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SISSEJUHATUS 

Magistritöö teemaks on “Ehitustööde kvaliteedi kujunemine tööde teostamise käigus. 

Ettevõtte ja projekti mõjutused. Tapa Erikooli ja AS Semuehituse näitel”. Ehitustööde 

kvaliteedi küsimusi on Eesti Maaülikoolis varasemalt kaitstud magistritöödes uurinud 

magistrandid Anar Paulus, Veiko Kütt ja Martin Mõistus, käsitledes kvaliteeti vastavalt 

ettevõtte tasandil, kvaliteedi õiguslikke aspekte ning ehitusettevõtte kvaliteedi süsteemi 

korraldust. Tulenevalt asjaolust, et ehituskvaliteedi teema on pidevas muutumises ja 

jätkuvalt aktuaalune ning teisalt vajadusest ühildada mainitud magistritööde lähenemine 

ühes analüüsis, otsustas autor magistritöös antud teemat uuesti käsitleda. 

Käesolevas magistritöös näitena toodud ja kasutatud Tapa Erikooli rekonstrueerimis- ja 

ehitustööde objekt on valitud sellepärast, et autor on sellel objektil projektijuht ja tal on 

väga hea võimalus antud teemaga seotud probleeme jälgida objekti algusest kuni lõpuni, st 

ehitustööde valmimiseni. Selline objektikeskne lähenemine andis hea võimaluse läheneda 

ehituskvaliteedi problemaatikale ka ettevõtte tasandilt, kus ettevõtteks on valitud objekti 

peatööettevõtja AS Semuehitus. 

Ehitusseaduse järgi on ehitiste puhul kvaliteedi põhikriteeriumid seotud eelkõige 

ohutusega (püsivus, keskkonnaohutus, müra, tuleohutus, kasutusohutus), 

energiatõhususega ja loodusressursside jätkusuutliku kasutamisega.  Viidatud 

põhikriteeriumitest lähtuvalt on kvaliteetne selline ehitis, mis vastab eelloetletud nõuetele, 

seda vaatamata asjaolule, et osa nendest nõuetest kohustuslikud, teised subjektiivse 

iseloomuga.  

Kohustuslikud nõuded tulenevad avalikult kehtestatud regulatsioonidest (seadused, 

õigusaktid, normid, standardid) ning keskenduvad samuti ehitise püsivusele ja ohutusele. 

Subjektiivsed nõuded on määratletud üldjuhul konkreetse tellija soovidega ja puudutavad 

enamasti kavandatava ehitise funktsionaalsust ehk kasutusmugavust ning selle visuaalset 

väljanägemist. Kvaliteedi tagamiseks vajalikud nõuded kirjeldatakse reeglina 

ehitusprojektis ja juhul kui ehitusprojekt, neid eraldi ei sätesta, siis avalikult kehtestatud 

normdokumentides (seadused, projekteerimisnormid, standardid); kokkuleppeliselt võivad 
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kvaliteedijuhised tuleneda ka erinevatest juhendmaterjalidest, milles pooled igakordselt 

kokku lepivad. 

Kõik ehitustegevusse kaasatud, asjast huvitatud osapooled peavad vastutama oma töölõigu 

ja ülesannete nõuetekohase täitmise eest. Olulised osalised ehitiste valmimisel on tellija, 

projekteerijad (arhitekt, konstruktor, eriosade projekteerijad ja teised sõltuvalt projekti 

eripärast ja mahukusest), peatöövõtja projektijuht, objektijuht, alltöövõtjate töödejuhatajad, 

ehitustöölised, tellija konsultandid, omanikujärelevalve, tehnilise kontrolli teostajad 

(elektri kontrollmõõtmised, ventilatsiooni kontrollmõõtmised jms.), erinevate 

riigiinstantside esindajad (päästeametnik, kohaliku omavalitsuse ehitusjärelevalve, 

terviseamet, Tehnilise Järelevalve Amet jms) ning samuti ka erinevate geoloogiliste ja 

geodeetiliste uuringute teostajad ning muude kontrollmõõtmiste tegijad. Tavapärase 

ehitustegevuse käigus võib tunduda, et loetletud osalused on vahel ajaliselt nihutatud, tuleb 

siiski teha hea tulemuse nimel kõik, et kaasatud osapoolte vaheline koostöö oleks tõhus 

kogu projekteerimise ja ehitamise vältel ning mis veelgi olulisem, haaraks ka kasutamise 

perioodi. 

Ehitusturu maht on meile lähedal asuvates Skandinaaviamaades palju kordi suurem kui 

Eestis ja see ei võimalda siin tegutsevatel ettevõtetel täiskoormusega ühtlaselt töötada. 

Ehituses on pakkujaid palju ning ebastabiilsed mahud takistavad arengut; nii ongi Eestis 

enamuse riigihangete puhul peamiseks hindamiskriteeriumiks pakutavate ehitustööde 

madalaim hind. Eeldatakse, et seadusest tulenevad ja  projektdokumentatsioonis kajastuvad 

kvaliteedinõuded, on piisavad, et tulevane hoone või rajatis vastab tellija ootustele ja seda 

kõike soovitakse saada soodsaima hinnaga.  Esitatud arutelu lubab püstitada ühe 

uurimusküsimustest ning kontsentreeritud tähelepanu sellele, kas ja kuidas on tagatud 

ehitise kvaliteet alates ehitise projekteerimisest kuni ehitise kasutamiseni ning mis on selle 

mõjurid. 

Magistritöö esimeses peatükis annab autor esmase ülevaate kvaliteedist, seotud 

standarditest, ehitamisega kui ehituskeskkonna keskmega seotud seadusandlusest ning 

kvaliteedi hindamise uuematest lähenemistest nagu seda on LEED, BREEAM, BIM, IPD . 

Kirjanduse ülevaate alusel kujundatakse arusaam, kuidas mõista Eestis kasutusel olevaid 

kvaliteedihindamise süsteeme ja nende mõju ehitussektorile.  
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Magistritöö teises osas analüüsib autor detailsemalt kvaliteedi mõjutusi ettevõtte, tellija, 

projekti ja objektiga seoses, tuues konkreetsemalt välja kvaliteediprobleemid ja võimalikud 

tekkepõhjused ehitustööde teostamise käigus Tapa Erikooli rekonstrueerimis- ja 

ehitustööde objektil. 

Magistritöö kolmandas osas kirjeldab autor erinevaid Tapa Erikooli objektil ehitustööde 

läbiviimisel teostatud ehitustööde kvaliteedi osas ilmnenud kaasuseid ning nende 

lahendamiseks rakendatud võtteid. Esinenud  kaasuseid ja nende lahendusi ilmestatakse 

fotode ja graafiliste joonistega. 

Magistritöö neljandas osas teeb autor analüüsil põhinevad järeldused, kas antud 

probleemid on iseloomulikud ka teistele ehitusettevõtetele või on seotud konkreetse 

ehitusettevõtte ja objektiga ning sarnaselt teostatud analüüsile on ettepanekud suunatud 

ehitus ettevõttele ja objektile ning  ehituskeskkonnale tervikuna.
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LÜHENDID JA TERMINID 

BIM Building Information Modelling, mida Eesti keeles nimetatakse  

mudelprojekteerimiseks. Korrektne tõlge on ehitise informatsiooni 

modelleerimine.  

BREEAM British Research Establishment, (BRE) poolt välja arendatud ülemaailmne 

keskkonna hindamise meetod (EAM – Environmental Assessment Method), koos 

kirjutatuna  

EEEL Eesti Ehitusettevõtjate Liit, kutseorganisatsioon, milline ühendab erinevaid 

Eestis tegutsevaid ehitusvaldkonna ettevõtteid. 

EPN Eesti projekteerimisnormid, millised algselt kavandati koostada kolmes etapis:   

i) projekt, ii) eelnõu, iii) kinnitatud EPN 

ETET Eest Timmitud Ehituse Tugirühm 

EVS Eesti Vabariigi Standard 

HET Hea ehitustava 

IPD Integrated Project Delivery, integreeritud projekti läbiviimine, milline on 

kompleksne tegevus alates 

KOV kohalik omavalitsus, kes reeglina on enamuse riigihangete üks tellijatest 

Kuus Sigma Originaalses lähenemise kirjutatakse ka Kuus σ või 6σ, mis kaasaegne üldine 

kvaliteedijuhtimise komplekstegevus, mida rakendataks ka ehituses 

Lean 

construction 

Timmitud ehitus, mille põhimõte on minimaalse ressursikuluga toota 

maksimaalne tulemus, tehes seda minimaalse jäätmete koguse juures 

LEED  Leadership in Energy and Environmental Design, Ameerika Ühendriikide põhine 

ehituskeskkonna sertifitseerimise süsteem  

Nivendisein  pööningu põrandast üleulatuv välisseina osa 

NQS Northen Quality Standard, Põhjamaade kvaliteedi standard 

OHSAS töötervishoiu ja tööohutuse juhtimissüsteemi korraldamiseks loodud standard 

OJV Omaniku järelevalve 

RKAS – Riigikinnisvara Aktsiaselts 

RYL  (soome k. Rakentamisen yleiset laatuvaatimukset) ehk eesti keeles „Ehitustööde 

üldised kvaliteedinõuded“. 

SNIP Endise Nõukogude Liidu ehitusnormatiivide süsteem, tõlkes: ehitusnormid ja 

reeglid. 

TJA Tehnilise Järelvalve Amet 

VLK Vaidluste Lahendamise Komisjon, milline alati tuleb moodustada vastavuses 

FIDIC rahvusvaheliste juhenditega. 
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I EHITUSTÖÖDE KVALITEET  

 

1.1 Ülevaade kirjandusest 

Kirjanduse ülevaatusest selgub, et mujal maailmas juba aastaid kasutuses olevad 

kvaliteedihindamissüsteemid ei ole Eestis veel jõudnud populaarsust koguda. Eesti keelset 

kvaliteedi teemalist kirjandust on suhteliselt vähe. Enamasti on need erinevad ettekanded, 

raportid ja uuringud, mis on koostatud oma ala spetsialistide või õppejõudude poolt. 

Inglise keelse kirjandusese hulk on väga suur ja selles orienteerumine nõuab väga head 

valdkonna tundmist. Ehitamise ja projekteerimisega on seotud ka väga palju regulatsioone, 

kvaliteedijuhendeid, projekteerimisnorme, standardeid, juhendkaarte ning neile lisaks veel 

ka erinevate materjalide tootjate kasutusjuhendid. Paljud normid ja nõuded on ajale jalgu 

jäänud, kuid nende uuendamised ei käivitu soovitud tempos.  

 

 

1.2 Ehitustööde kvaliteedi tagamine tööde teostamise käigus 

Ehitustööde teostamisel on kvaliteetse tulemuse saamiseks palju üksteisest sõltuvaid 

osapooli , kellel kõigil on täita oma kindlad ülesanded. Kvaliteetset tulemust on oodata 

vaid sel juhul, kui kõik osapooled on üheselt aru saanud kokkulepitud kvaliteedi mõttest ja 

tegutsevad koos selle eesmärgi nimel, pidades kinni eelnevalt kokkulepitud reeglitest, 

nõuetest ja kokkulepetest. On oluline, et ehitusprotsessiosalised, kaasaarvatud ka reaalset 

tööd tegevad töölised, mõistavad kvaliteedi tähendust ja vajalikkust ning nad on 

motiveeritud kvaliteetse lõpptulemuse saamiseks, mitte aga töid teostama lihtsalt tasu 

saamise eesmärgil. Kõik osapooled peavad vastutama oma töölõigu ja ülesannete 

nõuetekohase täitmise eest võttes sellega kohustuse nii kvaliteedi tagamise kui ka töödele 

kulutava aja säästliku kasutamise eest. 
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1.2.1 Ehitustööde kvaliteedi tagamise tegurid 

Ehitustööde kvaliteedi maksumus 

Ehitustööde teostamine  on kulukas ettevõtmine ja seetõttu on väga oluline täpselt 

planeerida tulevase ehitise eeldatav eelarve. Tööde maksumust saab küll reguleerida, 

valides erinevate ehitusmaterjalide vahel, aga järeleandmisi tööde  kvaliteedi osas ei tohi 

teha.  

Ideaalne on, kui suudetakse tagada maksimaalselt kõrge kvaliteet minimaalse hinna ja 

ajakuluga. Praktikas on seda väga raske saavutada. Kvaliteedi maksumuse ja aja suhet on 

võimalik hinnata Dr Martin Barns’i kolmnurga abil. Kui rõhuasetus on kvaliteedil, siis on 

paratamatu, et selleks kulub rohkem aega ja raha samas kui rõhk on ajal, siis langeb ka 

kvaliteet ja hind.[22] (vaata skeem nr 1) 

 

Skeem 1.Kvaliteedi, hinna ja aja suhet iseloomustav kolmnurk [22] 

Võib julgelt väita, et mida parem on kvaliteet, seda suurem on ka kvaliteedi maksumus ja 

sellele kulutatud aeg. Tehes pakkumust, on ehitaja sunnitud arvestama sellega, et töödele ja 

materjalidele esitatud kvaliteedinõuded saaks tagatud etteantud aja jooksul. Projekteerija 

seisukohalt on ajafaktor samuti väga oluline. Keeruliste projektide puhul, kus ei saa 

kasutada tüüplahendusi, tuleb uued lahendused välja mõelda ja üle kontrollida. 
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Lisaks eelnevale, sõltub ehitustööde kvaliteedi maksumus siiski veel paljudest muudest 

asjaoludest, nagu ehitamisel kasutatavad materjalid, tööjõu kulu suurenemine või 

vähenemine, projekti vigadest tulenevad muudatused, eelarvestamisel tehtud vead ja ka 

tellija soovide muutused, võrreldes juba valmis projektiga. Nii tellija kui ka ehitaja ootused 

on , et nende planeeritud eelarve ei suureneks. Tellija loodab, et igasugused muudatused, 

nii projektis, kui ka materjalide valikul mahuvad eelarve sisse või võtab selle enda kanda 

ehitaja. Ehitaja ootused on pigem, et planeeritav eelarve väheneks, et selle arvelt tõsta oma 

kasumimarginaali või katta mõne töölõigu eelarve puudujääke ning võimalusel küsida lisa 

raha tellijalt tehtud muudatustele. 

