ta on jõudnud omandada 

teatava kindla tugevuse, siis järgnev külmumine ei avalda olulist mõju pärast sulamist 

jätkuvatele kivinemisprotsessidele ja betoon saavutab konstruktsioonis ettenähtud 

tugevuse [1: 188]. 

 

Betooninormide kohaselt on miinimumtugevuseks ehk jäätumiskindluseks 5 MN/m², 

olenemata betooni tugevuse klassist. Jäätumiskindluse all mõistetakse tugevust, mille 

korral betoon talub ühekordset jäätumist [3: 115]. 

 

Seega betooni temperatuur ei tohiks langeda alla 0º enne 5MPa survetugevuse 

saavutamist [6: 55]. 
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Betooni jäätumine enne jäätumiskindluse saavutamist põhjustab lõpptugevuse 

märkimisväärset nõrgenemist. Jäätunud betoonil on tema tegelikust tugevusest 

sõltumatu nn pettetugevus, mis võib olla isegi 10-20 MN/m². Pettetugevus kaob betooni 

sulamisel. Eriti ohtlik on see siis, kui jäätumist ei märgata. Pettetugevuse kadumine 

betooni sulamisel võib põhjustada tarindi kokkuvarisemise [3: 115]. 

 

Talvise betoneerimise korral soojendamise esimene eesmärk on jäätumiskindluse 

saavutamine ja tugevuse arengu tagamine. Teine eesmärk on lahtirakestamistugevuse 

(60% normtugevusest) saavutamine. Temperatuuri abil saab betooni kivistumiskiirust 

teatud piirides reguleerida. Soojendusvajadust mõjutavad: 

1) välisõhutemperatuur ja tuule tugevus, 

2) betoonisegu algtemperatuur, 

3) betoonisegu jahtumine enne kaitsmist, 

4) kaitsekatte tõhusus, 

5) betoonisegu kivistumisel tekkiv soojus, 

6) raketiseringluse kiirus [3: 105]. 

 

Temperatuuri põhjal eristatakse kahte soojendusviisi, tavaline soojendus ja 

termotöötlus. 

Betooni loetakse termotöödelduks, kui: 

1) segu temperatuur betoonimisel on üle 40ºC, 

2) kivistumisetemperatuur on üle 50ºC, 

3) temperatuuri tõus kivistumise ajal on üle 25ºC [3: 105]. 

 

Termotöötluse mõju betooni omadustele tuleb betooninormide kohaselt eraldi välja 

selgitada eelnevate katsetega või mõnel muul usaldusväärsel viisil. Termotöötlus võib 

põhjustada betooni lõpptugevuse kuni 30% kadu. Tavaliselt soojendamisel hinnatakse 

betooni tugevuse arengut kivistumisaja ja –temperatuuri abil [3: 105]. 

 

Betooni soojendamine tuleb kavandada selliselt, et kogu tarindis oleks ühtlane 

temperatuur. Eriliselt hoolikas tuleb olla seega külmade tarindiosade ja servaalade 

soojendamisel ning kaitsmisel [3: 105]. 
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Võib kasutada järgmisi soojendusviise: 

1) juhtmetega elektrisoojendus, 

2) raketise soojendus, 

3) infrapuna kiirgusega soojendus, 

4) kuumbetoon, 

5) muud meetodid [3: 115]. 

 

 

1.4 Betoneerimistööde ettevalmistused  

Betoontarindite tegemisel peab meeles pidama, et need on püsitarindid ja nende 

parandamine ning muutmine on keeruline ja kallis. Seetõttu tuleb ehituse betoonitööd 

täpselt ette planeerida. Ehitise kvaliteet, suurus ja kohapealsed olud mõjutavad 

planeerimise täpsust ja ulatust, seepärast erinevad projekti vorm ja sõlmed eri juhtudel 

küllaltki palju. Et ühe tarindi betoonimine õnnestuks parimal võimalikul viisil, tehakse 

ehitusplatsil teatud ettevalmistused ja ülevaatused [3:50]. 

 

 

1.4.1 Jooniste ja erikirjeldustega tutvumine 

Betoonitava tarindi betoonimisel tutvutakse põhjalikult kasutatavate töö-  ja 

tarindijoonistega ning töö- ja erikirjeldusega. Kontrollitakse tarindite mõõtmeid ja 

töövuukide asukohti [3: 50]. 

 

 

1.4.2 Kaubabetooni tellimine 

Kaubabetooni kasutamisel tuleb kõigepealt välja selgitada betoonisegu kvaliteedi 

nõuded ja kogus. Seejärel lepitakse kokku vajatava koguse saamine betoonitehasest ja 

antakse sinna küllaldased tarneandmed. Kui läheb tarvis vastuvõtupunkrit, tuleb see 

hankida aegsasti, et oleks võimalik kontrollida selle korrasolekut [3: 50]. 

1.4.3 Kaubabetooni kontrollimine 

Kaubabetoonisegu kasutamisel, piisab kontrollist mis teostatakse betoonisegu 

tarnimisel, st betoonisegu tootja laboris. Betoonisegu tootja peab tagama betoonisegu 

spetsifitseeritud omadused ehitusplatsile saabumisel [6: 77]. 
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Betooni ettenähtud tugevuse saavutamise suhtes tekkinud kahtluse korral tuleks 

kasutada betooni tugevuse kaudse määramise meetodil nagu EVS-EN 12504-2 kohaste 

põrkearvu määramist (Schmidti vasar). Potentsiaalse survetugevuse hindamiseks tuleb 

arvestada senist kivinemise aega ja keskmist temperatuuri [6: 77]. 

 

Kui kaudsed hindamisemeetodid annavad mitterahuldavaid tulemusi ja kui on tõsised 

kahtlused olemasoleva konstruktsiooni survetugevuse vastavuse kohta spetsifitseeritud 

survetugevusele, tuleb survetugevuse kontrolliks katsetada standardi EVS-EN 12504-1 

kohaselt konstruktsioonist väljapuuritud silindrilisi katsekehi [6: 77]. 

 

Proovivõtt tuleb teha juhuslikest kohtadest arvestusega, et ei kahjustataks 

konstruktsiooni tugevuse- või püsivusomadusi. Katsepartii valitakse 

survetugevusklasside kaupa arvestusega, et betooni valamis-, hoolde- ja 

kivinemistingimused ei erineks oluliselt. Katsepartii katsekehade arv on vähemalt 3 [6: 

77]. 

 

 

1.4.4 Betoonitööliste ettevalmistamine enne betoneerimistööd 

Igale töölisele tuleb enne betoonitööde algust selgeks teha tema tööülesanded, sest 

tööde käigus pole enam aega õpetada. Mõne betoonivalu puhul tuleb kokku leppida ka 

töövahetusest, sest valamist ei tohi katkestada (näiteks liugvaluobjektid) [3: 51]. 

 

 

1.4.5 Betoonikoormate ajagraafiku planeerimine 

Olenevalt tarindist ja betoonisegu kvaliteedinõuetest on betoonisegul teatud 

valamiskiirus. Seda peab juba eelnevalt teadma, et saaks välja arvutada koormate 

ehitusplatsile jõudmist [3: 51]. 

1.4.6 Raketiste kontrollimine 

Kontrollida, et raketised vastaksid joonistele, oleksid küllalt tugevad, tihedad ja 

korralikult toestatud. Raketised peavad olema puhtad, neil ei tohi olla lund, jääd, vett 

või prahti, puidujäätmeid, muda vms mustust. Tuleb valmistuda raketiste õlitamiseks, et 

betoon ei nakkuks raketise külge. Kontrollida, et ava-, varuruumi- ja süvendiraketised 
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oleks omal kohal ja sarrus vastaks projektile. Raketises võib lisaks olla mitmesuguseid 

taridetaile ja poldigruppe ning elektri- ja tehnokanalimoodustajaid, mille paiknemine 

vajab samuti üle vaatamist [3: 53]. 

 

 

1.5 Betoonitööde järelhooldus 

Betooni järelhoolduseks varuda mitmesuguseid kaitsevahendeid olenevalt tarindist ja 

aastaajast, nagu plastkilet, kaitsekatteid või soojendusmatte. Pinna kastmiseks ja 

temperatuuri jälgimiseks ning võimaliku järelhooldusainega töötlemiseks vajatakse 

samuti vastavaid vahendeid [3: 53].  

 

 

1.6 Tööohutuse tagamine betoneerimistöödel 

Töökeskkonda tuleb kontrollida, et liikumis- ja käruteed oleks oleksid puhtad ja ohutud. 

Samuti tuleb kontrollida, et tellingud vastaksid tööohutusnõuetele. Betoonisegu 

vastuvõtukohta viiv sõidutee peab olema küllaldase kandevõimega ja laadimispaik 

tasane, et kindlustada betoonisegu mahalaadimine soovitud kohta  [3: 52].  

 

Ehitusplatsile tuleb valida sobivad vastuvõtu-, teisaldus- ja tihendamiseseadmed, mille 

töökorrasolekut tuleb enne betoonitöödega alustamist kontrollida. Unustada ei tohi ka 

väikeriistade nagu labidate ja silumislaudade ning hõõrukite seisukorda ja arvu 

kontrollida. Lisaks tuleb hoolitseda elektri ja vee kättesaadavuse ning küllaldase 

valgustuse eest [3: 52].  

 

Tööohutust tuleb jälgida igal pool, seega peavad käigurajad, tellingud ja piirded korras 

olema, samuti masinad, seadmed ja elektrijaotus. Tuleb hoolitseda ka küllaldase 

valgustuse eest, sest betoonimisel peab olema hea nähtavus. Ettevalmistus tööd lõpevad 

hoolika ülevaatusega mis tagab töö sujuvuse betoonisegu valamisel ja laitmatu 

lõpptulemuse saamise [3: 54]. 

 

 

1.7 Betoneerimisplaanid 
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Betoonitööde üldplaanis sisalduvad järgmised plaanid ja programmid: 

1) betooni ja betooni tooraine hankeplaan, 

2) eelprogramm (karkassi materjalile tehtavad eelkatsed, materjali suhete kontrollimine, 

muud materjalide kontrollid, betooniterasele ja betooniterase jätkukohtade eelkatsetused 

ja vajaminevad eelkatsetused), 

3) kvaliteedikontrolli programm (üldplaan betooni valmistuskohas, objektil ja laboris), 

4) tarvikute plaan, 

5) objekti korralduse plaan betoonitööde kohalt (betoonitehase ja sinna kuuluva tehnika, 

lao- ja töötegemise ala, tõstuki investeerimisplaan, objekti liikluskorraldus). 

6. Betoonitööde üldprogramm (betoonitööde ajagraafik, betoneerimistööde osadeks 

jagamine), 

7) organisatsiooni- ja tööjõuplaan (töö erivoorude plaan, betoneerimisrühmad ja tööliste 

arv, vastutav betoonitööde juhataja, betoonirühmade töödejuhataja, betoonitööliste 

töölepingud, 

8) eriplaanid (eriliste raketiste- ja tugede plaan, talvise betoneerimise plaan, jahutus- ja 

soojendusplaan, eribetoneerimise plaan). [8] 

 

 

1.7.1 Betoneerimistööde üldplaan 

Betoonitööde üldplaan moodustab juhised ja raamistiku betoneerimistööde detailsemale 

plaanile ja töödejärjestamisele, näiteks üksiku betoneeritava osa betoneerimisplaanile 

[8]. 

 

Betoneerimistööde üldplaani koostamisel on põhjust olla seotud projekteerijaga, et 

plaanides oleks pööratud tähelepanu realiseeritavusele. Eriti peab seda järgima 

keerukate ja eriliste objektide puhul. Tähtsamad asjad mis projekteerijal ja ehitajal tuleb 

koos otsustada: 

1) betoneeritavate osade suurus, kuju ja töövuukide asukoht, 

2) armeerimisjoonistes peab eriti tähelepanu pöörama, kas armeering on teostatav ning 

armeerimise järjekord. Tihedalt armeeritud ehitiste korral tuleb kontrollida kas 

betoneerimine on võimalik, kas betooni saab igasse kohta ja kas on võimalik tihendada,  

3) mõõtmistäpsuse nõue ja betooni pinnale esitatavad nõuded, 

4) erinevad võimalused aukudele ja kinnitusosadele [8]. 
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1.8 Ehitusklassid 

Betoonehitised, betoon ja betoonitööd jagatakse kolme klassi: 1) 1-klass on kõige 

nõudlikumad betoonehitised, 2) 2-klass on kõige tavalisemad ehitised, 3) 3-klass on 

mõeldud lihtsatele väiketöödele [9; 155-156]. 

 

Ehitusklassidele põhinedes määratakse 1) projekteerija pädevus, 2) töödejuhata 

pädevus, 3) betoonivalmistusmasinate täpsus, 4) töötegemise täpsus. Kui 

tugevusklassile lisaks on vajalik märkida ehitusklass, on betoonikvaliteet märgitud 

näiteks K35-2. Ehitusklass seab piirangud tugevusklassidele: 2-klassi betoonitöödes 

saab kasutada maksimaalselt tugevusklassi K40 ja 3-klassi betoonitöödes kõrgeim 

tugevusklass on K20 [9; 155-156]. 

 

Ehituses 1-klassi täpsusnõuded väljenduvad töövuukides, nende asukoht ja ehitus peab 

olema alati ehitusjoonistes. Samuti teistes ehitusklassides peab olema vuukide asukoht 

ja esitatud ehitusjoonistes. Praktikas lepib betoonitöödejuhataja projekteerijaga kokku, 

kuhu töövuugid teha [9; 155-156].
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2. Montaažitööde teoreetilised lähtekohad 

2.1 Montaažitööd 

Betoonelemente kasutatakse erinevate hoonetüüpide ehitamisel. Valmis 

raudbetoonelementidest saab ehitada eramaju, ridaelamuid, korrusmaju, kontorihooneid, 

tööstushooneid [10]. 

 

Betoonelementide osakaal Soomes kõigist kandekonstruktsioonidest on kolmandik [10]. 

 

Kõik hoone kandvad konstruktsioonid on võimalik kokku monteerida elementidest. 

Raudbetoonelementidest monteerimise suurim eelis võrreldes monoliitsete 

konstruktsioonidega on ehitamise kiirus. Elementide valmistamine toimub tehase 

siseruumides, objektil toimub ainult montaaž. See on eelis konstruktsioonide 

püstitamisel talvisel aja, kuna konstruktsioone ei pea kaitsma läbikülmumise eest. Kui 

hoone kandvad konstruktsioonid monteeritakse, on objektil tööde järjekord kõigile 

selge. Sellega välditakse töörühmade töötamist samades kohtades ja samaaegselt [10]. 

 

 

2.2 Montaažitööde teostamise projekt 

Montaažitööde ettevõte koostab võimalikult varakult enne ehitustööde algust tööde 

teostamise projekti. Tööde teostamise projekt peab arvesse võtma konstruktsiooni osa ja 

elementide projekteerija ning toodete valmistaja poolt antud juhiseid ja nõudeid, mis 

puudutavad ehitise tugevust, stabiilsust ja ühendussõlmede kandevõimet ehituse 

erinevates staadiumites. Tööde teostamise projekt peab kajastama kõiki ehitamisega 

seotud probleeme – muuhulgas ehitusaegseid juurdesõiduteid, kraanade mõõtmeid, 

toodete ajutisi laoplatse ja alasid, mis montaaži ajal teistele töödele suletud. Samuti 

montaaži ajagraafikut [11: 21]. 
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2.3 Elementide paigaldamine  

Elementide paigaldamine (postid, riivid ja seinapaneelid) paigaldustäpsus ja tolerantsid 

peavad vastama EVS-ENV 13670-1:2003 klass 1 nõuetele, kui joonisel pole nõutud 

teisiti. Toodete paigaldamisel tuleb arvestada, et ei tekiks elementide paigaldamisel 

hälvete kuhjumist (summeerumist) [11: 22]. 

 

Enne paigaldustööde algust tuleb kontrollida kohapeal valatud konstruktsiooniosade 

mõõtmeid ja kõrgusmärke. Elementide paigaldusmeetod peab olema valitud selliselt, et 

see ei halvendaks toodete ja materjalide kvaliteeti ja väljanägemist. Elementide 

minimaalset vajalik toepikkus peab olema tagatud tingimusteta. Eriti keerukate 

tõstetööde ja kahe kraana samaaegset kasutamist ühe raskuse tõstmiseks koostatakse 

alati eraldi projekt. Kui koormus jaguneb tõstmisel ebavõrdselt, peab see projektis 

olema arvesse võetud. Tooted tuleb kinnitada ja toestada selliselt, et nihkejõudude või 

tuule mõjul ei kukuks nad ümber ega alla. Seinaelementide rihtimis- ja toestusvardad 

tuleb paigaldada ainult ühelt poolt. Nende kinnitused peavad võtma vastu kõik surve- ja 

nihkejõud ilma toote stabiilsusele ohtu tekitamata. Vuugid ja muud ühendused 

välispindadel tuleb teha keskkonnatingimustele vastava betooniga. Tingituna toodete, 

seadmete ja ehitusmehhanismide ümber- või allakukkumise ohust tuleb märgistada ja 

eraldada piisavasuurusega ohutsoon nii hoone siseselt kui ka selle ümbruses, kaasa 

arvatud juurdesõiduteed ja platsid, kus kõrvaliste isikute viibimine ja muude tööde 

tegemine on keelatud [11: 22]. 

 

 

2.4 Elementidevaheliste vuukide täitmine  

Elementide vuugid tuleb monolitiseerida korruste või tsoonide kaupa nii, nagu tööde 

teostamise projektiga on ette nähtud. Enne monoliitimise alustamist peavad 

ühendatavad pinnad olema puhastatud ehitusprahist, mustusest, lumest jms. 

Talvetingimustes tuleb vuugid isoleerida ja neid peab soojendama senikaua, kuni betoon 

on saavutanud piisava tugevuse ja/või läbikülmumisekindluse. Vajadusel kasutatakse 

lisanditega betooni [11: 22]. 
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Välisseinte vuukide tihendamiseks (veetihedaks tegemisel) kasutatakse 

ühekomponentset, projekteerija poolt heakskiidetud mastiksit koos poorse alusköie või 

–lindiga, mille läbimõõt on kooskõlas vuugi laiusega. Mastiksi värvitooni määrab 

arhitekt [11: 22]. 

 

Paneelide vuugid projekteeritakse ja vuugitakse vastavalt RT 82-10527 

„Kivimaterjalidest paneelifassaadide vuugid“ juhistel. Vuugi laius on 15 või 20 mm. 

Vuukimiseks tuleb kasutada elastseid vuugisegusid. Vuugisegu valimisel tuleb arvesse 

võtte vuukimishetke temperatuuri. Pindade temperatuur peab olema vähemalt +5ºC 

(samas tuleb jälgida mastiksi valmistaja nõudeid ja juhendeid). Vuukimiseks sobivate 

vuugisegude kvaliteedi- ja kasutusomadused on toodud RT 28-10528 „Elastsed 

vuugisegud“. Vuugisegule toetuspinna andmiseks kasutatakse vuugilinte. Parema nakke 

saavutamiseks vuugitavad pinnad krunditakse. Vuugitavad pinnad peavad olema 

puhtad, liikumatud, tasased ja piisavalt kuivad. Liiga kitsad vuugid laiendatakse 

vastavalt valitud materjalide elastsusomadustele   [11: 22]. 

 

 

2.5 Montaažitööde vastuvõtmine  

Montaažitööde vastuvõtmine ja täiendavad tööd on:  

1. Elementide monteerija paigaldab ja kinnitab vajadusel ka täiendava soojustuse 

kohtades, kus see on ette nähtud, ja viimistleb pinnad kas montaaži käigus või hiljem. 

2. Tööde lõppedes lõigatakse kõik välispinnal olevad tõsteaasad ja konksud pinnast 

sügavamalt maha ning süvendid täidetakse tsemendimördiga (vajadusel spetsiaalse 

remondiseguga). Täidetud alad peavad tugevusomadustelt ja väljanägemiselt olema 

ümbritseva pinnaga sarnased. Samuti tuleb täita tõsteavad ja viimistleda eeltooduga 

analoogselt. 

3. Kui toode on vigastatud paigaldamisel, kuulub selle parandamine montaažitööde 

tegija ülesannete hulka. Parandamise meetodid ja materjalid peavad olema tellija poolt 

heaks kiidetud. 

4. Mustast terasest konstruktsiooniosade paigaldamisel rikutud roostekaitsevärv tuleb 

taastada ehitustööde käigus (vajadusel puhastada roostest). 

5. Montaažitööd võetakse vastu antud töölõigu täieliku lõpetamise järel. Vastuvõtuakt 

katab nii paigaldatud tooted kui ka montaažitööd [11: 22].
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3. Objekti üldiseloomustus 

3.1 Ehitatava objekti ülevaade 

Helsingi kortermaja projekti tellija on Hartela Oy. Hartela Oy on samuti peatöövõtja. 

Arhitektuurse projekti koostaja on arhitektibüroo Pekka Helina & Co. 