Ehitustööde kvaliteedi kestvus 

Juba teostatud ehitustööd peavad vastu pidama, kestma mingi aja, mis on paika pandud 

seadusega ja tellija ning ehitaja vahelise õiguslikku alust omava dokumendiga lepinguga, 

kus kirjeldatakse nii ehitise tööiga kui ka teostatud tööde garantii aega. Kvaliteedi eesmärk 

saavutada see, et OJV kontrolliks ja tellija saaks toote/ehitise, mis kestaks nii kaua, kui 

pikk on talle ette nähtud tööiga. 

Ehitise kavandatav tööiga tuleb EPN 15.1 järgi ette näha juba ehitusprojektis. Ehitised on 

jaotatud kavandatava tööea järgi klassidesse osundan: 

1. C - vähemalt 100 aastat 

2. D - vähemalt 50 aastat - hooned, sillad, viaduktid, estakaadid, korstnad, kaid, 

tugimüürid jne. Kande- ja kande-piirtarindite, soojusisolatsioonil, 

hüdroisolatsioonil, auru- ja tuuletõkkel, fassaadikattel (va.värvkate), 

katusekattel (va.värv- või võõpkate) peab tööiga vastama ehitise tööeaga. 

Hoonete installatsioonil, mida pole nimetatud klassides E ja F all ja sealhulgas 

ka külmaveetorustikud, keskküttesüsteemid, gaasitorustikud ja kanalisatsiooni 

süsteemid. 

3. E - vähemalt 20 aastat – õhuliinid, trosskonstruktsioonid, maapealsed-ja maa-

alused soojatorustikud, mahutid, kaabelliinid. Samuti ka hoonete 

ventilatsioonisüsteemid, soojaveetorustike, müüritud küttekolletel ja 

mittekandvatel piiretel. 

4. F - vähemalt 10 aastat – hoonete elektriinstallatsioonil, elektriajamitel, 

reguleerimis- ja mõõteseadmetel, mittemüüritud tulekolletel, sisseseadel nagu 

kuumaveeboilerid, elektri- ja gaasipliidid, värvkatetel.  
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5. G - vähemalt 1 aasta[6] 

Poolte omavahelisel kokkuleppel või tulenevalt muudest normdokumentidest võib 

kasutada ka eelnevatest valikutest erinevat tööiga. Klasside A ja B tööiga on arvestatud üle 

100 aasta ning see on reserveeritud määratlemata ehitistele. 

Lähtudes EPN15.1 punktist 5 loetakse ehitise , tarindi või toote tööiga lõppenuks, kui 

objekt tuleb kas asendada, kui objekti tuleb tugevdada või täiendada ning remontida teiste 

tarindite lõhkumise või ehitise kasutuse peatamisega või isegi lõpetada objekti kasutamine. 

Ehitiste puhul on tööea lõppemise piisavaks tingimuseks kande- või kande-piirdetarindite 

asendamine, va. trosstarindite trosside asendamine. [6] 

Peale ehitise tööea on veel üks ajafaktor, mida  Ehitusseaduse paragrahvist 4 tulenevalt 

käsitletakse garantiiajana ja mis on ehitusettevõtja poolt võetud kohustus tagada, et tema 

teostatud ehitustööd vastavad lepingus ette nähtud tingimustele ja nõuetele ning 

ehitustööde tulemusena ehitatud ehitisel või selle osadel säilivad lepinguga määratud aja 

jooksul sihipärase kasutamise ja hooldamise korral ehitise või selle osa kasutamiseks 

vajalikud ohutuse ja kasutamise omadused ning kvaliteet. [4] 

Ehitise tellija eeldab siiski, et teostatud tööd ja paigaldatud materjalid peavad vastu kauem 

kui kaks aastat. Sageli on aga lepingutes kirjas, et teatud materjalidele või seadmetele on 

nõutud pikem garantii periood. Juhul kui ehitaja ei olnud pakkumise ajal nende 

tingimustega arvestanud, siis tuleb tal sisuliselt vastutada ka materjalide või seadmete 

tarnijate eest, kellede pakutud garantiiajad on lühemad hankedokumentides määratud 

ja/või ehituslepingus kokkulepitud garantii perioodist. 

Teatud liiki ehitustööde puhul peab ehitaja võtma arvesse, et garantiiaja perioodil tuleb 

teostada garantiitöid. Põhjuseks on liiga kiired ehitustööde tähtajad, mis sunnivad rikkuma  

erinevate ehitustööde tehnoloogiat. Sellisteks ehitustöödeks on enamasti just ehitise 

viimistlemisega seotud erinevad ehitustehnoloogilised tööd. Viimistlustööde teostamisel ja 

materjalide paigaldamisel on sagedased olukorrad, kus materjalide paigaldustingimused ei 

vasta paigaldusjuhistes toodud nõuetele ja seega rikutakse paigaldustehnoloogiat. Näiteks 

võib tuua liiga suure õhuniiskuse või ruumide liiga madala temperatuuri. Olukorda 

püütakse parandada kasutades lisa niiskuseimureid või küttevahendeid, kuid see ei taga 

siiski  häid tingimusi materjalide nõuetekohasele paigaldusele. Tulemuseks on olukord, 

kus peale seda kui hoone on saavutanud ehitusprojektis ettenähtud oma lõpliku sisekliima 



 13 

parameetrid, tekivad viimistletud pindadele erineva suurusega praod ja mõrad. Eeltoodust 

tulenevalt tulebki ehitajal arvestada lisatööde teostamise vajadusega juba garantiiaja 

perioodil. 

 

 

1.3 Seadusandlus 

1.3.1 Ehitusvaldkonna õigusruum  

Ehitusvaldkond Eestis on viimasel kümnekonnal aastal kiiresti muutunud ning Eesti 

Vabariigi taasiseseisvumisest alates on ehitusvaldkonna õigusruum proovinud püüda 

kaasas käia nende muutustega. Teisalt on sellised muutused olnud seotud Eesti liitumisega 

Euroopa Liiduga 2004.a, millega käis kaasas ka Eesti õigusruumi, sh ehitusvaldkonna 

õigusaktide sidumine Euroopa Liidus kehtestatud üldiste nõuetega. 

Üks esimene ehitust reguleeriv õigusakt oli 1991.a. ehitusministri määrus nr 1 

“Normatiivdokumentide rakendamine ehitiste projekteerimisel”, milles sisaldusid üldised 

juhised seniks kuni kehtestatakse Eesti Vabariigi omad projekteerimisnormid. Eesti 

projekteerimisnormide (EPN) koostamisega alustati alates 1992. aastast. Enamasti võeti 

aluseks Euro Cod’ ning Euroopa standardeid ja  osaliselt ka NSVL aegseid SNIP-i norme. 

Need normid olid esialgu kasutusel eelnormidena, et paari aastaga saada piisav tagasiside 

valdkonna kasutajatelt ja seejärel kehtestada korrigeeritud normid kohustuslike 

projekteerimisnormidena. [4] 

Ehitustegevust üldisemalt reguleeriv õigusakt võeti vastu alles 14. juunil 1995.a kui 

kehtestati Planeerimis- ja ehitusseadus, mis oli kasutusel kuni 31.12.2002.a, kui hakkasid 

kehtima Ehitusseadus ja eraldi Planeerimisseadus. Tänaseks päevaks on antud seadust 

muudetud erinevate aktidega juba kolmekümnel korral ning alates 01.07.2015.a hakkab 

kehtima uus Ehitusseadustik, millega paralleelselt rakendatakse ka uus Planeerimisseadus. 

Tulenevalt asjaolust, et Ehitusseadustik on üldise iseloomuga tsiviilakt, millesse on 

lisandunud nt ka teedeehitus jms, siis kehtestati mõlema seaduse rakendamiseks eraldi 

Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seadus. 

Ehitusseaduse (hetkel kehtiva) § 3 sätestab ehitisele esitatavad nõuded, mis on küll 

põhjendatud, kuid sõnastuselt väga üldised ning määratlemata on ka nimetatud nõuete 
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rakendusaktid. Sellises õiguslikus olukorras tekib ehitusprotsessi käigus tihti hulgaliselt 

erinevaid vaidlusi ja osapoolte vääriti mõistmisi, millised lõppevad sageli aastatepikkuste 

kohtuvaidlustega. [8]. Erandi moodustavad siinjuures need ehitusobjektid, mida tulenevalt 

kaasatavate finantseeringute tõttu tuleb ehitada vastavuses FIDIC lepingutega ning 

vaidlused lahendab kas insener või Vaidluste Lahendamise Komisjon. 

 

 

1.3.2 Hea ehitustava 

Hea ehitustava, edaspidi HET, on ehitusseaduses viidatud kui tava, mille järgi ehitis peab 

olema projekteeritud või ehitatud. HET on Ehitusreeglite Nõukogu, kui määramata 

õiguslikul alusel formeeritud koostöökogu, 09. septembri 1994.a. protokollilise otsusega nr 

8 vastuvõetud seisukohtade kogum. Kuna HET pealkirjas nimetatakse seda ka 

üldtunnustatud ehitusreegliteks, siis on autor seisukohal, et just viimane väide on oma 

olemuselt ehitusturul tegutsevate osapoolte vaheliste probleemide allikas. Sellest tulenevalt 

on Ehitusreeglite Nõukogu käsitlus Hea ehitustava kohta vaadeldav kui teatud turuüldistus. 

Nimetatu aluseks on HET-i sissejuhatuses esitatud ERN-i seisukoht, et HET-i kasutamine 

on kõigile turuosalistele vaba ja seda võib käsitleda ühe osana ehitustegevuse osapoolte 

suhetes, tsiteerin:  

1. Lepingutes 

2. Projektdokumentatsioonis 

3. projekti lähteülesannetes, arhitektuur-planeerimisülesannetes, 

projekteerimislubades 

4. käskkirjade, ringkirjade, määruste ja muude õigusaktidega. [34] 

Eelnevast saab järeldada, et juhul kui ehituslepingu osapooled on viidanud HET-ile eelpool 

välja toodud ehituse dokumentatsioonide valdkondade juures, siis on pooled seeläbi 

aktsepteerinud HET-i olemasolu ja nende edasise ehitusõiguse realisatsioonil põhineva 

käitumise seotust koos sellega. [34] 

Sellele viitab ka HET-i paragrahv 8 ”Käesoleval seisukohal ei ole mingit õiguslikku jõudu. 

Ent antud seisukoht või selle mis tahe osa võib saada õigusliku jõu” punktid 8.1-8.5 

(riiklikud ja ametkondlikud jõustamised), punkt 8.6  “Kui see sätestatakse poolte vahelise 

lepinguga” [15] 
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1.3.3 Standardid, normid ja muud regulatsioonid 

Seni on standardeid peetud kokkuleppelisteks regulatsioonimehhanismideks, millel 

seetõttu polekski justkui puutumust õigusallikate küsimusega, kuid kui vaadelda õigusakte 

lähemalt, võib märgata, et standardid on seotud väga paljudes keskkonna ja tehnilise 

ohutuse valdkonna õigusaktides, mis sunnib tõstatama olulisi küsimusi õigusaktide kaudu 

kohustuslikeks muutunud standardite lubatavuse, siduvuse ja kättesaadavuse kohta. [28]   

Standardi täpne mõiste on “Toote nõuetele vastavuse seaduse” paragrahv 4 lõige 1, punkti 

4 järgi tsiteerides: konsensuse alusel koostatud ja üldiseks ning korduvaks kasutamiseks 

standardiorganisatsiooni poolt vastuvõetud dokument, mis sisaldab tehnilist 

spetsifikatsiooni tegevuse või selle tulemuse kohta. Standardi järgimine on üldiselt 

vabatahtlik. [43] 

Standardeid võib nende kohustuslikkusest ja sellega kaasnevast mõjust tulenevalt liigitada 

kaheks:  

1. Vabatahtlikud, mis võivad õiguslikult relevantsed olla tsiviilõiguslikes vaidlustes 

toote või teenuse kvaliteedi üle 

2. Kohustuslikud, millest juhindumise vajadus võib tekkida õigusaktis standardile 

otsese või kaudse viitamise kaudu. [24] 

Eesti Standard (EVS) on Eesti standardiorganisatsiooni poolt vastuvõetud standard. Eesti 

standard loetakse vastuvõetuks, kui selle vastuvõtmise kohta on avaldatud teade Eesti 

standardiorganisatsiooni ametlikus väljaandes. Eesti algupärane standard võetakse vastu 

eesti keeles. Rahvusvahelise ja Euroopa standardiorganisatsiooni standardi võib üle võtta 

Eesti standardiks selle standardi vastu võtnud standardiorganisatsiooni ühes ametlikus 

keeles. [18]  

Eesti standard saab oma olemuselt olla ainult kas: 

1. ülevõetud rahvusvahelise või Euroopa standardiorganisatsiooni standard; 

2. ülevõetud teise riigi algupärane standard; 

3. algupärane Eesti standard. [43] 

Terve Euroopa on liikumas selles suunas, et kogu piirkonna alal oleks kasutusel ühtsed 

standardid. Sellega seoses hakati järjest rohkem ja kiiremini Euroopa standardeid Eesti 

standarditeks üle võtma. Väga suures osas, eelkõige projekteerimise valdkonnas, need 
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standardid dubleerivad teineteist. Praeguseks on välja antud nii Eesti algupäraseid kui ka 

teistelt standardiorganisatsioonidelt ülevõetud standardeid (nt eurokoodekseid). Üldine 

suund on selline, et Eesti algupäraseid standardeid kasutatakse olukorras, kus ülevõetud 

standardeid ei ole. Ja kuna neid „lahtisi“ valdkondi on suhteliselt palju, siis vähemalt 

esialgu ei ole ohtu, et Eesti algupärased ehitusvaldkonna standardid oma aktuaalsuse 

kaotaksid.[18] 

Standardite tähistusest võib leida rida numbreid ja tähti, millest arusaamine vajab veidi 

lahti seletamist. Lühendid EVS, EN, ISO jne näitavad, et millises organisatsioonis on 

vastav dokument avaldatud. Eesti standardiks ülevõetud dokumendi tunnuseks on EVS. 