Konstruktsioonilise osa projekteerimistöid teostas WSP Finland Oy. Hartela Oy 

alltöövõtja Larmix Oy teostab objektil kandvate raudbetoonkonstruktsioonide tööd. 

 

Hoone energiatõhususe klass on C, tulepüsivuse klassiks on P1. Kuna hoone 

keldrikorrus on osaliselt maa all, siis maa alla jäävate kandekonstruktsioonide 

tulekandevõime on R120 ja kõik ülejäänud kandekonstruktsioonid on tulekandevõimega 

R60. 

 

Kogu projekt koosneb neljast  eri osast, esimene ja teine hoone on uusehitised, kolmas 

ja neljas hoone renoveeritakse. Uusehitised rajatakse krundi keskele, kus on 8 korrust ja 

keldrikorrus. Uusehitiste keldrikorrustel on parkla, esimesel korrusel on parkla ja 

tööruumid. Teisel korrusel on korterid, tööruumid, panipaigad, pesumaja, majasaun, 

tehnoruumid. Uusehituse brutopindala on 11700 m² ja netopindala 9690 m²  ja kubatuur 

on 30 457 m³. Kolmandast kuni kaheksanda korruseni on korterid. Kogu hoone kõrgus 

on 29m. Kokku on 60 korterit ja 74 parkimiskohta. Parklasse sissesõiduks kasutatakse 

Yliopistonkatu 7 asuvat tunnelit (vt joonis 2). Kõik neli osa on omavahel seotud 

tervikuks. Uusehitise välisfassaadiks on mitmevärviline  krohv. Rõdude piirded on 

metallkarkassi ja klaasi kombinatsioon. 
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Joonis 2. Hoonete numeratsioon ja Yliopistonkatu 7 tunnel parkimishalli 

 

Uusehitise korruste kõrgused kuni kuuenda korruseni on 2750 mm, seitsmenda              

korruse kõrgus on 2890 mm ja kaheksanda korruse lae õõnespaneelid on kaldu. Kaldu 

asetsevatest õõnespaneelidest johtuvalt on kaheksanda korruse kõrgus 2500-4000 mm. 

Keldrikorrusest kuni seitsmenda korruseni on hoone kandvateks seinteks ja 

vahelagedeks monoliitne raudbetoon. Keldrikorruse raudbetoonist põranda paksus on 

350 mm ja raudbetoonist seinte paksus 200 mm. Keldrikorruse raudbetoonist vahelae 

paksus on 250 mm ja raudbetoonist seinte paksus on 200 mm. Raudbetoonist 

vahelagede paksused on 250 mm, kuni kuuenda korruseni. Raudbetoonist seinte 

paksused on 200 mm, kuni kuuenda korruseni.  Seitsmenda ja kaheksanda korruse 

kandekonstruktsioonid on kombineeritud metallpostidest ja raudbetoon-

konstruktsiooniga seintest. Kandvate metallpostide ristlõige on 150x150 mm ja 

raudbetoonist seinte paksus on 180 mm. 

 

Rõdude elemendid monteeritakse. Mikonkatu 11 tänavapoolsed rõduelemendid 

toetuvad G-teljel asetsevatele raudbetoonpostidele ja teine äär toetub raudbetoonist 

vahelaele G1 ja G2 teljel. Vuorikatu 4 tänavapoolsed rõduelemendid toetuvad I2-teljel 

peal asetsevatele raudbetoonpostidele ja teine äär toetub raudbetoonist vahelaele I ja I1 

teljel. 
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Uusehitise sisemised ja välimised seinad on 200 mm monoliitsest raudbetoonist. 

Vahelaed on 250 mm paksust monoliitsest raudbetoonist. Kaheksanda korruse laeks on 

õõnespaneelid. 

 

 

3.2 Objekti asendiplaani tutvustus 

Ehitatav objekt asub Helsinkis Mikonkatu 11. Ehitatav uusehitis on ümbritsetud 

Ateneumi kunstimuuseumi, Sokos hotelli, Kaisaniemi metroo ja Helsingi ülikooliga. 

 

Objektile pääseb Mikonkatu tänavalt. Materjali maha laadimiseks kasutatakse 

Yliopistonkatu tänaval ja Vuorikatu tänaval lahtiseid ladusid. Lahtised laod 

kavandatakse montaažikraana tööpiirkonda, et vältida materjali lisatõsteid [12:74].  

Yliopistonkatu tänava lahtises laos asetses segajäätmete konteiner ja Vuorikatu tänava 

lahtises laos asetseb kivijäätmete konteiner (vt joonis 3). Vahelagede monoliiditööde 

raketiste materjali ladustamiseks kasutatakse Yliopistonkatu tänaval olevat ladu. 

Suuremate elementide korral kasutatakse ratastelt montaaži Yliopistonkatu 7 hoone eest, 

märgitud joonisel number ühega (vt joonis 3). 
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Joonis 3. Tornkraana tõsteraadius 1.Ratastelt montaaži asukoht, segajäätmete konteineri 

asukoht  2.Betooni autode, betooni mahalaadimise asukoht ja  kivijäätmete konteineri 

asukoht  3.Kergete materjalide mahalaadimise koht.  Allikas Hartela Oy 

 

Ratastel montaaž tähendab seda, elemendid tuuakse objektile nende monteerimise 

järjekorras tunnigraafiku järgi ja tõstetakse kraanaga veokilt otse paigalduskohale. Nii 

vähendatakse töömahtu, kuna jääb ära elementide ladustamine laoplatsile. [9:117]   

 

Vuorikatu tänava lahtises laos asetseb materjalide transportimiseks vertikaalsuunas 

liikuv lift. Antud lifti kasutatakse renoveeritavasse hoonesse materjali transportimiseks. 

Samuti on Vuorikatu tänava lahtises laos piisavalt ruumi betooniautode koorma 

mahalaadimiseks.  

 

Yliopistonkatu tänaval asuvat tunnelit kasutatakse väiksemõõtmeliste materjalide 

transportimiseks objektile. Tunneli mõõdud on 2,5x2,5m. 

 

Tunnel on planeeritud sissesõiduks kahetasandilisele parklale (vt joonis 2). 
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4. Uurimuse raamtingimused 

Uurimuse eesmärk on leida antud objekti põhjal kõige kiirem ja säästlikum ehitusviis 

seinte ja vahelagede püstitamiseks. Konstruktsioonide maksumuse arvutamisel ei 

arvestata konstruktsiooni paigaldatavate torujuhtmetega, sanitar tehniliste torude 

paigaldamisega ja miinus temperatuuridega. 

 

Uuritavateks ehitusviisideks on monoliitne- ja monteeritav raudbetoon. Uurimus 

käsitleb hoonet nr 1 (joonis 2). Autori arvates on uurimuse parima tulemuse saamiseks 

mõistlik käsitleda hoonet teise korruse põrandast kuni viienda korruse laeni. 

 

Mikonkatu 11 objekti põhilisteks probleemiks on ruumipuudulikus, sest ehitatav objekt 

asub kesklinnas. Monoliiditööde jaoks vajaliku materjali armatuuri, raketiste ja 

puidumaterjali ladustamine on probleemne ruumipuuduse tõttu. Samuti raskendab ja 

aeglustab ruumipuudus tööliste tööd, raketisekilpide monteerimine toimus kitsastes 

tingimustes nagu ka armatuuri painutamine ja lõikamine. Ehitatav objekt on piiratus 

olemasolevate ehitistega, mis aeglustab materjali toomist objektile, kuna enamus 

materjalidest tõsteti tänavalt tornkraana abil objektile. Objektil oli kasutuses üks 

tornkraana. 

 

 

4.1 Uuritava objekti raudbetoonkonstruktsioonide valmimise 

järjekord 

Kuna objekt oli piiratud valmis hoonetega, toimus kogu ehitusmaterjali tõstmine 

tornkraanaga objektile. Tornkraana suure kasutuse ja ruumi puuduse tõttu seinaraketisi 

demonteerides ei võetud suuri seinakilpe väiksemateks osadeks. Korrusel olevate 

seinade valmimise järjekord on: 1) U1 teljel paiknev  betoneeritav õõnesplokk sein, 2) 
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U5 teljel paiknev betoneeritav õõnesplokk sein, 3) TBS 306 sein, 4) TBS 302, 5) TBS 

301, 6) trepikoja seinad TBS307, TBS308, TBS 307,1, TBS 304, TBS 308, 7) TBS 303. 

Esimese tööetapina alustati õõnesplokk seinte ladumisega, antud tööga tegelesid kaks 

müüriladujat. 

 

Teise tööetapina alustati terasbetoonseinte tegemist telgede U1 ja U3 vahel. Kui telgede 

U1 ja U3 vahelised seinad olid valmis ja seinaraketised eemaldatud, alustati samade 

telgede U1 ja U3 vahel vahelaeraketise töödega, samal ajal jätkas osa brigaadist U3 ja 

U5 telgede vaheliste seinte tegemisega. Eelmainitud tööde järjekorraga jätkati järgmistel 

korrustel.  

 

Uurimuses käsitletakse teisekorruse põrandat kolmanda, neljanda ja viienda korruse 

seinu ja vahelagesid, sest loetletud korrused on sarnased ja nende uurimisel saab kõige 

tõepärasemad andmed. 

 

Hoone ehitatud monoliitsest raudbetoonist, et tekitada võrdlusmoment aja ja 

maksumuse suhtes. Lõputöö raames arvutatakse teise korruse põranda, kolmanda kuni 

kuuenda korruse kandvate seinte ja vahelagede ehitus monteeritavatest raudbetoon 

elementidest. Arvutustes kasutatakse vahelagede elementidena, õõnespaneele. Seinte 

arvutustes kasutatakse raudbetoon elemente.  

 

Seina- ja vahelagede montaaž korraldatakse Yliopistonkatu 7 kohalt.  

 

 

4.2 Mõõtmistööd 

Antud raamtingimuste korral alustatakse töödega kolmanda korruse seinte 

püstitamisega ja jätkatakse tööd kuni kuuenda korruse vahelae valmimiseni.  

 

Seinte püstitamine algab seinte mahamärkimisega geodeedi poolt. Veikko Herppala 

arvates on mõõtmistööd üks osa ehitusest, mille täpsus mõjutab lõpptulemust oluliselt. 

Mõõtmistööde kogu maksumust on keeruline planeerida. Kindel on see, et 

mõõtmistööde maksumusse tasub panustada, sest hiljem mõõtmistöödest tuleneva vea 

parandamine on oluliselt kallim, kui mõõtmistöö ise. Mõõtmistööde eesmärk on 
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joonistel oleva info kandmine ehitusplatsile. Üks geodeet suudab teostada umbes 

kümnele raketise valmistajale mõõtmistöid [8:182].   

 

Antud objekti puhul suutis geodeet maha märkida ühe korruse seinad ühe tööpäevaga. 

Geodeet alustas seinade mahamärkimisega U1 telje poolt, liikudes telje U5 suunas. 

Seinaraketise esimese poolele peab asendama kaldtoed, et esimene seinaraketise kilp 

oleks stabiilne. Pärast esimene seinaraketise poole püstitamist, kantakse raketise 

sisepoolele seina kõrgus ja läbiminekute kohad. Kõrgusmärk oli oluline armeerijatele, et 

aru saada kui kõrgele seina armeering tuleb. Samuti avade täpsed asukohad on olulised 

puuseppadele, kes tegelevad raketise valmistamisega.  Läbiminekute raketamisele 

järgneb seina otste raketamine. Seinaraketise teine kilp paigaldatakse esimese kilbi 

külge tõmbidega. 

 

 

4.3 Materjali ladustamine 

Antud objekt asub Helsingi kesklinnas, sellest johtuvalt on probleemid materjali 

ladustamisega. Raketist ladustati püstises asendis ja olemas olevate vanade hoonete 

seinte vastu O- teljel ja U5 teljel, selguse mõttes peab vaatama joonist 4. Antud joonisel 

on märgitud punasega raketise ladustamise asukohad. Raketise väiksemate detailide 

ladustamise asukoht on märgitud rohelisega. 
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Joonis 4. Allikas Hartela Oy projektipank 

 

Armatuuri ladustamise asukoht on telgede I2 ja K vahel, märgitud sinise joonega. 

Armatuur teras toodi objektile 2500 kg puntidena, millede pikkus oli 12 m. Kuna 

armatuur teraspuntide pikkus oli 12 m oli vaja piisavalt pikka ladustamise kohta. 

Armatuur teras tõsteti objektile tornkraanaga Mikonkatult. Armatuurterase koorma 

mahalaadimine toimus alati hommikuti enne tööpäeva, sest koorma mahalaadimise koht 

on päeval rahvarohke. Koorma maha laadimiseks oli vaja 4 töölist (tornkraanajuht, 

koorma kinnitaja tänavalt, kaks abitöölist). Üks abitööline oli objektil võttis konksud 

lahti ja teine abitööline käis abistama koorma kinnitajat ja abitöölist objektil. 
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5. Teoreetilised monoliidi- ja montaažimahud 

Mikonkatu 11 objektil, kasutades Ratu kaarti. 

5.1 Armeerimistööde teoreetilise kestvuse arvutamine 

Seinte ja vahelagede  armatuuri koguse teoreetilise koguse arvutamisel kasutatakse Ratu 

Rakennustöiden menekit 2010. Armeerimise teoreetilise ajakulu arvutamisel eeldatakse, 

et armatuur on objektil ladustatud ja armatuuri läbimõõtude ja pikkuste järgi jagatud 

erinevatesse kimpudesse. Seinaraketise esimene pool on paigaldatud. Armatuuri 

lõikamiseks, painutamiseks vajalikud masinad on objektil olemas, samuti on töölistel 

armeerimise joonised[13:42].   

 

Armatuuri töötlemises on arvestatud järgmiste töödega:  

1) armatuuri vastuvõtmine objektil, armatuuri tõstmised, 

2) armatuuri lõikamine, painutamine ja armeerimine, 

3) koristus, tööriistade ladustamine ja töökoha üleandmine [13:42].   

 

Lõpptulemuseks on valmis armeering, armeeringu kontroll ja heakskiitmine. Töökoht 

peab olema koristatud, prügi ära viidud ja armatuuri jäägid ladustatud [13:42].   

 

Armeerimiseks kuluv aeg T3 saadakse erinevatele töödele kuluva aja liitmisel. (T3 ei 

sisalda üle ühe tunni pikkuseid pause)  [13:42].   

 

Ajakulu arvutamine esimestele töödele on materjali tõstmine. Ajakulu arvutatakse in-

h/1000 kg. Kus in-h on töötundi 1000kg armatuuri liigutamiseks ühest kohast teise. 

Armatuuri liigutamiseks kulub aega vastavalt 0,10...3,00 in-h/1000 kg [13:42].   
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Armatuuri lõikamine ja painutamine masinaga, ajakulu arvutatakse in-h/1000 kg, kus 

in-h on töötegija tundi 1000 kg armatuuri lõikamiseks ja painutamiseks. Armatuuri 

lõikamiseks ja painutamiseks kulub aega vastavalt 2,40...3,30 in-h /1000 kg [13:42].   

 

Seina armatuuri monteerimiseks kuluva aja arvutamiseks tuleb arvutada armatuuride 

diameetrite  keskmine läbimõõt. Armatuuride keskmise läbimõõdu leidmiseks 

kasutatakse valemit:  

 

økr=Σ (armatuuri ø x armatuuri pikkus)/ armatuurvarraste kogu pikkus  (1)   [13:42] 

 

kus 

økr –armatuuride keskmine läbimõõt            [mm] 

ø –keskmine armatuuri läbimõõt                  [mm] 

 

Esimesena arvutatakse seinte (3-5 krs) armatuuri kogus. Seinte armatuuri kogukaal on 

9334,14 kg 

 

Kasutati valemit 1 : 

 

økr=Σ(8x15760,71+10x110,91+12x948+16x142,2+20x352,8+25x234,6)/17549,22=8,76 

mm  [13:42].   

 

Valemi nr 1 järgi arvutades saadi tulemuseks 8,76 seega antud seinte armatuuride 

keskmiseks diameetriks on 8,76 mm. Kasutades Ratu, Rakennustöiden meneki tabelit 

[13:42]. Ei leita diameetrile 8,76 mm otsest väärtust seega peab kasutama 

interpoleerimist. Interpoleerimise tulemuseks saadakse 10,83. Seega on ajakuluks 10,83 

in-h/1000 kg kohta. Kolmandast kuni viienda korruseni on seinte armatuuri kogukaal 

9334,14 seega seina armeerimiseks kuluv aeg arvutatakse 10,83x 9334,14/ 1000= 102 

in-h [13:42].   

 

Vahelagede armatuuri monteerimiseks kuluva aja arvutamiseks tuleb esimesena 

arvutada vahelagede (2-5 krs) armatuuri kogus. Vahelagede armatuuri kogu kaal on 

28513,52  kg (vt lisa 1) 
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Vahelae armeerimisele kuluva aja arvutamiseks, tuli arvutada armatuuride keskmine 

diameeter. Armatuuride keskmise diameetri arvutamiseks kasutati valemit 1. 

 

økr=Σ(10x14404,68+12x10873,2+16x4790,8+20x916)/ 30984,68 = 11,93 mm  [13:42].   

 

Valemi nr 1 järgi arvutades saadakse tulemuseks 11,93 seega antud vahelagede 

armatuuride keskmiseks diameetriks on 11,93 mm. Kasutades Ratu Rakennustöiden 

meneki tabelit [13:42], ei leia diameetrile 11,93 mm otsest väärtust seega peab kasutama 

interpoleerimist. Interpoleerides saadakse ajakuluks 5,58 tth/1000 kg kohta.  

 

Kolmandast kuni viienda korruseni on vahelagede armatuuri kogukaal 28513,52 seega 

seina armeerimiseks kuluv aeg on arvutatakse 5,58x 28513,52/ 1000= 160 in-h [13:42].   

Materjali tõstmiseks ja paigutamiseks kuluv aeg on 0,1...3,0 in-h/1000 kg [13:42].    

Valitakse 3,0 in-h/ 1000 kg kohta ,sest antud ehitusobjektil on üks tornkraana, mis 

teenindas tervet ehitusobjekti. Selletõttu oli tornkraanakasutus väga efektiivne. 

Keskmine ajakulu armatuuri tõstmiseks ja paigutamiseks arvutatakse seintele ja 

vahelagedele koos, sest armatuuri painutamisega ja tõstmisega tegeleks üks brigaad. 

Seega liidetakse kogu seintele ja vahelagedele kuluv armatuuri  kogus kokku 

9334,14+28513,52=37847,66. Armatuuri tõstmiseks ja paigutamiseks kuluv ajakulu 

arvutati 3x 37847,66/1000= 114 in-h [13:42].   

 

Armatuuri lõikamiseks ja painutamiseks kuluv aeg on 2,4...3,3 in-h/1000 kg [13:42].   

Valitakse 2,85 in-h/1000 kg, sest antud ehituobjekt on keskmiste tingimustega. Saadud 

ajakulu 1000 kg kohta arvutati 2,4+3,3/2=2,85 in-h/1000/kg. Keskmine ajakulu 

armatuuri tõstmiseks ja paigutamiseks arvutatakse seintele ja vahelagedele koos, sest 

armatuuri painutamisega ja tõstmisega tegeleb üks brigaad. Seega liidetakse kogu 

seintele ja vahelagedele minev armatuur kokku 9334,14+28513,52=37847,66 ning 

korrutatakse ajaga 2,85 mis kulub 1000 kg lõikamiseks ja painutamiseks    

2,85x37847,66/1000= 108 in-h [13:42].   

 

Ajanorm T3 on tööaeg inimtundides, mis on ettenähtud kvaliteetse toodanguühiku 

valmistamiseks. Kogu ajanorm (T4) saadakse ajanormi korrutamisel lisaajateguriga TL3 

[13:42]. Lisategur sõltub tööde plaanimisest, korraldusest ja töötingimustest. 

Armeerimise lisaajategur TL3 on 1,10...1,30  
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Arvutades seinte armeerimisele kuluvat aega liidame eelnevalt saadud tulemused kokku 

ja korrutame lisaaja teguriga TL3 ja töömahumõjuteguriga. Lisaajateguri väärtuseks 

valitakse 1,3. Kuna Objektil oli üks tornkraana ja tornkraana nõudlus oli suur, tuli tihti 

tööseisakuid. 

 

Töömahu mõjutegur arvutatud vahemikust 1,10 - 0,95. Töömahu mõjuteguriks on 

arvutuslikult 0,924 (vt tabel 2). 