Euroopa ratifitseeritud teksti (EN) rahvuslikuks tunnuseks Eestis on kas EVS-EN XXXX 

või EVS-EN ISO XXXX (kui ISO standard ühtib Euroopa standardiga). Enamikel juhtudel 

võetakse ratifitseeritud tekstid üle Eesti standardiks ilma muudatusteta. Kui standardi 

tähistus sisaldab kahe või enama organisatsiooni lühendeid, siis tähendab see seda, et 

vastav standard on üle võetud kõigis neis organisatsioonides. Rahvusvahelises 

standardiorganisatsioonis kinnitatud dokumendi tunnuseks on ISO. [5] (Vt. lisas 1 olevat 

standardite lühendite selgitust) 

 

 

1.3.4 Muud ehituskorralduse ja tehnoloogia regulatsioonid  

Nii ehitustehnoloogia kui ka ehituskorralduse võrdlemisel reaalselt vastavate reguleerivate 

normdokumentidega tuleb kõigepealt kindlaks teha tehnoloogia võrdlemisel kasutatavad 

nõuded, normid. Enamik ehitustehnoloogia ja –korraldusega seotud dokumentidest on 

salvestatud teabeallikatesse, mis ei ole kohustuslikud. Nendeks on näiteks erinevad 

standardid, juhendkaardid, infolehed ja materjalitootjate koostatud juhendmaterjalid. 

Tänases Eestis puuduvad kahjuks kaasaegsed, kindla süsteemiga tagatud ja ehitusala 

tervikuna katvad tehnoloogianõuded. [4] 

Seadused ja standardid ei ole ainukesed regulatsioonid, mis puudutavad ehitustehnoloogiat 

või – korraldust. Läbi lepingute võivad muutuda kohustuslikuks ka  ehitusvaldkonnas 

kasutuses olevad kvaliteedijuhendid (RYL, RIL jt), juhendkaardid ja juhendmaterjalid (ET, 

ETF) ning erinevate riikide rahvuslikud standardid (EVS, SFS, DIN, BS). [4] Lisas 2 on 

toodud kokkuvõtlik loetelu Eestis ehituses kasutatavatest ehitustehnoloogia ja 
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ehituskorralduse küsimusi korraldavatest seadustest, regulatsioonidest ning 

kasutatavamatest juhendmaterjalidest. 

 

 

1.4 Kaasaegsed  lähenemised kvaliteedi hindamisel ja kujundamisel 

Hoonete kvaliteedi hindamise standardid pärinevad 1990ndate algusest, seega on nad 

kasutusel olnud napilt kakskümmend viis aastat. Põhimõtted ja ideed, mida need 

standardid järgivad, on aga pärit kohati lausa mitmesaja aasta tagusest ajast. Näiteks 

Eestiski 19. sajandil ja 20. sajandi alguses ehitatud talumajade puhul kasutati passiivse 

arhitektuurilise jahutuse ja kütte põhimõtteid. Viidatud lähenemise näitena oli talumajade 

katuseräästa mõõtmed valitud just sellised, et sügisest kevadeni pääseks otsene 

päikesekiirgus hoone akendest sisse, ent oleks blokeeritud suvekuudel. Samuti kasutati 

loodussõbralikke ehitusmaterjale ja vihmavee kogumist. 

Ehitise jätkusuutlikkust ja kvaliteeti on tarvis hinnata. Mujal maailmas eriti just Lääne 

Euroopas ja USA-s on väga levinud, et hoone on ühel või teises viisil „märgistatud“. 

Selline märgistamine annab ülevaate hoone kavandamise ja ehitamise aluseks olnud 

väärtustest ning võimaldab „märgistatud“ kinnisvara omanikul oma hoonet paremini 

reklaamida ning küsida selle eest vastavalt kas kõrgemat rendi- või müügihinda.  

Laialdaselt ongi levinud kahte nö tüüpi lähenemised: juhtimispõhised, kus peamiseks 

märksõnaks on protsesside juhtimine ja koostöö osapoolte vahel ning keskkonnapõhine 

lähenemine, kus peetakse oluliseks säästlikkust, jätkusuutlikkust ja taaskasutust.  

 

 

1.4.1 Juhtimispõhised kvaliteedi kujundamismeetodid 

Lean Construction 

Läbi aegade on tehtud palju pingutusi protsesside parendamiseks. Nii on välja kujunenud 

mitmed erinevad protsessijuhtimise koolkonnad, mis on oluliseks pidanud erinevaid 

aspekte. Samas on kõigis neis koolkondades väga suur ühisosa − keskendumine 

protsessile, kui väärtust lisavate tegevuste ahelale. Näiteks nii ajastatud tootmise ja 
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tarnimise (JIT), Lean juhtimisfilosoofia, kuue sigma, tervikliku kvaliteedijuhtimise kui ka 

äriprotsessi ümberkorraldamise fookuses on protsessijuhtimine [21].  

Lean juhtimisfilosoofiat samastatakse tihti Toyota tootmissüsteemiga. Samuti nimetatakse 

seda tihti Toyota viisiks (Toyota Way) ning mõnikord ekslikult isegi ajastatud tootmiseks 

(JIT). Viimane on tegelikult vaid üks iseseisvatest ja praktilistest tehnikatest, millel 

põhineb Lean juhtimisfilosoofia [36]. Tänaseks on Lean juhtimisfilosoofia Toyota 

tootmispraktikatest edasi arenenud eraldiseisvaks juhtimisteooriaks, mis on kohandatav 

paljudesse teistesse eluvaldkondadesse.  

Juhindudes eelnevast, on  Lean Construction ehk Timmitud ehitus meetod ehituse 

projektijuhtimise ja tootmissüsteemide parendamiseks ning suurendada üldist kokkuhoidu 

läbi säästvate lahenduste leidmise. Eesmärgiks on kulutada vähem ja saada seeläbi 

suuremat kasu. Timmitud ehituse põhimõtete omandamisel on eelduseks arusaamine 

klassikalistest projektijuhtimise printsiipidest. Timmitud ehitus on uuendust pooldavate 

ehitajate tulevikueesmärk kogu maailmas ning on seetõttu möödapääsmatu ka Eesti 

ehitusvaldkonna arengu tagamiseks. Juba 2009-dal aastal loodi Euroopa Timmitud Ehituse 

Grupi Eesti tugiorganisatsioon Eesti Timmitud Ehituse Tugirühm. MTÜ ETET on seadnud 

sihiks levitada ja tutvustada Timmitud ehitust, toetades uurimistöid kõrgkoolides ja uue 

meetodi rakendamist ettevõtetes läbi loengute ja koolituste, kaasates nendesse omaala 

spetsialiste ning samuti arendada kontakte ja koostööd rahvusvahelisel tasemel.  

BIM 

BIM (Building Information Modelling) võimaldab ehitise elutsükli vältel protsessis kõigil 

osapooltel - arhitektil, konstruktoril, eriosade projekteerijatel, arendajal, ehitajal, omanikul, 

kasutajal, haldajal jne integreerida ühte mudelisse omale vajalik informatsioon ning 

kontrollida olemasolevat teavet (Vaata skeemi nr 2). 
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Skeem 2. BIM mudeli lihtsustatud üldskeem [20] 

Mudelprojekteerimise kasutamine pakub uusi ja paremaid võimalusi alternatiivsete 

projektlahenduste võrdlemiseks ja erinevate valdkondade projektlahenduste omavaheliseks 

koordineerimiseks. Infomudelite andmete põhjal kergemini teostatavad 

hoonesimulatsioonid võimaldavad paremini hinnata projekteeritava hoone tulevasi 

energiavajaduse- ja halduskulusid ning ka kasutusmugavust. Mudelprojekteerimise osana 

automaatselt saadavatest mahuarvutustest tulenevad ka kergemini teostatavad 

ehitusmaksumuse hinnangud, mis võimaldab hoonestajal modelleerimise käigus 

operatiivselt jälgida ja parandada kavandatava rahapaigutuse ja kogu hoonestusprotsessi 

lõpuks tekkiva kvaliteedi suhet. [1] 

Mudelprojekteerimine võib olla küll ehitise projekteerimise esimeses staadiumis kallim, 

seda  kuni 40% kui praegune projekteerimine, kuid ta võimaldab lõppkokkuvõttes 10-15 % 

üldist kulude kokkuhoidu. Mudelprojekteerimine ja selle kasutamine on käesolevaks ajaks 

kõikide Riigi Kinnisvara AS poolt läbi viidavate ehitus-ja projekteerimise hangete 

kohustuslikuks tingimuseks. 

Riigi Kinnisvara AS on andnud juba 2009-ndal aastal välja mudelprojekteerimise juhendi  

ehitiste projekteerimise kohta. Selle täiustatud versioon ilmus 2013 aastal ja ehituse 
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infomudelite (BIM) tehnoloogia kasutamisega rakendatakse uusi võimalusi 

ehitusprojektide kvaliteedi tõstmiseks ning neid kasutatakse järgmiste põhieesmärkide 

saavutamiseks:  

1. projektlahenduste 3D visualiseerimine (ruumiline näitlikustamine);  

2. tuge investeerimisotsuste tegemisel, võrreldes lahenduste toimivust, mahtu ja 

kulusid; 

3. hoonete soojusliku toimimise, energiavajaduse jms. simulatsioonide teostamine;  

4. kiiremad ja täpsemad ehituslike mahtude arvutused;  

5. projektlahenduste vastuolude kontrolli tõhustamine;  

6. kvaliteedi tagamist, andmevahetuse parandamist ja projekteerimisprotsessi 

tõhustamist; [1] 

Esimesi objekte, mis projekteeriti antud juhendi järgi, oli Narva pääste ja politsei 

ühishoone, mis valmis 2012-ndal aastal. Praeguseks on BIM juhendi järgi projekteeritud 

või projekteerimisel juba üle kümne objekti. 

Soomes ilmus 2012-ndal aastal COBIM-i juhendmaterjal. , mille on tõlgitud kujul välja 

andnud Eesti Standardikeskus. Juhendmaterjali “Mudelprojekteerimise üldjuhendid 2012”, 

väljaandmise tingis vajadus mudelprojekteerimise üha kiirem levik ehitusvaldkonnas. 

Ehitushangete kõikides staadiumides tuleb osapooltel üha täpsemalt määratleda, mida ja 

kuidas modelleerida.[25]   

Mudelprojekteerimise üldjuhend 2012 koosneb erinevatest juhendite sarjadest, milleks on 

osundan: 

1. Mudelprojekteerimise üldjuhend 

2. Lähteolukorra modelleerimine 

3. Arhitektuurne projekteerimine 

4. Tehnosüsteemide projekteerimine 

5. Konstruktsioonide projekteerimine 

6. Kvaliteedi tagamine 

7. Mahuarvutused 

8. Mudelite  kasutamine visualiseerimisel 

9. Mudelite kasutamine tehnosüsteemide analüüsil 

10. Energia-analüüsid 
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11. Mudelipõhise projekti juhtimine 

12. Infomudelite kasutamine ehitise haldamisel 

13. Infomudelite kasutamine ehitisel 

14. Infomudelite kasutamine ehitusjärelevalves  

Tuleb juhtida tähelepanu, et antud juhend ei ole Eesti Standard ega ole võrdne Eesti 

Standardiga ning käesoleva juhendmaterjali kasutamisel ei teki standardite kasutamisega 

võrdväärseid õiguslikke tagajärgi. [25] 

BIM-i ja COBIM-i kasutamine on alles algusjärgus ja nende sisulised erinevused selguvad 

alles praktika käigus. Kindel on see, et need juhendid aitavad kokku hoida nii 

projekteerimise, ehitamise kui ka kasutamise käigus, aga nende rakendamine on käesoleval 

ajal kulukam, kui tava projekteerimine, tava ehitamine ja tava kasutamine. 

IPD 

American Institute of Architects (AIA) defineerib IPD-d (Integrated Project Delivery) kui 

projekti töövõtumeetodit, mis ühendab inimesed, süsteemid, äristruktuurid koos töötamise 

protsessiga, eesmärgiga optimeerida projekti tulemusi ja maksimeerida väärtust tellijale, 

vähendada raiskamist ning maksimeerida efektiivsust läbi kõigi projekti kõigi etappide. 

IPD meetodi eelduseks on nende elementide olemasolu:  

1. Pidev koostöö omaniku, projekteerija ja ehitaja vahel projekti algusest kuni lõpuni; 

2. Ettevõtte ärihuvid joonduvad läbi jaotatud riski ja tulu, kaasaarvatud rahaline 

kasum, mis sõltub projekti tulemusest; 

3. Ühine kontroll omaniku, projekteerija ja ehitaja vahel; 

4. Mitme osapoolega lepingud või võrdne ühendatud leping; 

5. Jaotatud kohustused omaniku, projekteerija ja ehitaja vahel. 

IPD meetod on lihtsustatud seletuse põhjal see ,et üks leping hõlmab nii ehitajat, 

projekteerijat kui ka tellijat. IPD toimimine on protsess, mille tööriistaks võivad olla muud 

meetodid, nagu BIM või COBIM. 

Rahvusvahelised standardid ISO 9001 ja ISO 14001 

Juba pikemat aega on Eestis korraldavatel riigihangetel eelduseks, et ehitusettevõtetel 

oleks oma tegevusvaldkonnas vastav kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimissüsteem, mis vastaks 
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vähemalt ISO 9001 ja ISO 14001 standardite tingimustele või nimetatud standarditega 

võrdväärseid nõudeid sätestavate dokumentide nõudmistele. [2]  

Põhjalikumalt pöörab autor tähelepanu ISO juhtimissüsteemidele peatükis kaks, Ettevõtte 

mõjutused kvaliteedile, sest autori arusaam ISO juhtimissüsteemiga seonduvalt on eelkõige 

mitte seotud niivõrd teoreetiliste aspektidega ettevõttes , vaid otseselt praktilist laadi, kus 

mõjutused on seotud ettevõtte tegevustega ehitusobjektil igapäevaselt. 

 

 

1.4.2 Keskkonnapõhised kvaliteedi hindamismeetodid 

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) on rahvusvaheliselt tunnustatud 

roheliste hoonete sertifitseerimissüsteem, mis on koostatud USA Rohelise Ehituse 

Nõukogu poolt, et hinnata hoone keskkondlikku toimimist ning edendada jätkusuutlikku 

ehitusdisaini. Süsteem on punktipõhine, mille alusel võivad projektid teenida punkte 

keskkonnasõbralike lahenduste eest hoone ehitamisel või kasutamisel. Sertifikaadi 

saamiseks peab hoone koguma vähemalt 40 punkti. Hõbetaseme jaoks on vajalik 50-59 

punkti, kuld nõuab 60-79 punkti ja plaatina 80-110 punkti. Skaalad vastavad punktidele, 

mida on võimalik teenida viies rohelise disaini kategoorias: jätkusuutlik ehituspaik, vee 

kasutamise tõhusus, energiasäästlikkus, materjalid ja ressursid, ning sisekeskkonna 

kvaliteet. LEED võib anda punkte ka näiteks uuendusliku disaini ja materjaliomaduste eest.  

LEED sertifikaat annab kliendile ja avalikkusele kolmanda osapoole kinnituse, et 

keskkondlikud eesmärgid on saavutatud ja hoone töötab vastavalt projekteeritud 

tingimustele. Sertifikatsioon pakub mitmed eeliseid valitsuse toetuste näol ning võib 

suurendada ka huvi projekti vastu. [21] 

BREEAM (Building Research Establishment’s Environmental Assessment Method) on 

keskkonna hindamise meetod, millel on olemas ettenähtud kriteeriumid, et hinnata hoone 

omadusi, disaini, ehitust ja kasutust. Mõõtmisi tehakse erinevate kategooriate ja 

kriteeriumite alusel, alates energiast kuni ökoloogiani. Tulemused on seotud energia, 

veekasutuse, sisekeskkonna (tervis ja heaolu), reostuse, transpordi, materjalide, jäätmete, 

ökoloogia ja juhtimisprotsessidega. 
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BREEAM loodi 1990-ndal aastal Inglismaal kui kontorite ja elamute jätkusuutliku 

hindamissüsteemi vahend. Praeguseks on BREEAM üks enam levinuid meetodeid terves 

Euroopas ja selle mõju on suur ka endistes Briti dominiooni riikides. 

BREEAM tegeleb ka erinevate keskkondlike ja säästva arengu probleemidega, selleks et 

arendajad, arhitektid ja majaomanikud saaksid oma keskkonnaalaseid tunnistusi näidata 

klientidele, planeerijatele ja teistele osapooltele. BREEAM kasutab selget 

hindamissüsteemi, mis tugineb teadusele ja uuringutele ning annab seeläbi positiivset mõju 

ehitusdisainile ja –töödele ning hoonetehaldusele, lisaks määratletakse ja hoitakse tehnilist 

taset kvaliteedi ja sertifikaatide osas.  

BREEAM kasutab erinevaid formaate, alates riigi spetsiifilistest kavadest, mis on 

mugandatud kohalike olude jaoks, kuni rahvusvaheliste kavadeni, mida läheb vaja 

individuaalsete projektide sertifitseerimiseks ükskõik kus kohas maailmas. [17] 

GREEN BUILDING COUNSIL. Green Building Council on säästliku arendustegevuse 

valdkonna juhtivorganisatsioon, mis toetab, edendab ja arendab kvaliteeti ning 

jätkusuutlikkust kinnisvara- ja taastuvenergiatööstuses. GBC tegutseb projekti kogu 

elutsükli ulatuses, mis hõlmab teostatavus uuringut, planeerimist, projekteerimist, 

ehitamist ja varade kasutamist.[13] 

World Green Building Council (GBC) on juhtiv ülemaailmne organisatsioon, mis on 

pühendunud positiivsele ja jätkusuutlikule muutusele jätkusuutliku kinnisavaraarenduse, 

ehituse, planeerimise, disaini ja taastuvenergia valdkonnas. Skandinaavia, Kesk- ja Lääne-

Euroopa GBC-d annavad liikmetele võimaluse madalate kuludega osaleda, jagada teadmisi 

ning reklaamida oma tooteid ja teenuseid teiste riikide liikmetele. 

Green Building Council Eesti on mittetulundusühing, kuhu kuuluvad Eesti juhtivad 

kinnisvara ja energeetika valdkonnaga seotud ettevõtted ja organisatsioonid ning avaliku 

sektori asutused. Oma lühikese tegutsemisperioodi juures (asutati aastal 2012) on GBC 

Eesti suutnud luua päris arvestatava liikmeskonna ja mõjutanud oluliselt Eesti 

projekteerimis- ja ehitusvaldkonda.  

GBC  Eesti eesmärkideks on: 

        1. Ekspordi, finants- ja äritegevuse arendamisel: 
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1.1 Kontakti võrgustiku arendamine mujal maailmas ja Eestis, eesmärgiga luua 

Eesti kinnisvara- ja energeetikasektorile uusi ärivõimalusi. 

1.2 Uute projektide, tellimuste ja koostööpartnerite meelitamine Eestisse (GBC 

ülemaailmses organisatsioonis on 13 000 liiget üle 100 riigis). 

1.3 Eestisse suunatud investeeringute ja finantseerimise edendamine. 

1.4 Ehitiste projekteerimise, ehitamise ja kasutamise kulude vähendamine 

innovatsiooni abil. 

1.5 Energiasäästlike, jätkusuutlike ja parema kvaliteediga projektide 

finantseerimisvõimaluste mitmekesistamine. 

1.6 Puit- ja betoonehitiste sektori arendamine. 

         2. Kvaliteet ja innovatsioon, mis hõlmab endas: 

2.1 IT ja automatiseerimine teostavus uuringu, planeerimise, projekteerimise, 

ehitamise ja kasutamise ajal (nt LCC/LCA (elutsükli kuluanalüüs), Tracker+, 

BIM , BMS, hoone tehnosüsteemide juhtimise automatiseerimine, „intelligent 

building systems“). 

2.2 Ametialane kvaliteedi, sertifitseerimise, auditeerimise ja Eesti standardite 

arendamine. 

2.3 Innovatsiooni suunamine kinnisvara- ja energeetikasektorisse. 

2.4 Kvaliteedi tõstmine projekteerimis- ja arendamisetappides. 

2.5 Parema tervise, pikema eluea ja majanduse tootlikkuse saavutamine läbi 

hoonesisese elu- ja töökeskkonna kvaliteedi tõstmise. 

2.6 Praktilise ja tulusa jätkusuutliku täiustamise juurutamine. 

2.7 Jäätmete taaskasutamise ja ümbertöötlemise kavandamine ning ehitusplatsil ja 

tegevuse käigus tekkivate jäätmete vähendamine. 

2.8 Taastuvenergia (tuul, biomass, geotermiline, päike) arendamise ja kasutamise 

toetamine. 

2.9 Tegutsemine täisteenuse pakkujana ning uudsete ja innovaatiliste lahenduste 

vahendajana kinnisvara- ja energeetikasektoris. 

2.10 Väiksemate finantskulude juurutamise toetamine, et tagada vähese 

energiavajadusega, jätkusuutlikud ja kvaliteetsed projektid. 

       3. Läbi õigusaktide suunata:  

3.1 Äri- ja õiguskeskkonna muutmine välisinvestoritele huvipakkuvamaks. 

3.2 Õigusaktide ennetava rakendamise ja sektori iseregulatsiooni julgustamine. 

3.3 Lobitegevus parema õiguskeskkonna loomiseks Eestis. 
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3.4 Tegutsemine ettevõtete jaoks platvormina, mille kaudu esitada valitsusele kogu 

sektori vaatenurka ja ettepanekuid. 

3.5 Ministeeriumide ja valitsuse tegevuse jälgimine ning toetamine EL-i ja muude 

õigusaktide rakendamisel. [13] 

Oma töövõiduks peab GBC Eesti Põhjamaade Kvaliteedi- ja Jätkusuutlikkuse standardi 

välja andmist, et aidata lahendada Eesti ehitus- kinnisvara ja energiaturu probleeme. 

Samuti soovib GBC Eesti pakkuda Eesti ja Põhjamaade kinnisvara- energia ja ehitusturule 

lisandväärtusi, milleks on tsiteerides: 

1. Suurendada tarbijate, ettevõtete ja ostjate/investorite usaldust projektidesse, 

ehitustegevuse väärtusse ja tugevusse Eestis.  

2. Pakkuda finants- ja investeerimisvaldkonnale vahendit, mis aitab välja valida 

väärtuslikud ja sõltumatult sertifitseeritud energia- ja kinnisvaraprojektid ning 

rajatised.  

3. Tagada projektide edukus kindla, usaldusväärse ja sõltumatu hinnanguga ning 

aidata riigi- ja omavalitsusasutustel täiustada projektide planeerimise ja uute 

projektide heakskiitmise protsessi. Nii on omavalitsusasutustel parem hinnata, 

milline projekt väärib heakskiitmist.  

4. Aitata arendus-, haldus- ja ehitusettevõtteid, näidates, et nende projekt või 

ehitustegevus on kõrgema kvaliteeditasemega ja seda sõltumatu sertifikaadiga 

tõendada.  

5. Suurendada projekti, ehitise, elamu- või ärikinnisvara väärtust.  

6. Tagada kinnisvarale paremad rentnikud või kasutajad ning parandada projekti 

tulusust.  

7. Põhjendada NQS Eesti sertifikaadiga objekti eelisvalikut võrreldes sertifitseerimata 

objektiga.  

8. Näidata pühendumust professionaalsusele, kvaliteedile, jätkusuutlikkusele ja Eesti 

tulevikust hoolimist.  

9. Pakkuda Eesti vajadustele kohandatud kolmanda osapoole sõltumatut 

sertifitseerimissüsteemi, mis praegu puudub.  

10. Võimaldada (pidevat) järelevalvet ning projektide kvaliteedi ja jätkusuutlikkuse 

mõõtmist, et vähendada planeerimis-, projekteerimis- ja ehitamisvigu ning seeläbi 

luua väärtuslikum ja kestvam ehitatud keskkond. [30] 

 



 26 

GBC Eesti pakub ka sertifitseerimisteenust nii NQS-I, BREEAM-I, kui ka LEED-I  

hindamismeetodite järgi. BREEAM-i järgi tänaseks päevaks sertifitseeritud Eestis 12, Lätis 

8 ja Leedus 6 hoonet ning LEED-i järgi vastavalt 5, 1 ja 3 hoonet. 

Rohemärgis 2015. Kõige värskem kvaliteedihindamise klassifikatsioon Eestis on kevadel 

valminud juhend kvaliteetsete, energiatõhusate ning madala keskkonnamõjuga hoonete 

tellimiseks ja mis sai nimetuseks  Rohemärgis 2015. 

Rohemärgis 2015 klassifikatsioon on ette nähtud hoone keskkondliku, sotsiaalse ja 

majandusliku kvaliteedi ehk jätkusuutlikkuse hindamiseks hoone projekteerimise faasis ja 

projektdokumentatsiooni hindamisel. Rohemärgis 2015 klassifikatsiooni saab kasutada nn. 

„roheliste riigihangete” korraldamisel kui juhis- ja nõudedokumenti hangetel 

kandideerijatele. Selle abil on tellijal mugav esitada nõudeid kavandatavale hoonele 

Parima, Väga hea või Hea kvaliteedile vastava hoone ehitamiseks. Rohemärgis sobib 

kasutamiseks ka eratellijate poolt kvaliteetsete ja keskkonnasäästlike hoonete 

kavandamisel. Rohemärgise kategooriad ja kriteeriumid põhinevad Tallinna Tehnika 

Ülikoolis läbi viidud originaaluuringu teaduslikel tulemustel.[33] 

Rohemärgis 2015 koosneb kolmest põhikategooriast, milleks on a) sisekliima kategooria, 

b) energia kategooria ja c) asukoha kategooria.  

Kõik kolm kategooriat on üles ehitatud põhi- ja abikriteeriumitest. Põhikriteeriumite 

täitmine on kohustusliku iseloomuga, abikriteeriumite täitmine on soovituslik ja see 

tuleneb tellija vajadustest. Sertifikaadid määratakse kategooriate kohta eraldi, kuid hoone 

üldine sertifikaat vastab madalaimale sertifikaadi tasemele. Rohemärgise klassifikatsiooni 

süsteem on eelkõige välja töötatud töökohtadega hoonetele ja ei ole sobivad eluhoonetele, 

kuigi selle põhimõtteid võib kasutada ka elamutes. 

Energiamärgis. Eestis hoonetele välja antav energiamärgis on samuti kvaliteeti näitav 

ametlik dokument. Energia märgis põhineb energiaarvutustel , mida kasutatakse uute 

hoonete puhul ja olemasolevate hoonete puhul  mõõdetuna või hinnatud energiakasutusel. 

Ehitusseaduse järgi on energiamärgis dokument, mis antakse projekteeritava või 

olemasoleva sisekliima tagamisega hoone kohta ja mille eesmärk on anda teada, milline on 

selle hoone projekteeritud energiavajadus või tegelik energiatarbimine ning vajaduse korral 

tõendada hoone vastavust energiatõhususe miinimumnõuetele. Energiamärgisele lisatakse 
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soovitused hoone energiatõhususe parandamiseks, välja arvatud juhul, kui selliseks 

parandamiseks puudub mõistlik võimalus. Energiamärgisel kajastatakse hoone tegelik või 

eeldatav aastane energiakasutus, mis märgitakse energiamärgise tiitellehel asuvale 

skaalale, andes hoonele vastava energiatarbe klassi A-st kuni H-ni. [11] 

Esmakordselt võeti energiamärgis kasutusel 2006 aastal “Ehitusseaduse, 

hooneühistuseaduse, korteriomandiseaduse, korteriühistuseaduse ja seadmete 

energiatõhususe seaduse muutmise seadusega”. Algselt oli energiamärgis kohustuslik üle 

1000m
2
 suuruste kasuliku pindalaga rahvahulkade kogunemisega seotud  kohtadele. [9] 

Viimane suurem muutus toimus 2013 aastal, kui hakkas kehtima Vabariigi valitsuse 

määrusega nr 68 muudetud uued Energiatõhususe miinimumnõuded. Sellega seoses 

hakkasid kehtima rangemad miinimumnõuded ja see omakorda tekitab segadust varasemalt 

välja antud ja praeguste, käesoleval ajal välja antud energiamärgiste vahel. 