 

Tabel 1. Töömahu mõjutegur uusehitises (autori tõlgitud) [13:42] 

Armeeritud kogus, 1000 kg     

Vundamendid  5 7 12 25 50 

Seinad  5 10 20 40 80 

Plaadid  25 50 75 150 300 

Postid, talad 5 7 12 25 50 

Tegur  1,1 1,05 1,00 0,95 0,9 
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Tabel 2 Seinte ja vahelagede armeerimise töötunnid (autori tabel) 

    
Töömaht      

kg 

Ajanorm 

in-

h/1000 

kg 

Töötunnid 

h 

Seina armeerimine   9334,14 10,83 102 

Vahelae armeerimine   28513,52 5,58 160 

Materjali tõstmised   37847,66 1,55 59 

Armatuuri lõikamine ja painutamine   37847,66 2,85 108 

Töötunnid kokku       429 

Lisaajategur 1,30         

Töömahu mõjutegur 0,924         

 Seinte ja vahelagede armeerimise töötunnid 429*1,3*0,924=516 in-h 

 

 

5.2 Raketisetööde teoreetilise kestvuse arvutamine 

Raketise tööd teoreetilise aja arvutamiseks kasutatakse Ratu Rakennustöiden menekit 

2010. Teoreetilise aja arvutamisel eeldatakse, et raketistöödele eelnevad tööd on 

kontrollitud ja järelvalve poolt vastuvõetud. Raketise tööde jaoks vajaminevad 

tööriistad, masinad ja materjalid on objektil olemas [13:40].   

 

Teoreetilise aja arvutamisel arvestatakse raketise asukoha maha märkimisega, raketise 

püstitamisega, raketise demonteerimisega, puhastamisega ja ladustamisega[13:40].   

 

Seinaraketise püstitamiseks kuluv aeg on 0,37 in-h/raketise-m
2
. Seinaraketise 

demontaažiks ja puhastamiseks kuluv aeg on 0,12 tth in-h/raketise-m
2
. Raketise tööde 

teoreetilise aja arvutamisel tuleb saadud tööaeg korrutada kahega, kuna seinaraketis on 

kahel pool seina. Töödele kuluva aja arvutamisel peab, saadud tulemuse läbi korrutama 

lisaja koefitsiendiga TL3’ga mille väärtuseks on 1,05...1,20. Lisaks peab arvestama 

töömahu mõjuteguriga (vt tabel 4) [13:41].  
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Laeraketise ettevalmistamiseks  püstitamiseks kuluv aeg on 0,28 in-h/m². 

Vahelaeraketise demontaažiks ja puhastamiseks kuluv aeg on 0,30 in-h/. Töödele 

kuluva aja arvutamisel peab, saadud tulemuse läbi korrutama lisaja koefitsiendiga 

TL3’ga mille väärtuseks on 1,05...1,20. Lisaks peab arvestama töömahu mõjuteguriga  

 

Tabel 3 Töömahu mõjutegur uusehitises (autori tõlgitud) [13:41].  

Raketise töökogus, m²       

Laua- ja vineeriraketis  - 100 200 400 800 

Moodulraketised  500 1000 2000 4000 8000 

Moodulraketis, post, tala  125 250 500 1000 2000 

Suur-, eriraketis  1000 - 2000 - 4000 

Nurgaraketis 300 - - 400 - - 

Tegur 1,20 1,10 1,05 1,00 0,95 0,90 

         

Tabel 4 Seinte ja vahelagede raketamise töötunnid (autori tabel) 

  

  

Töömaht 

m² 

Ajanorm in-

h/m² 
Töötunnid h 

Seina kilpraketise, ettevalmistus ja püstitus 915,75 0,37 339 

Seina kilpraketise, eemaldamine ja 

puhastamine 915,75 0,12 110 

Kokku 449 

TL3 lisaaja tegur 1,20    

Töömahu mõjutegur 1,05    

Töökestus 449*1,2*1,05=566 in-h 

Vahelae raketise püstitus 1460 0,28 409 

Vahelae raketise eemaldamine ja 

puhastamine 1460 0,30 438 

Kokku   847 

Lisaajategur 1,20    

Töömahu mõjutegur 0,90  

Töökestus   847*1,20*0,90=915 in-h 
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5.3 Betoneerimistööde teoreetilise kestvuse arvutamine 

Betoneerimistööde teoreetilise aja arvutamiseks kasutati Ratu Rakennustöiden menekit 

2010. Teoreetilise aja arvutamisel eeldatakse, et raketise- ja armeerimise tööd on 

valmis, kontrollitud ja vastuvõetud. Raketise peavad olema puhtad ja vajalikud tellingud 

on valmis. Tööriistad ja materjalid on olemas. Teoreetilise aja arvutamisel arvestatakse 

mõõtmistega, tööriistade paigutamisega, üleliigse betooni ära viimisega, koristusega, 

puhastamisega, järelhoolduse ja betoonipinna kaitsmisega [13:44]. 

 

Seina betoneerimise aeg, betooni koluga ühe kuupmeetri kohta on 0,34 in-h/m
3
. 

Töödele kuluva aja arvutamisel peab, saadud tulemuse läbi korrutama koefitsiendiga 

TL3’ga mille väärtuseks on 0,90...1,15 [12:45].  Tabel 2.0 

Vahelae betoneerimise aeg, betoonipumbaga ühe kuupmeetri kohta on 0,20 in-h/m
3
. 

Töödele kuluva aja arvutamisel peab, saadud tulemuse läbi korrutama koefitsiendiga 

TL3’ga mille väärtuseks on 1,15 

 

Tabel 5 Betoneerimismahu mõjutegurid. Allikas (autori tõlgitud) [13:45] 

Betoneerimiskogus, m³ 

vundamendid    50    

müüritised  25  100 200 800 

Seinad, postid  50 100 200 400 1600 

Plaat, tala  50 100 200 400 1600 

Tegur 1,15 1,10 1,05 1,00 0,90 

 

Tabel 6 Seina ja vahelae betoneerimise töökulu (autori tabel) 

   Töömaht m³ Ajanorm in-h/m³ Töötunnid h 

Seina betoneerimine koluga 92 0,34 32 

Vahelae betoneerimine pumbaga   365 0,2 73 

Kokku       105 

TL3 lisaaja tegur 1,15         

Töömahu mõjutegur 0,90       

Töökestus     105*1,15*0,9=109 in-h 
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5.4 Õõnesplokk-seinamüüritistööde teoreetilise kestvuse 

arvutamine 

Telgedel U1/G ja U5/G asetsevad seinad on tehtud õõnesplokkidest, tegemist on 

välisseintega. Antud seinad on muudetud õõnesplokkseinteks, sest monoliitsete seinte 

puhul oleks pidanud tegema välja poole töötasapinna või siis toe kuhu seina raketis 

toetada. Kuna õõnesplokk sein andis koormusarvutustele rahuldavad tulemused, peeti 

seda heaks alternatiiviks monoliitseinale. 

 

Lõputöö raames arvutatakse välja õõnesplokkseina ladumisele ja valamisele kuluv aeg, 

ja tehakse tasuvusarvutus. Teoreetiliste arvutuste eelduseks on laotava seina all olev 

pind on valmis, kontrollitud ja heaks kiidetud. Vajalikud masinad ja tarvikud on objektil 

olemas ja müüriladuja kasutuses [13:70]  

 

Õõnesplokkseina betoneerimisel betooni kogus ühele ruutmeetrile on 130 l [14]. Seega 

betooni kogus kõigile õõnesplokkseintele on 0,13x264=34,4 m³. 

 

Teoreetilise aja arvutustes arvestatakse materjali tõstmistega, mõõtmistöödega, 

tellingute ja töötasapindade ehitamisega, müürimistöödega, jäätmete äraviimisega, 

töökoha koristamine ja müüritud seina kaitsmisega ilmastikuolude eest [13:70]. 

 

Õõnesplokkide tõstmiseks tornkraanaga kulub 0,10 in-h/tõste [13:70]. Ühele korrusele 

on kokku 88 m
2 

müüritavat seina, õõnesplokkide kulu ühele ruutmeetrile on 8,33 

õõnesplokki/m
2 

(vt lisa 2), õõnesplokkide arv ühele korrusele on 734 tk. Materjalikadu 

on 4...8% [13:70]. Valime materjali kaoks 8%, seega materjali kadu on 59 tk. Kokku 

ühe korruse seinte müürimiseks on vaja 734+59=793 õõnesplokki. Ühele alusele mahub 

72 õõnesplokki 793/72=11 alust. Tornkraana peab tegema 11 tõstet. Ühe tõste 

tegemiseks kulub 0,10 töötundi [12:70], seega 11 tõste tegemiseks kulub 11x0,10= 1,10 

töötundi. Kokku kolme korruse õõnesplokkide tõstmiseks kulub aega 1,10x3=3,3 

töötundi. 

 

Mõõtmisteks kulub aega 0,04 tth/m
2
 [13:70]. Ühel korrusel on kokku 88 m

2
 müüritavat 

seina, seega mõõtmiseks kulub aega 0,04x88 =3,52 töötundi. Kokku kolme korruse 

õõnesplokk seinte mahamärkimiseks kulub aega 3,52x3=10,56 töötundi. 
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Kuna seina kõrgus on 2750 mm siis müüri ladumiseks on vaja ehitada töötasapind. 

Töötasapinna ehitamiseks kulub 0,05 in-h/m
2
 [13:70]. Töötasapinna ehitamiseks kulub 

88x0,05= 4,40 töötundi. Kokku kolmele korruse õõnesplokkseinte töötasapindade 

ehitamiseks kulub aega 4,40x3=13,20 töötundi.  

 

Õõnesplokk seina betoneerimiseks pumbaga kulub aega 0,09 in-h/ m
2
[13:70]. Ühel 

korrusel on 88 m
2 

õõnesplokkseina, seega betoneerimiseks kulub aega 88x0,09=7,92 

töötundi. Kokku kolme korruse seinte betoneerimiseks kulub aega 7,92x3=23,8 

töötundi.  

Müürimistöödeks kulub aega 0,41 in-h/m
2
 [16:70], seega kogu korruse seinte 

müürimistöödeks kulub 88x0,41=37 töötundi. Kokku kolme korruse seinte müürimiseks 

kulub aega 37x3=111 töötundi. 

 

Töökoha koristamiseks kulub aega 0,02 in-h/m
2
 [13:70]. Seega korruse koristamiseks 

kulub 88x0,02=1,76 töötundi. Kokku kolme korruse koristamiseks kulub aega 

1,76x3=5,28 töötundi.  

 

Tabel 7 Õõnesblokkmüüritise mõjutegurid. Allikas (autori tõlgitud) [13:45] 

Õõnesplokkmüüritise kogus 

müüritis, m² 50 100 200 400 800 

tegur 1,10 1,05 1,00 0,95 0,90 

Talvetingimused 

temperatuur, °C 0...-2,5 ...-7,5 ...-12,5 ...-12,5 

Tegur 1,10 1,25 1,35 1,45 
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Tabel 8 Õõnesplokkidest seina töökulu (autori tabel) 

 

 

5.5 Vahe- ja välisseinte montaažitööde kestvuse arvutamine 

Vahe- ja välisseina elementide teoreetilise aja arvutamiseks kasutatakse „Ratu 

Rakennustöiden menekit 2006”. Teoreetilise aja arvutamisel eeldatakse, et 

montaažitöödele eelnevad tööd on kontrollitud ja järelvalve poolt vastuvõetud. 

Elemendid, masinad ja tööriistad on objektil [13:40].   

 

Vaheseina elementide püstitamiseks kuluv aeg on 1,77 in-h/tk [12:40]. Ühe korruse 

vaheseinte monteerimiseks kulub 28,3 töötundi (vt tabel 11), seega kolme korruse 

vaheseinte monteerimiseks kulub 85 töötundi.  Väliseina elementide püstitamiseks 

kuluv aeg on 1,62 in-h/tk [12:40]. Ühe korruse välisseina elementide monteerimiseks 

kulub aega 13 töötundi ja kolme korruse väliseinade monteerimiseks kulub 39 töötundi 

(vt tabel 11). Ühe vuugi betoneerimiseks kulub 0,50 in-h/tk [13:40]. Ühe korruse 

seinavuukide betoneerimiseks kulub aega 3 töötundi ja kolme korruse seinavuukide 

betoneerimiseks kulub 9 töötundi (vt tabel 11). Töödele kuluva aja arvutamisel peab, 

saadud tulemuse läbi korrutama lisaja koefitsiendiga TL3’ga mille väärtuseks on 

  Ühikud 
Ajanorm 

in-h/ühik 

Töötunnid 

h 

Õõnesplokkide tõsted in-h/tõste   33 0,10 3,3 

Seinte mahamärkimine  in-h/m²   264 0,04 10,6 

Töötasapindade tegemine in-h/m²   264 0,05 13,2 

Õõnesplokk seina betoneerimine in-h/m²   264 0,09 23,8 

Õõnesplokkide ladumine  in-h/m²   264 0,41 111,0 

Töökoha koristamine  in-h/m² 264 0,02 5,4 

Kokku       167,3 

Lisaajategur 1,20         

Töömahu mõjutegur 0,984       

Töökestus           167,3x1,20x0,984= 198 in-h 
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1,30...1,70. [13:49].  Lisaks peab arvestama töömahu mõjuteguriga [13:49].  Vaata tabel 

9. 

 

Tabel 9 elementide töömahu mõjutegurid. Allikas (autori tõlgitud) [13:49] 

 

Tabel 10 Seinade monteerimise tööjõukulu (autori tabel) 

      
Ajanorm 

in-h/tk 

Töötunnid 

h 

Vaheseinad   48 1,77 85 

Välisseinad   24 1,62 39 

Vuukide 

betoneerimine   17 0,50 9 

Kokku       133 

Lisaajategur 1,20         

Töömahu mõjutegur 1,012       

Töökestus           133x1,20x1,012= 162 in-h 

Betoonelementide kogus, tk 

vundamendid - 10 25 - 50 

plaadid - 100 300 500 - 

ühendusplaadid, m² - 125 500 1000 2000 

postid, talad 15 30 45 60 80 

seinaelemendid 25 50 75 - 100 

rõduelemendid 25 50 75 100 - 

trepielemendid - 10 20 30 40 

tegur 1,20 1,10 1,00 0,95 0,90 

      

Talvetingimused      

temperatuur, °C 0..-2,5 ..-7,5 ..-12,5 -12,5.. 

tegur 1,08 1,18 1,28 1,38 
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5.6 Vahelae montaažitööde teoreetilise kestvuse arvutus 

Vahelae õõnespaneelide teoreetilise aja arvutamiseks kasutatakse „Ratu Rakennustöiden 

menekit 2006”. Teoreetilise aja arvutamisel eeldatakse, et montaažitöödele eelnevad 

tööd on kontrollitud ja järelvalve poolt vastuvõetud. Elemendid, masinad ja tööriistad 

on objektil [13:48].   

 

Vahelae elemendi (kaal ˂ 3t) paigaldamiseks kuluv aeg on 0,42 in-h/tk [13:48]. Ühe 

korruse vahelae elementide monteerimiseks kulub 8 töötundi, sega kolme korruse 

vahelagede monteerimiseks kulub 24 töötundi (vt tabel 11). Vahelae elemendi (kaal ˃ 

3t) paigaldamiseks kuluv aeg on 0,52 in-h/tk [13:48]. Ühe korruse vahelae elementide 

monteerimiseks kulub 15,3 töötundi, seega kolme korruse vahelagede monteerimiseks 

kulub 46 töötundi (vt tabel 11). Ühe vuugi betoneerimiseks, armeerimiseks ja 

raketamiseks kulub 0,35 in-h/tk [13:48]. Ühe korruse vahelae vuukide betoneerimiseks 

kulub aega 17,3 töötundi ja kolme korruse vahelae vuukide betoneerimiseks kulub 52 

töötundi (vt tabel 11). Töödele kuluva aja arvutamisel peab, saadud tulemuse läbi 

korrutama lisaja koefitsiendiga TL3’ga mille väärtuseks on 1,30...1,70. Lisaks peab 

arvestama töömahu mõjuteguriga (tabel 9) [13:49]. 

 

Tabel 11 Vahelae monteerimise tööjõukulu (autori tabel) [13:48] 

  

  

Kogus, 

tk 

Ajanorm 

in-h/tk 

Töötunnid 

h 

Õõnespaneeli paigaldus (kaal ˂ 3t) 57 0,42 24 

Õõnespaneeli paigaldus (kaal ˃ 3t) 87 0,52 46 

Vuukide betoneerimine, armeerimine, 

raketamine 147 0,35 52 

Kokku     122 

Lisaajategur 1,20       

Töömahu mõjutegur 1,078       

Töökestus        122x1,20x1,078= 158 in-h 
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6. Mikonkatu 11 erinevate konstruktsioonitüüpide 

maksumuste võrdluse kirjeldus 

6.1 Võimalike konstruktsioonitüüpide variandid 

Mikonkatu 11 kandekonstruktsioonide maksumuste võrdlemiseks on arvutatud 

konstruktsioonide maksumus erinevate konstruktsioonitüüpide järgi.  

 

Esimese variandina on arvutatud Ratu kaardi järgi hoone teoreetiline maksumus, juhul 

kui hoone kandekonstruktsioonideks on monoliitne raudbetoon.  

 

Teise variandina on arvutatud hoone kandekonstruktsioonide teoreetiline maksumus 

kasutades Ratu kaarti, juhul kui kandvateks konstruktsioonideks on raudbetoon 

elemendid.  

 

Kolmas variant on monoliitse raudbetoonkonstruktsiooni tegelik maksumus. Autor on 

kogunud andmed objektil töödejuhatajana töötades. 

 

Konstruktsiooni osade paremaks võrdlemiseks pidas autor parimaks lahenduseks 

võrrelda Mikonkatu 11 objekti esimese hoone kandekonstruktsioone kolmandast kuni 

kuuenda korruseni. Kuna parema tulemuse saamiseks võrreldakse esimest hoonet, 

kolmandast kuni kuuenda korruseni. Tuli arvutada eelmainitud korruste mahud. Selleks 

arvutati seinte ja vahelagede armeerimiseks kuluv armatuur ja  betoon. Seinte ja 

vahelagede armatuuri koguse saamiseks on arvutatud uuritavate seinte ja vahelagede 

armeerimisjoonistest armatuuri kaal. Armatuuri kaalu ei olnud võimalik saada 

mahutabelist. Mahutabelis olid esitatud armatuuri kogus kogu uusehituse hanke ulatuses 

ühtse summana. Seina- ja vahelaeraketise maksumuse arvutamiseks tuli mõõta antud 

seinte ja vahelagede ruutmeetrid. 
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Esimese variandi korral on hoone kandvateks konstruktsioonideks monoliitne 

raudbetoon. Teoreetilise maksumuse arvutamisel peab autor vajalikuks võrrelda töid, 

mis ei kattu monteeritava ja monoliitse konstruktsioonitüübi puhul. Seega monoliitse 

konstruktsioonitüübi puhul arvestatakse tööjõukulu armeerimisele, raketamisele ja 

betoneerimisele. Lisaks tööjõukulule on arvutatud materjalikulu ja tööriistade rendikulu. 

Tööriistade kuluna arvestatakse seina- ja vahelaeraketiste renti. Seinaraketise rendi 

maksumust arvutades on arvestatud, et kogu korruse seinasid ei raketata samaaegselt. 

Sellega vähendatakse seinaraketise kilpidele tehtavaid kulutusi.  Põhilisteks materjali 

kuludeks on armatuur, müüdavad raketiste osad ja betoon. Materjali kulude arvutamise 

on arvestatud materjalide kaoprotsendiga. Betoneerimise maksumus tõusis märgatavalt, 

kuna seinte betoneerimine toimus betoonikoluga. Betoonikolu täideti Vuorikatul (vt 

joonis 3) ja sealt tõsteti tornkraanaga betoneeritava seina kohale. Betoonikolu suurus oli 

1,5 m³ mis oli antut objekti puhul liiga väike. Suurema betoonikolu kasutamine ei olnud 

võimalik, sest siis ei oleks tornkraana gabariidid piisanud, täis betoonikolu tõstmiseks. 

Keskmiselt ühe betoonikolu täitmise ja tühjendamise peale kulus 15 min. Seega 1,3 m³ 

betooni valamiseks kulus aega keskmiselt 15 min. Betoonitarnija poolse hinnakirja järgi 

on betooniauto koorma mahalaadimiseks aega 20 min, igalt üleminevalt 5 min tuleb 

maksta 11,12€/5min. Seega 8m
3
 betooni maha laadimiseks kulus 8/1,2=6,15 ühe 

betooni auto koorma tühjendamiseks kulus vähemalt kuus tõstet. Kuue tõste tegemiseks 

kulus aega 6*15=90 min. Arvutusest 70/5*11,12=155 leiame, et ühe betooniauto 

mahalaadimiseks kulus lisaks 155 eurot. 

 

 

6.2 Mikonkatu 11 monoliidi- ja montaažitööde 

maksumustabelid 

6.2.1 Monoliitseinte ja -vahelagede tööde teoreetiline maksumus 

Monoliitkonstruktsiooni tööde teoreetilise maksumuse arvutustes on kasutatud Larmix 

Oy saadud hinnapakkumisi materjalidele. 

 

Seinte ja vahelagede ehitamise teoreetiliseks ajaks, on saadud 2373 in-h (vt tabel 12). 