Probleem võib seisneda selles, et hooned, mis ehitati mõned aastad tagasi A-klassi 

hoonetena võivad praegu kvalifitseeruvad vastavalt praegusele energiamärgise skaalale B 

või C-klassi hoonetena. Need märgised, mis on väljastatud enne 2013. aastat, on vana 

süsteemi järgi tehtud, kuid uute nõuete järgi tehtud süsteem on aga ühe-kahe klassi võrra 

rangem. Selline ebakõla kehtib nii kaua, kuni olemasolevate energiamärgiste kehtivusaeg , 

kas siis viis või kümme aastat läbi saab.[12] Siinjuures on oluline, et ehkki seadusest 

tulenevalt on energiamärgis kohustuslik, siis selle kasutamine ja nõuetele vastamine on 

suhteliselt ebaselge. 

Võttes aluseks erinevad arutelud ehitustööde kvaliteedi kujunemisest, selle mõju faktoritest 

ja muudest asjaoludest, on otstarbekas püstitada töö edasiseks arenguks järgmised 

uurimisülesanded (hüpoteesid). 

Uurimisülesanded (hüpoteesi paarid) 

1. Ehitustööde kvaliteet kujuneb/ei kujune lõplikult tööde teostamise käigus 

2. Ehitustööde kvaliteedi tagab/ei taga ehitusvaldkonna õigusruum 

3. Ehitustööde kvaliteedi tagamine sõltub/ei sõltu kaasatud tööjõust 

4. Mida suuremad on kvaliteedile tehtavad kulutused, seda kvaliteetsem on/ei ole 

ehitis 

5. Ehitustööde kvaliteedi tagab/ei taga järelevalve protsess 
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II EHITUSTÖÖDE KVALITEEDI KUJUNEMISE 

ERINEVAD TEGURID (ETTEVÕTE, TELLIJA, 

JÄRELEVALVE) 

2.1 Ehitusettevõtte mõjutused 

2.1.1 Ettevõtte kvaliteedistandardid 

Üle maailma ja samuti ka Eestis, peavad ettevõtted koostööpartnerite ja klientide usalduse 

ärateenimiseks ning eduka rahvusvahelise ettevõttena tunnustuse pälvimiseks täitma teatud 

kvaliteedistandardeid. Sõna „kvaliteet” tähendab siin konkreetse ettevõtte juhtimissüsteemi 

kvaliteeti. Klientide usalduse saavutamine ja pikaajaliste partnerlussuhete loomine on 

eduka äritegevuse alus. 

Sertifitseeritud kvaliteedijuhtimissüsteemi rakendamine tagab sujuva äritegevuse ning 

aitab säilitada ettevõtte konkurentsivõimet, võimaldades ettevõttel vastata järjest 

konkurentsitihedama maailmaturu pidevalt muutuvatele vajadustele. Omandades ISO 9001 

või muudele tööstusharuspetsiifilistele (auto-, raudtee-, lennundustööstus jne) 

kvaliteedistandarditele vastavuse sertifikaadi, tõendate sertifikaadi omajana, et teie ettevõte 

on keskendunud kvaliteedile ja klientidele. Samas on kõnealused sertifikaadid teile abiks 

oma äritegevuse tulemuslikkuse parandamisel. [2] 

Tänasel päeval on Eestis väga paljud ettevõtted, sealhulgas ka erinevad projekteerimis- ja 

ehitusettevõtted, pidanud vajalikuks omada sertifitseeritud rahvusvahelistel 

kvaliteedistandarditel põhinevat vastavustunnustust. Lisaks projekteerimis- ja 

ehitusettevõtetele on sertifitseerimise süsteemi üle võtnud ka enamus ehitusmaterjalide 

tootjaid, samuti ka omaniku järelevalvega ja konsulteerimisega tegelevad ettevõtted. 

ISO 9001:2008 kvaliteedijuhtimise standard annab ettevõttele raamistiku, mille abil 

protsesside juhtimisele süsteemselt läheneda. ISO 9001 standard põhineb kaheksal 

kvaliteedijuhtimise printsiibil. Nende põhimõtete rakendamine aitab tõsta organisatsiooni 

töö tulemuslikkust, moodustades alljärgneva loetelu: 
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1. Kliendikesksus: iga äritegevuse aluseks on klient. Selleks et kliente hoida ning et 

kliendid oleksid rahul, peavad Teie tooted või teenused vastama nende nõudmistele 

2. Eestvedamine: juhid kehtestavad organisatsiooni liikumise suuna. Juhid peaksid 

tagama soodsa sisekeskkonna, et inimesed saaksid täiel määral organisatsiooni 

eesmärkide saavutamises osaleda 

3. Inimeste kaasamine: luuakse töökeskkond, kus inimesed on täielikult kaasatud 

organisatsiooni eesmärkide saavutamisse 

4. Protsessikeskne lähenemisviis: soovitud tulemusi saavutatakse tõhusamalt siis, kui 

tegevusi ja nendega seotud ressursse juhitakse kui protsesse 

5. Süsteemne lähenemine juhtimisele: organisatsiooni tõhusus sõltub protsesside 

sidumises ja mõistmises, kuidas ühe protsessi tulemus mõjutab teisi 

6. Pidev parendamine: iga organisatsiooni põhieesmärk peaks olema püüdlemine 

tegevuse pideva parendamise poole 

7. Faktidel põhinev otsustamine: head otsused sünnivad andmete ja faktide loogilise 

ja intuitiivse analüüsi põhjal 

8. Vastastikku kasulikud suhted tarnijatega: organisatsioon ja selle tarnijad on 

vastastikku sõltuvad ja selline suhe võimaldab mõlemal osapoolel paremini väärtusi 

luua, mis lõppkokkuvõttes on kasulikud organisatsiooni klientidele[2] 

Keskkonnajuhtimisstandard ISO 14001:2010 Keskkonnajuhtimissüsteemid. Nõuded 

koos kasutusjuhistega. ISO 14001põhineb tegevustsüklitel nagu plaanimine – teostamine 

– kontrollimine - parendamine. ISO 14001 standardis on määratletud kõik tähtsamad 

nõuded ettevõtte keskkonda mõjutavate toodete, tegevuste ja teenuste 

kindlaksmääramiseks, ohjamiseks ja jälgimiseks, samuti kogu süsteemi juhtimiseks ja 

täiustamiseks.  

Tänasel päeval mõjutab ettevõtte mainet tema suhtumine ümbritsevasse keskkonda. 

Tagamaks maa ja loodusressursside säilimist ka tulevikus, tuleb kehtestada ranged 

keskkonnastandardid, mis võimaldavad ettevõtetel vastutustundlikumalt tegutseda ning 

ühtlasi võtta neid vastutusele nende tegevusega keskkonnale avaldatud mõju eest. 

Riigiasutused tegelevad järjepidevalt vastavate eeskirjade jõustamisega. Lisaks on 

keskkonnakaitse üle maailma muutunud ettevõtete seas esmatähtsaks, kuna 

keskkonnateadlikud kliendid eelistavad teha koostööd partneritega, kel on sarnased vaated. 

Kui näitate, et teie ettevõte hoolib keskkonnast ja täidab vastavaid standardeid, saate eelise 

konkurentide ees, loote lisandväärtust ning parandate oma ettevõtte mainet. Te saate 
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tõendada, et teie ettevõte vastab keskkonnajuhtimisstandarditele, omandades 

rahvusvaheliselt tunnustatud keskkonnajuhtimissertifikaadi, lisaks ISO 14000 ka EMAS-

sertifikaadi (Eco Management and Audit Scheme – keskkonnajuhtimis- ja 

keskkonnaauditeerimissüsteemi sertifikaat). Keskkonnajuhtimisstandardid tagavad, et 

ettevõtted piiravad ja ohjavad edukalt keskkonda viidavaid heitkoguseid, käitlevad 

jäätmeid ning kasutavad loodusressursse ja energiat tõhusalt. Korrapäraste auditite ja 

ettevõtete tegevuse parandamisega kindlustatakse kvaliteet. 

Otsene või kaudne kasu, mis saadakse äritegevuses läbi standardi kasutamise: 

1. Suureneb klientide, investorite ja avalikkuse usaldus 

2. Tootmiskulud vähenevad tänu materjalide ja energia säästlikule kasutamisele 

3. Väheneb kindlustusjuhtumite arv ning seeläbi vähenevad kulutused kindlustusele 

4. Lihtsustub keskkonna- ja tegevuslubade saamine [2] 

OHSAS 18001:2007 Töötervishoiu ja ohutuse juhtimissüsteem. Ettevõtted püüavad üha 

enam saavutada töötervishoiu ja -ohutuse kõrget taset ning seda oma osanike, töötajate, 

klientide ja muude huvirühmade silmis esile tõsta. Selleks on vaja maandada riske ning 

suurendada ettevõtte tegevuste, toodete ja teenuste positiivset mõju. Töötervishoiu ja 

tööohutuse edendamisele aitavad kaasa senisest rangemate õigusaktide vastuvõtmine ning 

majanduspoliitika ja inimressursside juhtimise areng. Samuti aitab kaasa erinevate 

huvirühmade kasvav teadlikkus tähendab seda, et järjest rohkem pööratakse tähelepanu 

töötervishoiu ja -ohutuse tagamisele, pidades silmas säästvat arengut, pidevat täiustamist ja 

globaliseerumisest tingitud väljakutsetele vastu astumist. [2] 

OHSAS 18001 on standard, mis on kasutusel töötervishoiu ja -ohutusega seotud 

juhtimissüsteemis ning annabe ettevõttele võimaluse ohjata riske ja seeläbi oma tegevust 

tõhustada. OHSAS 18001 standard käsitleb töötervishoiu ja -ohutuse juhtimist ning on 

aluseks ettevõtte pidevale täiustumisele selles valdkonnas. See annab huvirühmadele 

garantii, et ettevõte järgib oma sõnastatud töötervishoiu ja -ohutuse poliitikat, mille 

põhikomponendid on järgnevad:  

1. Paraneb üldine tööohutus 

2. Suureneb tööviljakus, väheneb tööõnnetuste arv ning sellest tulenevalt ka 

tootmisaja või tööseisakute kadu 
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3. Tänu eesmärkide seadmisele ja vastutuse jaotumisele väheneb juhuslikkus ja riske 

vähendatakse ning hoitakse kontrolli all 

4. Tagatakse kooskõla õigusaktide nõuetega 

5. Ettevõtte töötervishoiu ja -ohutuse alane maine paraneb 

6. Võivad väheneda kindlustusmaksed 

7. Töötervishoid ja -ohutus on vältimatud jätkusuutliku arengu seisukohalt 

8. Ettevõte näitab pühendumust töötajate ja vara kaitsele 

9. Tõhustub ettevõtte sisene ja -väline suhtlus 

10. Suhted ettevõtte ja partnerite vahel on kindlamal alusel [2] 

Standard annab võimaluse ettevõtetele süstemaatiliselt läheneda ohtude 

identifitseerimisele, nende kõrvaldamisele ja riskide vähendamisele, mis nii otseselt kui ka 

kaudselt mõjutab ehitustööde kvaliteeti. 

 

 

2.1.2 Ettevõte – AS Semuehitus 

AS Semuehitus asutati 1993. aastal Võrus, kui alustati väiksemate ehitustöödega. Töötajaid 

oli siis 4. Põhilisteks klientideks olid eraisikud ja ka mõned riigiasutused.1996. aastal osteti 

enampakkumisel endine Võru pesumaja, millest ehitati esimene kaasaegne 

ehitusmaterjalide pood  Võru “ Paju Ehituskaup”, mis hakkas tegelema ehitusmaterjalide 

jae- ja hulgimüügiga. Ehitusmahtude laienedes suurenes ka töötajate arv. Aastaks 2000 oli 

ettevõttes töötajaid juba 51. Sel ajal tegeleti ehitusepeatöövõttudega ja osaleti ka  

Võrumaal korraldavatel riigihangetel. 2002. aastal valmis kaubanduskeskus 

“Semukaubamaja”; 2006.a müüdi ehitusmaterjalide pood ja Semukaubamaja uutele 

omanikele maha ning seejärel hakati rohkem rõhku panema ehitusele ja 

kinnisvaraarendusele. Töötajaid oli selleks ajaks ettevõttes juba 112. Tänasel päeval, st. 

Töö koostamise ajal on Semuehituse peamiseks tegevuseks ehitustööde peatöövõtt, 

projektijuhtimine ja projekteerimine. 

Suuremad AS Semuehituse läbiviidud kinnisvaraarendused on veel: 

1. Kortermajade kompleks L.Koidula 26, Võru (2007.a.) 

2. K-Rauta ehitusmaterjalide pood, F.R. Kreutzwaldi 87, Võru (2007.a.) 

3. Piiri Ärimaja, Piiri 2 Võru (2007 .a.) 

4. Kortermaja, Lepa 18, Tartu (2007.a.) 
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5. Kaubanduskeskus “Kagukeskus”, Kooli 6, Võru (2008.a.) 

Magistritöö Lisas nr 3 olevas tabelis  on välja toodud  AS Semuehituse suuremad 

riigihanke ehitustööd alates aastast 2002. Hetkel teostamisel olevad suuremad ehitustööd 

on seotud alljärgnevate ehitusobjektidega:  

1. Tapa Erikooli rekonstrueerimis- ja ehitustööd, Tapa linn, Lääne-Virumaa 

2. Väimela KHK  Puidutöötlemise ja Mööblitootmise Kompetentsikeskuse ehitustööd, 

Võru vald, Võrumaa  

3. Tartu linna Anne Sotsiaalabi piirkonnakeskuse ehitustööd, Tartu linn, Tartumaa 

Jätkuvalt tehakse pakkumusi nii riigihangetele kui erasektorile, et olla kursis ehitusturu 

muutustega ning säilitada konkurentsivõimekus väga keerulises ja muutuvas ehitussektori 

olukorras. 

 

 

2.1.3 Ehitusettevõtte kvaliteedi protseduurid 

Ehitustööde kvaliteet on igal ettevõttel erinev, kuigi see peaks ikkagi vastama üldiselt 

kehtestatud normidele ja tavadele. Ehitustööde ja püstitatud ehitise kvaliteet sõltub suuresti 

asjaoludest, kes on töö tellija, milline on projekt ja kes teostab järelvalvet. Samuti ka 

ressursside olemasolust ja nende kasutamise oskusest, tehnoloogia tundmisest, 

kollektiivist, ettevõtte töökorraldusest ja töökultuurist ja isegi ilmastikust. 