Seinte ja vahelagede teoreetiline aeg sisaldab järgmisi töid: seina-, vahelae raketisetööd 

koos tõstete, mõõtmiste, demontaažiga, puhastamise ja ladustamisega; seina,- vahelae 

armeerimistööd koos armatuuri vastuvõtmisega, tõstmiste, lõikamisega, painutamisega, 
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vastuvõtmisega ja koristamistöödega; seina- ja vahelagede betoneerimistööd koos 

tappide paigaldusega, järelhooldusega, töövahendite puhastamise ja töökoha 

koristamisega; betoneeritavate õõnesplokk seinte ladumis- ja betoneerimistöö koos 

töövahendite puhastamisega, üleliigse materjali ladustamisega ja töökoha koristamisega. 

 

Tööliste koguarvuks on arvestatud üheksa töölist. Kui töölised teevad kaheksatunnilisi 

tööpäevi kujuneb objekti kestvuseks 32 tööpäeva (vt tabel 12). Tööpäevade arvutamisel 

on arvestatud sellega, et müüsriladujad teevad samaaegselt tööd betoonseinte 

ehitajatega. Raketise rendipäevade kestvuseks on arvestatud 46 päeva (vt tabel 12). 

Seinaraketise rendipäevade määr on arvutatud tööde kestvus koos nädalavahetustega. 

Seina raketiste müüdavate osade juures on arvestatud raketise lukkudega, tõmbidega 

jne. Vahelaeraketise müüdavate osade juures on arvestatud kahe vahelaeraketise 

ruutmeetritega ja materjali kaoks on arvestatud 20%. Objektile peab tellima korraga 

kahekorruse vahelaeraketised, kuna alumise korruse vahelaetugesid ei saa pärast 

betoneerimist eemaldad. Vahelae kivistumistugevus arvutati ,,Sadgroveni’’ 

kivistumisaja valemi järgi (vt lisa 3). Pärast vahelae betoneerimist alustatakse järgmisel 

päeval uue korruse seinaraketiste töödega ja  betoneeritavate õõnesplokk seinamüüritise 

ladumisega. Betoneeritavate õõnesplokkide koguse arvutamisel on arvestatud materjali 

kaoprotsendiga. Armatuuri koguse arvutamisel on arvestatud materjali kaoga 17% 

[13:42]. Betoneerimistööde koguse arvutamisel on arvestatud materjali kaoga 7% 

[13:44]. 

   

Üldkulude ja kasutuskulude maksumuse arvutamisel on võetud aluseks Larmix Oy 

poolt tellitud eelarvestaja, kes on arvutanud üld-ja kasutuskulude suuruseks 605,5 

eurot/päev (vt lisa 4). Päeva maksumus 605,5 eurot/päev on arvutatud 

(137700+43950)/300=605,5 
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Tabel 12 Monoliitseinte ja -vahelagede teoreetilise maksumuse arvutustabel (autori 

tabel) 

Nimetus Kogus Ühik Ühikuhind Kokku € 

seinaraketis (renditavad) 46 päeva 107.42 4941.32 

seinaraketis (müüdavad osad) 238.7 m² 2.79 665.15 

seina armatuur (sis. mat. Kadu 17%) 10920.9 kg 0.672 7338.84 

seina betoon 200 mm  (sis. mat. Kadu 
7%) 98.44 m³ 86.62 8526.87 

Meeste töötunnid teor. (seinad ja 
vahelaed) 2373 in-h 30.00 71190.00 

Õõnesplokk sein 2379 tk 2.10 4995.90 

Õõnesplokk seina betoon 34.40 m³ 116.22 3997.97 

Töötunnid (seinad) 198 in-h 30.00 5940.00 

vahelaeraketis (renditav) 46 päeva 36.50 1679.00 

vahelaeraketis (müüdavad osad) 876 m² 14.50 12702 

vahelaearmatuur (sis. mat. Kadu 17%) 33360.8 kg 0.607 20250.006 

vahelae betoon  250 mm(sis. mat. Kadu 
7% ja transport) 390.6 m³ 102.63 40087.278 

vahelae betooni pumpamine (sis. mat. 
Kadu 7%) 390.6 m³ 13.10 5116.86 

Üldkulud 46 päeva 605.50 27853 

 Maksumus kokku 215284.20 

 

6.2.2 Monoliitseinte ja –vahelagede tööde tegelik maksumus 

Monoliitkonstruktsioonitööde ja betoneeritavate õõnesplokk seinte tegeliku maksumuse 

arvutustes on kasutatud Larmix Oy saadud hinnapakkumisi. Autor on kasutanud 

andmete kogumiseks ehitustöödepäevikut, betoneerimistööde kaetudtööde akte, 

erinevaid hinnapakkumisi ja enda üleskirjutisi objektil töötades.   

Seinte ja vahelagede ehitamise ajaks kujunes 20904 in-h (vt tabel 13). Monoliitseinte, -

vahelagede ja betoneeritavate õõnesplokk seinte töö sisaldas järgmisi töid: seina-, 

vahelae raketisetööd koos tõstete, mõõtmiste, demontaažiga, puhastamise ja 

ladustamisega; seina-, vahelae armeerimistöödega koos armatuuri vastuvõtmisega, 

tõstmiste, lõikamisega, painutamisega, vastuvõtmisega ja koristamistöödega; seina- ja 

vahelagede betoneerimistööd koos tappide paigaldusega, järelhooldusega, töövahendite 

puhastamise ja töökoha koristamisega; betoneeritavate õõnesplokk seinte ladumis- ja 

betoneerimistööga, koos töövahendite puhastamisega, üleliigse materjali ladustamisega 

ja töökoha koristamisega. 

 

Tööliste koguarvuks oli üheksa töölist. Töölised tegid kaheksatunnilisi tööpäevi seega 

kujunes objekti kestvuseks 40 tööpäeva (vt tabel 13). Müüriladujad tegid sama aegselt 
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tööd betoonseinte ehitajatega. Raketise rendipäevade kestvuseks kujunes 58 päeva (vt 

tabel 13). Seinaraketise rendipäevade sisse kuulusid ka nädalavahetuse päevad. Seina 

raketiste müüdavate osade juurde kuulusid poldid, tõmbid jne. Vahelaeraketisi 

müüdavaid osasid osteti kahe vahelae raketamise jaoks ja arvestati materjali kaoga ca 

20%. Objektile pidi tellima korraga kahekorruse vahelaeraketised, kuna alumise korruse 

vahelaetugesid ei saanud pärast betoneerimist eemaldad. Vahelagede raketise 

demonteerimise jaoks arvutati kivistumistugevus ,,Sadgroveni’’ valemi järgi (vt lisa 3). 

Seina raketiste demontaaži aja määramisel tugineti kogemustele. Pärast vahelae 

betoneerimist alustatakse järgmisel päeval uue korruse seinaraketiste töödega ja  

betoneeritavate õõnesplokk seinamüüritise ladumisega. Betoneeritavate õõnesplokkide 

koguse tellimisel arvestati materjali kaoprotsendiga. 

   

Kuna autoril ei olnud võimalik saada infot objekti lõpus tehtavatele 

lõppkalkulatsioonidele, kasutab autor Larmix Oy poolt tellitud hinnapakkumist, kus on  

esitatud üld-ja kasutuskulusid (vt lisa 4).  

 

Tabel 13 Monoliitseinte ja –vahelagede tööde tegeliku maksumuse arvutustabel (autori 

tabel) 

Nimetus Kogus Ühik Ühikuhind Kokku  € 

seinaraketis (renditavad) 58 päeva 107.42 6230,36 

seinaraketis (müüdavad osad) 238.7 m² 2.79 665.15 

seina armatuur (sis. mat. Kadu 17%) 10920.9 kg 0.672 7338.84 

seina betoon 200 mm  (sis. mat. Kadu 
7%) 98.44 m³ 96.85 9533.91 

Meeste töötunnid tegelik (seinad ja 
vahelaed) 2904 in-h 30.00 87120 

Õõnesplokk sein 2379 tk 2.10 4995.90 

Õõnesplokk seina betoon 34.40 m³ 115.84 3984.90 

Töötunnid 153 in-h 30.00 4590.00 

vahelaeraketis (renditav) 58 päeva 36.50 2117,00 

vahelaeraketis (müüdavad osad) 876 m² 14.50 12702 

vahelaearmatuur (sis. mat. Kadu 17%) 33360.8 kg 0.607 20250.01 

vahelae betoon  250 mm(sis. mat. Kadu 
7% ja transport) 390.6 m³ 108.28 42294.17 

vahelae betooni pumpamine (sis. mat. 
Kadu 7%) 390.6 m³ 15.10 5898.06 

Üldkulud 58 päeva 605.50 35119,00 

 Maksumus kokku 242839,30 
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6.2.3 Montaažitööde teoreetiline maksumus 

Monteeritavate seinte ja vahelagede teoreetilise hinna arvutamisel on autor uurinud 

elementide ruutmeetri hinda erinevatest allikatest. Kuna raudbetoon elementidele ei ole 

ühtset hinda. Uuriti raudbetoon elementide hinda betoonelementide tehastest Parma Oy, 

TMB Element Oy, Ämmän Betoni Oy ja konsulteerinud Larmix Oy projektijuhi Jorma 

Pirttimaaga, Strabag Oy vastutava töödejuhatajaga Jouni Pessalaga ja Countwell Oy 

tegevjuhi Jarmo Kulpiga  

 

Seina- ja vahelaeelementtide teoreetiline montaažitööde ajaline kestvuseks on saadud 

320 in-h (vt tabel 14). Seinte ja vahelagede montaažitööd sisaldavad järgmisi töid:1) 

elementide monteerimist, 2) elementide kinnitamist, 3) vuukide armeerimist ja 

betoneerimist, 4) tehtud töö vastuvõtmist tellija poolt, 5) töövahendite ja töökoha 

koristus. 

 

Tööliste kogu arvuks on arvestatud kaks töölist. Kui töölised teevad kaheksatunnilisi 

tööpäevi kujuneb objekti kestvuseks 20 tööpäeva. 

 

Tabel 14 Montaažitööde teoreetilise maksumuse arvutustabel (autori tabel) 

Nimetus Kogus Ühik Ühikuhind Kokku  € 

Seina element 1180 m² 103 121540 

Paigaldus aeg 162 in-h 35 5670 

Vuugi betoon 8 m³ 150.6 1204.8 

Vahelae element 1460 m² 46 67160 

Paigaldus aeg 158 in-h 30 4740 

Vuugi betoon 32 m³ 138.4 4428.8 

Üldkulud 22 päeva 605.5 13321 

Maksumus kokku 218064.6 
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7. Konstruktsioonitüüpide võrdluse analüüs 

Uuritavateks  konstruktsioonitüüpideks olid: 1) monoliitne raudbetoonkonstruktsioonist 

sein ja vahelagi koos betoneeritava õõnesplokkmüüritisega, 2) monteeritav 

raudbetoonkonstruktsioon. 

 

Monoliitse raudbetoonkonstruktsiooni koos betoneeritava õõnesplokk müüritise kohta 

tehti kaks maksumuse arvutust. Esimesel juhul arvutati teoreetiliselt maksumus, teisel 

juhul arvutati tegelik maksumus. Tegeliku maksumuse arvutuse tegi võimalikuks 

tööprotsesside jälgimine, märkmete tegemine, ehituspäeviku täitmine, betoneerimise 

kaetudtööde aktide koostamine ja betoonitööde planeerimine. 

 

Monoliitse konstruktsiooni ja betoneeritava õõnesplokkmüüritise teoreetiliseks 

maksumuseks saadi arvutuslikult 215284,20 € (vt tabel 13). Monoliitse konstruktsiooni 

ja betoneeritava õõnesplokk müüritise tegelikuks maksumuseks on 239092,20 €. 

Teoreetilise ja tegeliku maksumuse erinevus on 23808,00 €. Betoneeritava betooni 

kogus on mõlema maksumuse arvutus viisi korral sama 523,44 m
3
, arvutades hinna 

erinevuse ühele kantmeetrile saame tulemuseks 45,50 €. Autori arvates tuleneb 

märkimisväärne hinnavahe objekti asukohast. Antud objekt asub Helsingi kesklinnas ja 

on ümbritsetud olemasolevate ehitistega. Objektile ei pääse veoautoga, mis raskendab ja 

aeglustab materjalide viimist objektile. Suuremahulised materjalid nagu armatuurteras, 

seinaraketis, vahelaeraketiseosad toimetati objektile tornkraana abil. Tornkraana 

maksimaalne tõstevõimsuseks tänavalt oli 8t (vt joonis 3). Raskendavaks asjaoluks, mis 

tõstis ehitatava objekti hinda, võib lugeda ruumi puudulikkust ja ladude puudumist 

ehitusobjektil. Ainukesed lahtised väiksemõõtmelised laod paiknesid tänaval. Tänaval 

olevatest lahtistest ladudest materjali transportimiseks ehitusobjektile tuli kasutada 

tornkraanat.  
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Betoneerimistööde raskendavaks asjaoluks võib lugeda kesklinna liiklust, kus on 

betooni tööde planeerimine raskendatud, kuna esineb tihti betooniautode hilinemist 

ummikute tõttu.  

Monoliitsete ja betoneeritavate õõnesplokkseinte betoneerimiseks kasutati 1,5m
3
 

betoonikolu, mis laeti täis Vuorikatu 4 hoone ees ja tõsteti sealt tornkraanaga 

ehitusobjektile (vt joonis 3). Üks betoonikolu täis laadimise ja objektil tühjendamise 

tsükkel kestis ca 15 min. Betoonikolu laadimise ja tühjendamise tsükkel sõltus ilmast. 

Tuulise ilma korral oli eelmainitud tsükkel veelgi aeganõudvam. 

 

Vahelagede betoneerimisel kasutati betoonipumpa. Betoonipumba asukohaks oli 

Vuorikatu 4 (vt joonis 3). Pumbaga betoneerimisel oli betoonivooliku maksimaalne 

pikkus 140 jm. Sellise pikkusega betoneerimisvooliku puhul tekkis probleeme betooni 

läbisurumisega antud voolikust.  

 

Betoneerimistöid planeerides ja hinnapakkumist tehas tuleb tutvuda väga põhjalikult 

objektiga. Tuleb teha erinevad objekti korralduse plaanid betoonitööde kohalt. Samuti 

tehakse betoonitööde üldprogramm, betoonitööde ajagraafik, betoneerimistööde 

osadeks jagamine. 

 

Monoliitsete seinte ja vahelagede ja betoneeritavate õõnesplokkseinte teoreetiline 

maksumus on 215284,20€ ja teoreetiliselt arvutatud montaažitööde maksumus on 

218064,60€. Kahe erineva konstruktsioonitüübi hinnavahe on 2780€. 

 

Maksumuse arvutustulemustest avastati, et monoliidi- ja montaažitööde puhul ei teki 

teoreetilise maksumuse arvutamisel suuri erinevusi arvestades, et monoliiditööde puhul 

tehakse kõik tööetapid ehitus objektil, kus on palju erinevaid töid, mis on sõltuvad 

temperatuurist, sademetest, tuulest ja objekti eripärast, asukohast jne. Kuna montaaži- ja 

monoliiditööde teoreetilise ja tegeliku maksumuse vahe on 2780,4€, siis autori arvates 

paremaks konstruktsioonitüübiks antud objektil on monteeritavad 

raudbetoonkonstruktsioon seinad ja vahelaed, kuna montaažitööde korral tehakse suur 

hulk töid sisetingimustes kaitstuna paljude väliste mõjurite eest, mis võivad tõsta 

ehituse maksumust. Lisaks kulub arvutuslikult montaažitöödele 2251 in-h vähem, mis 

on märkimisväärselt lühem aeg. Võrreldes tabeleid 12 ja 13 selgub, et objekti eripära 

mõjutab ehitusmaksumust, sest teoreetilise ja tegeliku maksumuse vahe on 51660,80€. 
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Seega riskivabamaks ja kokkuvõttes säästlikumaks konstruktsioonitüübiks on 

monteeritavad raudbetoon seinad ja vahelaed. 
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Kokkuvõte 

Esimeses peatükis käsitleti monoliidi töid ja sellega kaasnevaid raketise-, armeerimise-

ja betoneerimistöid. Lisaks pöörati tähelepanu betoonitööde juhtimisele ning 

betoneerimisplaanide tähtsusele. 

 

Teise peatükis vaadeldi montaažitöid. Montaažitööde ettevõte koostab võimalikult 

varakult enne ehitustööde algust tööde teostamise projekti. Tööde teostamise projekt 

peab kajastama kõiki ehitamisega seotud probleeme, muuhulgas ehitusaegseid 

juurdesõiduteid, kraanade mõõtmeid, toodete ajutisi laoplatse ja alasid, mis montaaži 

ajal teistele töödele suletud. Seejärel sobitab tellija montaažitööd teiste töödega. 

 

Antud magistritöös arvutati monoliidi ja montaaži tööde maksumus kolme erineva 

viisil. Kolm erinevat maksumuse arvutamise tüüpi moodustasid: 1) monoliitseinte ja -

vahelagede teoreetiline maksumus, 2) raudbetoonseinte ja-vahelagede montaažitööde 

teoreetiline maksumus, 3) monoliitseinte ja –vahelagede tööde tegelik maksumus. 

 

Antud konstruktsiooni tüüpide võrdlemisel selgus, et kõige paremaks konstruktsiooni 

tüübiks antud objekti puhul on raudbetoonseinte ja -vahelagede montaaž, sest 

montaažitööde käigus tehakse olulised ja rohkem aega nõudvad tööd sisetingimustes, 

mis on selle objekti seisukohalt hea, arvestades objekti asukohta ja sellega kaasnevaid 

ruumilisi piiranguid. 

 

Autori arvates sõltuv õige konstruktsioonitüübi valik ehitatava objekti eripärast.  

 

Käsitletud lõputöö teemat edasi arendades, on huvitav võrrelda ja analüüsida 

montaažitööde teoreetilist ja tegeliku maksumust.  

 

Eelarve planeerimise ja kulude optimeerimise saavutamiseks on tähtis omada eelteavet 

erinevate tööprotsesside maksumuste kohta. 

 

 

 



60 
 

 

 

 

Kasutatud Kirjandus 

1. Kirjastus Valgus, 1984, Ehitustehnoloogia, Tallinn, Eesti. 

 

2.Talonrakennnusteollisuus ry ja Rakennustietosäätio RTS, Rakennushankkeen 

ajallinen suunnittelu ja ohjaus, 2011, Tampere, Soome. 

 

3. Jukka Uusitalo, Jouko Ihanamäki, Raimo Rajala, Olavi Vallin, Betonityöt, Helsinki,  

 

4. Lasse Lampinen, Raimo Honkavuori, Betonitekniikan oppikirja, Suomen 

Betoniyhdistys, 1982, Jyväskylä, Soome. 

 

5. Betonitekniikan oppikirja by 201, Suomen Betoniyhdistys, 2005, Jyväskylä, Soome.  

 

6. Eesti betooniühing BÜ2, Betoon ja raudbetoon, Spetsifitseermine, tehnoloogia, 

kvaliteet, vastavushindamine, 2006, Tallinn. 

 

7.AS TMbetoon, betooni kivinemisprotsess sõltuvalt keskkonna temperatuurist, Eesti. 

http://www.tmbetoon.ee/docs/file/tmkasutusjuh.pdf 

 

8. RIL 119-1979 Betonitekniikka . 

 

9. A.Beljajev, M. Tolstoi, Ehituskonstruktsioonide montaaž, 1965, Tallinn, Eesti. 

 

10.Raudbetoonkonstruktsioonid, Soome.  

http://www.betoni.com/elementtirakentaminen/talonrakentaminen 

 

11. Eestibetooniühing BÜ3, Betoon ja raudbetoon, Projekti ehituskirjeldus ja joonised, 

Tallinn, 2006. 

 

12.Olev Müürsepp, Jüri Sutt, Ehitusplatsi korraldus, Tallinn, Eesti. 

http://www.tmbetoon.ee/docs/file/tmkasutusjuh.pdf
http://www.betoni.com/elementtirakentaminen/talonrakentaminen


61 
 

13.Tarja Mäki, Annsi Koskenvesa, Rakennustõiden menekit 2006, 

Talorakennusteollisuus ry, Rakennustieto oy, Helsinki 2005. 

 

14. Õõnesplokk, Jyväskylä, Soome.  

http://www.hb-betoni.fi/tuotteet/harkot/valuharkot/hb-valuharkot.html 

 

 

http://www.hb-betoni.fi/tuotteet/harkot/valuharkot/hb-valuharkot.html


62 
 

 

Lisad 

 

Lisa 1. Armatuuri 

kogused



63 
 

 

 



64 
 

 



65 
 

 

 

Lisa 2 HB õõnesplokkide tehnilised andmed 

 



66 
 

 

Lisa 3 „Sadgroveni” betooni kivistumisaja valem 

 



67 
 

 

Lisa 4 Üld- ja kasutuskulud 

 



68 
 

 

 

 

 