AS Semuehitus paneb suurt rõhku oma teenuste, eelkõige ehitustööde teostamise 

kvaliteedile. Ehitustööde kvaliteet tagatakse mitmeastmelise kvaliteedikontrolliga, mis 

toetub ettevõtte kvaliteedijuhtimissüsteemi ideoloogiale ja selles sisalduvatele järelevalve-

kontrolli teostamise rakendusmehhanismidele. Nii riigi- kui ka erahangete objektidel saab 

see alguse kvalifitseeritud omaniku- või tellijajärelevalve kaasamisest. Samaaegselt 

teostatakse pidevat järelevalvet ka objektipersonali poolt ja lisaks veel täiendavalt 

konsulteerib ning kontrollib ehitustehnoloogia või kvaliteedinõuetest kinnipidamist 

ettevõtte enda kvaliteedispetsialist. Vastutusrikaste tööde või alltöövõtu tööde puhul 

kaasatakse vajadusel ka vastavaid erialaeksperte. Objektil töötavatel ehitajatel peaks 

samuti olema ülevaade töödele nõutavast kvaliteedist ning lisaks sõltub ka kvaliteet 

koostööpartneri valikust ja nende üle kontrollsüsteemide kehtestamisest. 



 33 

Aastast 2000 omab AS Semuehitus ISO 9001 kvaliteedijuhtimisstandardi sertifikaati ja 

aastal 2010 omandati ka ISO 14001 keskkonnajuhtimisstandardi sertifikaat. 

Kvaliteedisüsteemide ajakohasust ja pidevat täiustamist hinnatakse ning suunatakse 

igapäevase töö, auditite ja ülevaatuste kaudu, kus oluliste otsuste langetamise alusteks on 

informatsiooni  ja tulemuste analüüs.  Lisaks võimalusele osaleda riigihangetel, tagab 

kvaliteedijuhtimise süsteemide sertifitseerimine ehitusettevõtjatele korrapärase kontrolli ka 

väliste auditite näol. 

Objektipõhiselt käib kvaliteedikontroll läbi objekti käsiraamatu dokumentide. Selleks on 

juurutatud spetsiaalsed vormid, mida tuleb järgida, et oleks tagatud kvaliteedijuhtimine 

vastavalt ISO 9001:2008 kvaliteedistandardile (Vaata lisa 5). Protsess saab alguse 

dokumendist „BP-101-Kvaliteediplaneerimine”, milles tuuakse välja:  

1. Siht ja Eesmärk - Kvaliteediplaneerimine on protsess, mille käigus selgitatakse 

välja kvaliteedi tunnused, määratletakse kvaliteedi hindamise kriteeriumid ning 

seejärel toimimisviis ja vahendid soovitud kvaliteedi tagamiseks. 

Kvaliteediplaneerimise eesmärgiks on kindlustada teostuse täitmine (toote 

valmimine/teenuse osutamine) vastavalt kokkulepitud kvaliteedinõuetele ning 

tellija soovide ja nõudmiste asjakohane rahuldamine. 

2. Käsitlus ja kastutusala - AS Semuehituse juhtimissüsteem on üles ehitatud protsessi 

juhtimisele, millest tulenevalt on kõik protsesside teostamise ja kontrolli juhendid 

kasutatavad kui kvaliteediplaanid, kuna teostuse heakskiidetud kvaliteeditase 

saavutatakse spetsifitseeritud tegevuste täitmisega, ehk vastavate protseduuride 

ja/või juhendite järgimisega. Iga konkreetse teostuse/teenuse väljatöötamisel ja 

realiseerimisel vaadatakse vastavad juhendmaterjalid läbi ning planeeritakse ja 

rakendatakse konkreetsel juhul sobilikke kvaliteeditagamise meetodeid. 

Kvaliteedi- ja keskkonnaplaneerimist käsitletakse ettevõttes kahel erineval tasemel, 

eristades seejuures üldise ja sisulise, st objektipõhise lähenemise: 

1.1 Üldine kvaliteedi- ja keskkonnaplaneerimine – toote/teenuse kvaliteedi 

stabiilsuse ja ettevõtte usaldusväärsuse tagamine; 

1.2 sisuline kvaliteedi- ja keskkonnaplaneerimine – kokkulepitud kvaliteedi 

tagamine konkreetse toote/teenuse puhul. 

3. Volitused ja vastutused - Kõik ettevõtte töötajad on kohustatud andma oma panuse 

kvaliteedi tagamisele kõikides teostuse väljatöötluse ja realisatsiooni lõikudes. 
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Ettevõtte tasemel on nii üldise kui ka sisulise kvaliteedi- ja keskkonnaplaneerimise 

eest vastutav ettevõtte juhatus. Sisulise kvaliteedi- ja keskkonnaplaneerimise eest 

vastutavad  projektijuhid, konkreetseteks teostajateks on aga objektijuhid. 

Üldise kvaliteedi- ja keskkonnaplaneerimise ja kvaliteedi tagamise eest 

konkreetsetes tegevusvaldkondades on vastutavad vastavate allüksuste juhid. 

Sisuline kvaliteediplaneerimine ettevõtte põhitegevuses toimub alljärgnevate 

töötajate ja allüksuste koostööna: kvaliteedijuht, ettevõtte allüksuste juhid, 

tulemusüksused ehk  projekti realiseerijad. 

4. Tegevused ja meetodid –  on jaotaud  kaheks põhi osaks: 

4.1 Üldine kvaliteedi- ja keskkonnaplaneerimine ettevõtte tasemel tähendab 

ettevõtte kvaliteedi- ja keskkonnasüsteemi toimivuse pidevat kontrolli ja 

arendamist ning personali kvalifikatsiooni järjekindlat ja süsteemset tõstmist. 

Üldise kvaliteedi- ja keskkonnaplaneerimisega on vahetult seotud protseduurid 

Juhtkonnapoolne ülevaatus, Sisemine kvaliteediaudit, Personali koolitus, 

teadlikkus ja kompetentsus.  

Kvaliteeditagamise põhiseisukohad ettevõtte tasemel on järgmised: 

4.1.1 Personali koolitus on pidev ja toimub vastavalt koolituskavale. Personali 

koolitus jaguneb üldkoolituseks, spetsiaalkoolituseks ja 

kvaliteedialaseks koolituseks. 

4.1.2 Kvaliteedi- ja keskkonnasüsteemi laitmatut funktsioneerimist, samuti 

kõrvalekallete avastamist kindlustavad perioodilised auditid, mida 

teostatakse vastavalt auditite plaanile. Siseauditite teostamist ja sellest 

tulenevate otsuste täideviimist reglementeerib vastav protseduur. 

4.1.3 Juhtimissüsteem on organisatsiooni funktsioneerimise üheks 

lahutamatuks osaks, mille edasine areng on pidev ja dünaamiline. 

Vastavalt vajadusele tehakse juhtimissüsteemis perioodiliselt 

korrektsioone. Ettevõtte struktuuriliste või tegevuslike muutuste puhul 

kaasnevad paratamatult ka muudatused juhtimissüsteemis. Muudatuste 

sisseviimise vajadus ja muudatuste teostus kajastuvad juhtimissüsteemi 

juhtkonnapoolsetes ülevaatustes, mida teostatakse sagedusega vähemalt 

üks kord aastas.  

4.1.4 Juhtimissüsteemi sertifitseerimisele järgneb selle pidev töökorras 

hoidmine ja täiendamine. Juhtimissüsteemi vastavust plaanitule ning 
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selle rakenduslikkust ja toimet kontrollitakse sagedusega üks kord aastas 

sertifitseerimisorganite poolt. 

 

4.2 Põhitegevuse sisuline kvaliteedi- ja keskkonnaplaneerimine hõlmab 

ehitustegevust ja projekteerimist ning jaguneb kolme etappi:  

 

4.2.1 Väline kvaliteediplaneerimise etapp on orienteeritud tellijale, mille 

eesmärgiks on enne tellijaga kokkulepete fikseerimist maksimaalse 

täpsuse ja põhjalikkusega täpsustada kõik töö olulised üksikasjad, 

välistamaks protsessi käigus tekkivaid vaidlusi töö/teenuse tegeliku 

mahu, kvaliteedi jm oluliste parameetrite kokkulepitud hinnale 

vastavuse üle. Väline kvaliteediplaneerimine algab tellija poolt 

pakkumise koostamiseks või tööde teostamiseks esitatava lähteülesande 

ja/või üleantava dokumentatsiooni kontrollist. Kontrollitakse, kas tellija 

poolt püstitatud ülesandes on üheselt mõistetavalt fikseeritud kõik 

olulised töö iseloomu, mahtu ja kvaliteeti määravad parameetrid (vt 

protseduur Seire ja mõõtmine). Kui tellija poolt püstitatud ülesandes 

ja/või üleantud dokumentatsioonis on ebaselgusi või vastuolusid 

dokumentatsiooni erinevate osade vahel või kehtiva ehitusalase 

normatiivbaasiga, tuleb need fikseerida ning täpsustavate küsimuste abil 

üheselt määrata kõik tellija soovid ja nõuded. Selle tulemusena peab 

tellija korrigeerima üleantud dokumentatsiooni või koostatakse 

täpsustatud nõuete fikseerimiseks kahepoolselt kooskõlastatud protokoll 

(vabas vormis), mis lisatakse sõlmitavale lepingule. Kokkulepete 

sõlmimisel tellijaga tuleb arvestada ettevõtte ressursse ja võimalusi. 

Välise kvaliteediplaneerimise toimingud on kajastatud ka 

protseduurides AP 404 - Pakkumine ja BP 102 – Kavandamine. Välise 

kvaliteedi planeerimise ringi registreerimine on täpselt ja konkreetselt, 

seadusandlusele tuginedes vormistatud leping (AP 502 

Tootenõuete/lepingute ülevaatus). 

4.2.2 Sisemise kvaliteediplaneerimise ringi vajadus peitub ettevalmistuse 

registreeringus Sisemise kvaliteediplaneerimise ringi olulisemad etapid 

ja nende alused on vaadeldavad tabelis 1. Üksikud antud etapi 

probleemid on lahendatavad protsessiohje raamides vastavate 
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protseduuride baasil. Üksikprobleemide lahendusi analüüsides  tuleb 

kindlasti uuesti arvestada püstitatud kvaliteedinõudeid. 

4.2.3 Teostuse kvaliteediplaneerimine peab kindlustama toote tellijale 

üleandmise ettenähtud kujul ja kokkulepitud ajal, mille registreerimine 

on vastuvõtu-ülevaatuse akt. Analoogiliselt eelmisele etapile, on ka 

antud etapis käsitletavad sõlmküsimused lahendatud protsessiohje 

meetodil. Projektikohased erijooned määratletakse ja  

4.2.4 fikseeritakse kavandamise staadiumis ehituse  projekti 

algusnõupidamise protokoll-kvaliteediplaanis (BJ 103). [29]  

Tabel 1. AS Semuehituse objekti käsiraamatu sisemise kvaliteediplaneerimise ringi 

olulisemad etapid ja nende alused [29] 

Etapi 

iseloomustus 

Projekti faas Teostaja Alus Viited 

Ehituslike 

lahenduste valik 

Projekteerimine Projektijuht, 

Projekteerimise 

projektijuht 

Ehitise funktsioonid, 

ehitustingimused, 

eelarve 

BP 102 

Kavandamine  

Kvaliteedinõuete 

määramine 

Projekteerimine Projektijuht, 

kvaliteedijuht, 

ehitusdirektor 

Tellija nõuded, eelarve, 

peatöövõtuleping 

BP 102 

Kavandamine  

Tehnoloogilised 

vahendid ja 

seadmed 

(vajadusel) 

Ajaline 

valmidus  

Projektimees-

kõnd 

Projektdokumentatsioon, 

normatiiv-dokumendid 

AP 405 

Kaupade, 

teenuste 

ostutegevus 

Ressursside 

planeerimine 

(alltöövõtt; omad 

töölised; 

konstruktsioonid, 

jms.) 

Ehitusprotsessi 

ettevalmistamine 

Projektimees-

kõnd, 

ehitusdirektor 

Projektdokumentatsioon, 

peatöövõtuleping 

AP 502 

Tootenõuete / 

lepingute 

ülevaatus 

Materjalide, 

komponentide ja 

konstruktsioonide 

hange 

Ehituse 

realiseerimine 

Projektimees-

kõnd, ostmise 

eest vastutaja  

Projektdokumentatsioon, 

kvaliteedinõuded, 

hankeplaanid 

AP 405 

Kaupade, 

teenuste 

ostutegevus 

Alltöövõtjate 

valik 

Ehituse 

realiseerimine 

Projektimees-

kõnd 

Alltöövõtupakkumine, 

alltöövõtjatele esitatavad 

nõuded 

AP 405 

Kaupade, 

teenuste 

ostutegevus AP 

501 Lepingute 

ettevalmistamine 

ja sõlmimine 
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Läbi eelnevalt kirjeldatu AS Semuehituse ehitusobjekti kvaliteediplaneerimise, peavad 

olema tagatud kokkulepitud kvaliteedinõuded. Objektipõhiseid kvaliteediprotsesse 

täiendavad ja toetavad veel ka kontori kvaliteedijuhtimise vormid ja ettevõtte üldised 

kvaliteedijuhtimise nõuded. 

 

 

2.2 Tööjõu osakaal ehitustööde kvaliteedi kujunemisel 

Suurt rolli ehitustööde kvaliteedi kujunemisel mängib ka tööjõud, keda ehitustöödel 

kasutatakse. Kvaliteetse töö peaks tagama kvalifitseeritud tööjõud. SA KredEx-i poolt 

tellitud „Haridusvõimalused ja tööjõud Eesti ehitussektoris” uuringu andmetel on 

ehitusettevõtetes praegu üle 50% ilma erialase hariduseta ehitustöölisi. Vähene juurdekasv 

tekitab olukorra, kus ehitussektorisse jääb suur hulk ilma vajaliku oskusteabeta töötajaid, 

mis aga mõjutab omakorda otseselt või kaudselt ehitiste kvaliteeti. Olenevalt ettevõtte 

suurusest on iga 6-10 ehitustöölise kohta vaja üht meistritasandi kompetentsusega valdavat 

töötajat. [14] 

Tabel 2. Erialast haridust omavad töötajad (protsentides) [3] 
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Tööjõu vajadusest parema ülevaate saamiseks tellis Eesti Ehitusettevõtjate Liit (EEEL) 

Eesti Konjunktuuriinstituudilt uuringu Eesti ehitusfirmade tööjõualase olukorra ja 

perspektiivse tööjõu vajaduse kohta. 

Pideva tööjõu nõudluse osas on ehitussektor üks enim muutlikumaid valdkondi Eestis. 

Ehituses töötavate inimeste arv kõigub suurel määral nii hooajast sõltuvalt kui ka hetke 

majandusolukorrast, mis muudab selle sektori töötajate töökohtade olemasolu ebakindlaks 

ja samuti raskendab see ka koolitusnõudluse prognoosimist tulevaste töötajate näol. [3] 

Ehitusturu taaselavnemisel pärast majanduslangust hakkas 2011. aastast ehitustöötajate arv 

taas kasvama, mis jätkus ka 2012. aastal, kui Eesti ehitusettevõtetes oli hõivatud ca43,4 

tuhat töötajat. 2013. aasta lõpupoole hakkas turusituatsioon jälle ehitusele ebasoodsamaks 

muutuma ja paljudel ettevõtetel tuli hakata vähendama töötajate arvu. Tabelist 3 nähtub, et 

kümne aasta jooksul on ehituses hõivatud töötajate arv kõikunud väga palju, saavutades 

oma tipu kinnisvarabuumi ajal aastatel 2007 ja 2008 ning jätkab pigem langevat trendi, 

kuigi ehitusettevõtjate ootused on pigem tõusu suunas. [3]  

Tabel 3. Ehituses hõivatud 2004-2013 (aasta keskmine, tuh. inimest) [3] 

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Ehituses hõivatud 47,0 50,0 64,8 82,6 80,6 58,1 47,7 58,9 58,2 56,6 

sh välismaal           8,3 10,9 13,1 11,1 9,4 

Ehituse osakaal tööhõives 

% 7,8 8,1 9,9 12,6 12,3 9,8 8,4 9,8 9,5 9,1 

Ehitusettevõtetes hõivatud 36,0 42,9 52,2 61,8 57,2 44,4 38,6 41,9 43,4 41,5 

Ehituse osakaal 

lisandväärtuses, % 7,0 8,6 9,9 10,7 9,8 7,2 5,9 6,9 7,8 7,5 

Olulise mõjuga Eesti ehitustööturule on ka oskustööliste siirdumine kõrgema 

elatustasemega Skandinaaviamaadesse. Paratamatult mõjutab see kättesaadava tööjõu 

kvaliteeti ning kulutusi tööjõule. Eesti ehitussektoris praktiliselt puudub võõrtööjõud 

teistest riikidest, kuna Soome, Rootsi ja Norraga võrreldes pole Eesti piisavalt 

konkurentsivõimeline tööjõu tõmberiigina. [14] Tabelist 4 on näha tööjõu vajaduste 

prognoos aastani 2016. 

Tööjõud vajab kvaliteetse töö tegemiseks ka head töökeskkonda, kus on tagatud töötajate 

tervise ja töövõime säilimine ning edendamine, töökorralduse  ja töökultuuri arendamine 
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sellises suunas, mis toetab tööohutust ja tervishoidu, edendab ettevõttes positiivset 

psühhosotsiaalset töökeskkonda ja ladusat tööd, luues eelduse töö tootlikkuse 

suurendamiseks. Olenevalt erialast, valdkonnast ja töötajast võib hea töökeskkond olla 

erineva tähendusega. Hea töökeskkond soodustab töötaja motiveeritust töö tegemiseks 

ning põhjusta töötajal terviseprobleeme ja vähendades ka töötajate stressi üldiselt. 

Tabel 4. Töötajate arvus prognoositavad muutused kuni aastani 2016. [3] 

 
 

 

2.1.1 AS Semuehituse tööjõu olukord 

AS Semuehituses on hetke seisuga 69 ehitustöölist. Nendest oskustöölisi on 43 ja abitöölisi 

23 ehitustöölist. Oskustöölised jagunevad omakorda veel : ehitusviimistlejad, 

betoonkonstruktsioonide ehitajad, müürsepad, ehituspuusepad, elektrikud, sanitaartehnikud 

ja insener-tehniline personal (Vaata tabel 5). 
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Tabel 5. AS Semuehituse tööliste jagunemine erialase hariduse järgi protsentides [44] 

Töölised Kokku 

(inimest) 

On erialane 

haridus % 

Puudub 

erialane 

haridus % 

Ehitusviimistlejad 12 58,3 41,7 

Betoonkonstr.ehitajad 4 25,0 75,0 

Müürsepad 7 42,9 57,1 

Ehituspuusepad 7 42,9 57,1 

Muud ehitustöölised 11 45,5 54,5 

Abitöölised 8 0,0 100,0 

Santehnikud 4 75,0 25,0 

Elektrikud 4 100,0 0,0 

ITP 9 66,7 33,3 

Kokku 66 48,5 51,5 

Võrreldes eelpool toodud erialast haridust omavate töötajate kohta tehtud uuringuga, on 

AS Semuehituse erialast haridust omavate tööliste osakaal suurem, vastavalt 41,5 % ja 

48,5%. Kui aga erialade kaupa võrrelda, siis sarnasused on elektrike, müürseppade, 

ehituspuuseppade ja betoonkonstruktsioonide ehitajate osas. Erinevused on aga 

ehitusviimistlejate ja muude ehitustööliste osas. Arusaadavalt omavad eritööde spetsialistid 

erialast haridust, vastasel juhul ei saaks need töölised objektidel töötada, kuna neil puudub 

vastav kutse.  

Andes eelnevale hinnangut, võib autor väita, et AS Semuehituse personal on keskmisest 

rohkem erialaselt haritud, kui Eestis keskmiselt. Küll aga on AS Semuehituses täheldatud 

samuti tööjõu liikumist kõrgema elatustasemega riikidesse, mille tulemusena on jooksvalt 

vajadus erialast haridust omavate ehitustööliste järele. Prognoos aastaks 2015 ja 2016 on 

töötajate arvu suurenemine keskmiselt 1,26 korda, mis on kõrgem tabelis 5 tooduga. 

 

 

2.3 Tellija mõjutused ehitustööde kvaliteedi kujunemisel 

Tellijal on oluline osa ehitustööde kvaliteedi kujundamisel, tehes otsuseid ja valikuid, mis 

mõjutavad nii projekteerimist, hanke korraldamist, ehitustööde käiku ja ka ehitise edasist 

ekspluatatsiooni.  
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2.3.1 Lähteülesanne  

 

Igasugune projekt saab alguse lähteülesandest. Mida põhjalikum ja läbimõeldum on 

lähteülesanne, seda  kindlam on, et ka lõpptulemus on põhjalik. Lähteülesanne annab 

esmase reaalse pildi kavandatava projekti mahtudest ja on stardiks järgnevateks 

projekteerimise etappideks: 

Lähteülesande koostab tellija või tema poolt volitatud konsultatsiooni- või 

projekteerimisbüroo ja selles määratletakse: 

1. hoone otstarve; 

2. soovitav ruumide loetelu; 

3. tehnoloogiast tulenevad ülesanded nagu nõuded juhistikusüsteemile ja toite 

katkematusele; 

4. hoone nõutav eluiga; 

5. nõutavad tehnilised parameetrid; 

6. tellija muud erinõuded; 

Projekteerimise lähteülesanne peab olema kooskõlas omavalitsusorgani poolt väljastatud 

projekteerimisloa ja projekteerimistingimustega, samuti kehtiva detailplaneeringuga. 

Projekteerimise lähteülesande aluseks võib olla eskiisprojekt, millele on lisatud: 

1. tellija kirjalik heakskiit, 

2. tellija poolt eskiisprojektiga võrreldes soovitavate muudatuste loetelu, 

3. projekteerimisluba, 

4. projekteerimistingimused, 

5. muud kohustuslikud nõuded (muinsuskaitselt, päästeametilt, tervisekaitsetalituselt) 

Projekteerimise lähteülesande juurde kuuluvad: 

1. krundi geodeetiline alusplaan (soovitavalt digitaalne), millel näidatud ka 

välisvõrgud, 

2. krundi ehitusgeoloogiliste uuringute andmed, 

3. rekonstrueerimis- ja renoveerimistööde puhul ka: 

3.1.  olemasolevate hoonete inventariseerimisjoonised, 

3.2.  olemasolevate hoonete geodeetilise mõõdistamise andmed, sh 

vajumisvaatluste andmed, 

3.3. olemasolevate hoonete tehnilise ekspertiisi andmed, 
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3.4. olemasolevate hoonete ehitusprojekt ja varasemate ümberehituste 

tööjoonised. 

Projekteerimistingimused on  ehitusseaduse järgi kohaliku omavalitsuse kinnitatud 

konkreetsele ehitisele kohaldatavad arhitektuursed ja ehituslikud tingimused. 

Projekteerimistingimuste väljastamisel võtab kohalik omavalitsus aluseks planeeringutes 

või muul viisil maakasutust korraldavates dokumentides sisalduvaid ehituslikke tingimusi. 

Projekteerimistingimused koostatakse ja väljastatakse huvitatud isiku taotluse alusel 

hiljemalt 30 päeva jooksul sellekohase taotluse esitamise päevast arvates.[8] 

Projekteerimise lähteülesandes esitatud andmete muutmine või täiendamine hiljem, 

projekteerimise või ehitamise ajal, toob kaasa lisatööd ja -kulusid. Lähtedokumendid 

lisatakse eelprojektile (va mahukad uurimisandmed, olemasolevad projektjoonised jms, 

millele viidatakse). Ehitusprojekti iga järgmise staadiumi koostamise lähtedokumendiks on 

eelmise staadiumi ehitusprojekt, mille tellija on heaks kiitnud. 

 

 

2.3.2 Projekteerimine ja hange 

Projekteerimine. Ehituskvaliteet eeldab kvaliteetsest ehitusprojekti, mis viiakse ellu 

professionaalse ehitusjuhtimise ja heade ning kogenud ehitajate kaasabil. Tellija saab 

projekti lõpptulemust suunata läbi lähteülesande ja pidevas osalemises  

projekteerimisprotsessis.  

Ehitusprojekt on ehitusseaduse paragrahv 18 punkti 1 sõnastuses ehitise või selle osa 

ehitamiseks ja kasutamiseks vajalike dokumentide kogum, mis koosneb tehnilistest 

joonistest, seletuskirjast, hooldusjuhendist ja muudest asjakohastest dokumentidest.[8] 

Tellija ootuses on saada kvaliteetne projekt. Ilmsed projekteerimisvead peaks projekteerija 

lepingutingimuste järgi hüvitama, kuid võimalikud projekti halvast kvaliteedist tingitud 

kulud tuleb tavaliselt ikkagi tellijal kanda. Lisaks võivad märkamata jäänud probleemid 

põhjustada nihkeid ajagraafikus või halvimal juhul suurendada kasutuskulusid mitmeteks 

aastateks.[26] 
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Ehitusprojektis kirjeldatakse tulevase objekti üldiseid nõudeid ja lisaks ka nõudeid 

kvaliteedile. Seadusest tulenevad nõuded on kohustuslikud, aga ülejäänud normid ja 

juhendmaterjalid muutuvad siduvaks koos lepingutega.   

Esile on  kerkinud probleemid projektide mittevastavusega nimetatud ehitusjärgule, see 

tähendab ,et põhiprojekt ei vasta EVS 811 toodud nõuetele ja on tegelikult kui eelprojekt. 

Sama võib täheldada ka tööprojekti puhul, ehk siis nõuete järgi on tegemist hoopis 

põhiprojektiga. Probleemid seisnevad eelkõige ebapiisava detailsusega  projekteeritud 

sõlmlahendustes, mille lahendamine on jäetud ehitaja õlgadele. Samuti on vastuolud hoone 

materjalide valikul ja nende materjalide omavahelisel kombineerimisel ettenähtud kasutus- 

ja kliimatingimustes. 

Hanke korraldamine. Ehitise tellija või tema poolt volitatud esindaja korraldama 

ehitushanke, et välja selgitada tellija jaoks parim võimalikest valikutest. Hanke 

korraldamisega alustatakse juba projekteerija valikul. Hanke tingimustes pannakse paika 

hindamiskriteeriumid, mille alusel saab teha kaalutletud otsuse tulevase hoone ehitustööde 

teostaja kohta. Hanke korraldamine ja selle tingimused  määravad olulist osa tulevase 

ehitise ehitustööde kvaliteedi kujunemisel. Kuna antud magistritöö hõlmab riigihanke 

subjekti ”Tapa erikooli renoveerimis- ja ehitustööd” vaatleb autor riigihangete 

korraldamist.  

Riigihangetega seonduvat reguleerib Riigihangete seadus, mille eesmärgiks on tagada 

hankija rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne 

kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine 

riigihangetel.[32] Seaduse reguleerimisala hõlmab endas riigihanke teostamise korda, 

riigihankega seotud subjektide õiguste ja kohustuste regulatsiooni, riikliku- ja 

haldusjärelevalve teostamist. Ära on toodud ka vaidlustuste lahendamise kord ning 

vastutused antud seaduse rikkumise eest. 

Hanketingimustes on oluliseks punktiks osalemistingimused. Seal saab hankija ära määrata 

pakkuja tehnilise ja kutsealase pädevuse, majandusliku- ja finantsseisundi ning kutse-või 

ettevõtlusregistrisse kuuluvuse nõuded. Selleks peavad pakkujad täitma vajalikud vormid, 

mida saab kontrollida erinevatest riiklikest registritest. 
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2.3.3 Järelevalve teostamine.  

Ehitustööde teostamise algusest kuni lõpuni, nii kasutusloa saamisest kui ka ehitise edasise 

ekspluatatsiooni jooksul,  teostavad otsest või kaudset kontrolli väga paljud järelevalvet 

teostavad isikud. Need järelevalve teostajad võib jagada veel omakorda riiklikeks ja 

eraõiguslikeks järelevalve teostajateks (vaata Skeem nr 3).  

 

Skeem 3. Järelevalve teostamisega seotud ametkonnad. (Allikas: Autori kohandus) 

Igal ühel nendest on, kas õigusaktidest või töökorraldusest tulenev kohustus teostada 

ehitusprotsessi käigus tema vastutusalas järelevalvet. See annab nii tellijale, kui ka teistele 

osapooltele (omanikujärelevalve, projekteerijad, arhitektid, ehitaja) teadmise, et 

ehitustööde erinevate etappide jooksul on järelevalve tagatud . 

Omanikujärelevalve. Omanikujärelevalve kaitseb ja esindab Tellija huve ehitusprotsessis. 

Omanikujärelevalve eesmärgiks on kindlustada ehitustööde kulgemine vastavalt projektile, 

ehituslike normide järgimine ning ehituse kvaliteedi tagamine. Kõige mõistlikum oleks 

omanikujärelevalve kaasata juba projekteerimise staadiumis. Kogemustega 

omanikujärelevalve kaasabil on võimalik juba projekteerimise käigus vältida 

ehitusprotsessis ettetulevaid probleeme.  



 45 

Ehitusseaduse järgi peab ehitise omanik tagama ehitamise üle omanikujärelevalve 

tegemise ehitise ehitamise alustamisest kuni ehitise kasutusloa saamiseni, va juhtudel kui 

omanikujärelevalvet ei pea tegema. Seadusest tulenevalt on omanikujärelevalvet tegeva 

isiku ülesandeks kontrollida osundades: 

1. ehitusprojekti vastavust nõuetele;  

2. nõuetele vastavate ehitustoodete kasutamist; 

3. ehitise ning selle asukoha maaüksuse korrashoidu ja ohutust ümbruskonnale; 

4. keskkonnaohutuse tagamist; 

5. tehtud ettekirjutuste täitmist; 

6. teostatavate ehitustööde kvaliteeti ja tööde täitmise tähtaegu, teavitades ehitise 

omanikku, kui teostatavate ehitustööde kvaliteet või tööde täitmise tähtaeg ei vasta 

kokkulepitule;  

7. ehitamise vastavust ehitusprojektile, õigusaktidest ning ehitise omaniku ja 

ehitusettevõtja vahel sõlmitud lepingust tulenevatele nõuetele.[8] 

Lisaks eelnevale, on omanikujärelevalvel õigus nõuda erinevatelet isikutelt terve rea 

kohustuste täitmist. Nendeks isikuteks on reeglina ehitise kavandamisega, 

projekteerimisega ja ehitamisega soetus isikud, kellede osas on aktsepteeritavad järgmised 

nõuded, osundan: 

1. ehitusprojekti koostajalt ehitusprojekti nõuetele vastavusse viimist; 

2. ehitusettevõtjalt kasutatud ehitustoodete toimivusdeklaratsioonide ja paigaldatud 

seadmete dokumentide, nagu näiteks garantiikirjad, hooldus- või kasutusjuhendid, 

originaalide või koopiate esitamist; 

3. ehitusettevõtja poolt kasutatud ehitustoote asendamist selle mittevastavuse korral 

ehitusprojektile või kehtestatud nõuetele; 

4. ehitusettevõtjalt nõuetele mittevastavate ehitustööde ümbertegemist; 

5. ehitusettevõtjalt ehitusprojektile mittevastavate ehitustööde ümbertegemist; 

6. ehitustööde peatamist avariiohu tekkimise, ehitusalastes õigusaktides sätestatud 

nõuete rikkumise, ehitusloa või kirjaliku nõusoleku tingimuste täitmata jätmise ja 

ehitusprojektile mittevastava ehitamise korral; 

7. ehitusettevõtjalt ehitamise nõuetekohast ja õigeaegset dokumenteerimist. [8] 

Peale Ehitusseaduse reguleerib omanikujärelevalve tegevust ka Vabariigi valitsuse määrus 

nr 7 “Omanikujärelevalve tegemise kord” , kus on lisaks Ehitusseadusest tulevatel 
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kohustustele ka omanikujärelevalve vastutus, omanikujärelevalve tegemise kord ja 

kohustused. 

Riiklikud järelevalve teostajad. Riigi erinevate institutsioonide haldusalasse jääb ka 

järelevalvete teostamine ehitustöödega seotud protsesside üle. Selliste, riigi järelevalve 

volituste ja kohustustega isikute tegevus peab algama juba projekteerimise staadiumis, kui 

näiteks Päästeamet või Muinsuskaitseamet jt isikud peavad kooskõlastama 

projekteerimistingimused, seejärel ehitusprojekti ja lõppeb kasutusloa väljastamisega 

kohaliku omavalitsuse poolt. 

Kohalik omavalitsus. Ehitusseaduse paragrahvi 62 alusel teostab ehitusjärelevalvet 

ehitustegevuse üle oma haldusterritooriumil kohalik omavalitsus. Kohalikus omavalitsuses 

on ehitusega seotud ülesanded antud ehitusspetsialistile, kes on ehitamise protsessi 

kaasatud juba detailplaneeringu ja/või projekteerimistingimuste väljastamisel. 

Ehitusspetsialisti ülesanneteks ongi omavalitsuse haldusterritooriumil ehitusseadusest ja 

teistest valdkonda reguleerivatest õigusaktidest sätestatud ülesannete täitmine, valminud 

ehitise ülevaatuskomisjonide töö korraldamine ja selles osalemine, ehitusprojektide ja 

ehitiste ekspertiiside korraldamine.  

Alustades ehitustegevusega KOV-i haldusterritooriumil, on vaja teha ehitusloa taotlus, 

mille esitab ehitise või maaüksuse omanik, et KOV väljastaks ehitusloa. Ehitusluba on 

ehitusseaduse paragrahv 22 mõistes kohaliku omavalitsuse või riigi nõusolek osundades: 

1. püstitada ehitusloale märgitud maaüksusele või veekogusse ehitis ja ehitise 

teenindamiseks vajalikke rajatisi; 

2. laiendada ehitusloale märgitud ehitist või selle osa; 

3. rekonstrueerida ehitusloale märgitud ehitist või selle osa; 

4. lammutada ehitusloale märgitud ehitist või selle osa.[8] 

Ehitise valmimisel või ehitamise lõpetamisel on vajalik teha taotlus kasutusloa jaoks, mis 

on kohaliku omavalitsuse või riigi nõusolek, et valminud ehitis või selle osa vastab 

ehitisele ettenähtud nõuetele ja seda võib kasutada vastavalt kavandatud kasutamise 

otstarbele. [8] 

Kasutusluba on nõusolek, et valminud ehitis vastab ehitusloa taotlemisel esitatud 

ehitusprojektile, kuid lisaks veel ka teiste õigusaktidega esitatud nõuetele. Millest järeldub, 
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et nii tellija, omanikujärelevalve kui ka ehitaja on omavahel kokku leppinud, et valminud 

ehitis vastab ettenähtud kvaliteedile. 

Päästeamet. Päästeamet on Siseministeeriumi valitsemisalas olev valitsusasutus, mille 

põhifunktsioon on päästeala juhtimine ning mis teostab riiklikku järelevalvet ja kohaldab 

riiklikku sundi seaduses ettenähtud alustel ja ulatuses.  

Päästemeti tegevusvaldkonnad on :  

1. Päästetööd 

2. Riiklik tuleohutusjärelevalve 

3. Kriisireguleerimine 

4. Tuleohutus- ja päästealane ennetustöö 

5. Demineerimistööd 

6. Õnnetusteadete menetlemine.  

Päästeameti kohalikud struktuuriüksused täidavad samuti oma tegevuspiirkonnas neile 

seadusega pandud ülesandeid ja teostavad tuleohutusjärelevalvet. Põhiline dokument, mille 

järgi teostab päästeamet järelevalvet on  VV määruse nr 315 “Ehitisele ja selle osale 

esitatavad tuleohutusnõuded” . Määruse järgi on olulised nõuded osundan: 

1. Olulisteks tuleohutusnõueteks loetakse nõudeid, mis tagavad, et võimaliku 

tulekahju puhkemise korral: 

a. säilib ettenähtud aja jooksul ehitise kandevõime; 

b. on ehitises tule tekkimine ja levik takistatud; 

c. on ehitises suitsu tekkimine ja levik takistatud; 

d. on tule levik ehitisest naaberehitisele takistatud; 

e. on inimestel võimalik ehitisest evakueeruda; 

f. on võimalik inimesi ehitisest evakueerida; 

g. on arvestatud päästemeeskondade ohutuse ja nende tegutsemisvõimalustega  

2. Olulised tuleohutusnõuded peavad olema täidetud kogu ehitise kasutusaja vältel. 

3. Ehitise ja selle osa vastavus olulistele tuleohutusnõuetele loetakse tõendatuks, kui 

on arvestatud tulekahju puhkemise korral võimalikku inimeste evakuatsiooni ja 

varakahjude minimeerimist ning tulekahjuga seotud võimalikku kahju 

avalikkusele, sealhulgas keskkonnale ning kui: 
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a. ehitis ja selle osa vastavad käesoleva määrusega ettenähtud piirväärtustele 

või 

b. ehitis ja selle osa vastavad asjakohasele tehnilisele normile või 

c. ehitis ja selle osa vastavad asjakohasele standardile või 

d. arvutuslikul, analüütilisel või muul usaldusväärsel viisil on tõestatud ehitise 

vastavus olulistele tuleohutusnõuetele, kusjuures on arvestatud tulekahju 

võimaliku puhkemise ja kustutamisega. 

4. Asjakohaseks tehniliseks normiks ja standardiks käesoleva määruse tähenduses 

loetakse tehniline norm või standard, mille järgimine tagab oluliste 

tuleohutusnõuete täitmise. 

5. Ehitis, mille suhtes kohaldatakse määruses toodud erisusi, peab vastama olulistele 

tuleohutusnõuetele.[7] 

Päästeamet on oluliseks osaks nii ehitusloa taotlemisel kui ka kasutusloa väljastamisel ning 

lisaks teostab päästeamet ka järelvalvet juba kasutuses olevatele ehitistele. 

Tehnilise Järelevalve Amet. Tehnilise järelevalve amet (TJA) on riiklik asutus, millel on 

millel on juhtimisfunktsioon ja mis teostab riiklikku järelevalvet ja kohaldab riiklikku 

sundi seaduses sätestatud alustel ja ulatuses. TJA kuulub Majandus- ja 

kommunikatsiooniministeeriumi haldusalasse ning tema põhilisteks tegevussuundadeks ja 

eesmärkideks on: 

1. Ohutuse suurendamine, mille käigus tegeldakse ohutusalase järelevalvega 

elektripaigaldiste ja elektritööde, ohtlike kemikaalide käitlemise, küttegaasi 

seadmete ja paigaldiste, liftide ja köisteede, masinate, surveseadmete, 

kaevandamise ja lõhketööde ning pürotehnika, ehitiste ja ehitustegevuse, sh 

raudtee-ehituse ning raudteeveeremi ja raudteeliikluse üle. 

2. Teenuste ja toodete usaldusväärsuse tõstmine, kus teostatakse järelevalvet 

elektroonilise side võrgu terminaliseadmete ja raadioseadmete, ehitustoodete, 

elektri- ja elektroonikaseadmete, gaasiseadmete, masinate, surveseadmete, 

mõõtevahendite ja mõõtmistegevuse, kinnispakkide, elektroonilise side teenuste, 

digitaalse allkirjateenuse, liinirajatiste, raadiohäirete, elektromagnetilise ühilduvuse 

ning energiatõhususe ja –märgistuse nõuetele vastavuse üle. 

3. Piiratud ressursi kasutuse korraldamine. Planeeritakse ja koordineeritakse 

raadiosageduste, elektroonilise side numeratsiooni ja raudtee läbilaskevõimet ja 
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korraldatakse ning kontrollitakse nende kasutust ning täidetakse rakendusüksuse 

rolli Euroopa Liidu raudtee arendamise struktuurifondide jaotamisprotsessis.[39] 

Ehitusprotsessiga seotud järelevalve teostamiseks on TJA ülesandeks kontrollida 

ehitamise, ehitise, ehitusprojekti, ehitise energiamärgise ja energiaauditi, ehitustoote ning 

ehitusvaldkonnas tegutsevate ettevõtjate nõuetele vastavust ja korraldada ehitistega 

toimunud avariide põhjuste uurimist. 

Tööinspektsioon. Töötervishoid ja tööohutus ehituses on väga oluline valdkond ja neid 

reguleerivate õigusaktide täitmise üle teostab järelevalvet Tööinspektsioon. 2014-ndal 

aastal oli tööinspektsiooni andmetel ehitussektoris 364 tööõnnetust, neist 5 surmaga 

lõppenud tööõnnetust. Võrreldes 2013-nda aastaga on õnnetuste üldarv suurenenud, aga 

surmaga lõppenud õnnetuste arv vähenenud. (vastavalt 360 tööõnnetust ja 6 surmaga 

lõppenud). [31]  

Tööinspektsioon viib ehitusobjektil läbi sihtkontrolle, mille käigus kontrollitakse, kas 

töötajatele on väljastatud korras isikukaitsevahendeid ja kas neid kasutatakse ning kuivõrd 

on tagatud nende nõuetekohane hooldus, kontroll ja hoiustamine. Lisaks pööratakse 

tähelepanu ka sellele kuidas ehitusplatsidel üldiselt on töö korraldatud ning kuivõrd 

tööohutuse ja töötervishoiuga seonduvad nõuded on täidetud, näiteks millise sagedusega ja 

kui hoolikalt viib tööandja läbi ehitusplatsi üldkontrolle. Samuti kontrollitakse, kuidas on 

ladustatud või paigutatud materjalid ja seadmed, kas piiratud juurdepääsuga ohualad on 

märgistatud ning rakendatud abinõusid, et sinna ei pääseks kõrvalisi isikuid. Kõik need 

tegevused aitavad kaasa tööelu kvaliteedi parandamisele. 

Maksu- ja tolliamet. Maksu-ja tolliameti ülesandeks on kontrollida ja kokku koguda 

ehitusprotsessi käigus teostatavate majanduslike tehingute maksud ja seeläbi vähendada 

ebaausa majandustegevuse osakaalu., kuigi ehitusturu pidev kõikumine on pannud 

ehitussektoris maksualase käitumise konkurentsis püsimiseks äärmiselt tugeva surve alla. 

On  küllaltki levinud majandustegevuse ja töötajate täielik või osaline varjamine (käibe 

varjamine ja ümbrikupalkade maksmine) ning sisendkäibemaksu ja ettevõtlusega seotud 

kulude kunstlik suurendamine nagu näiteks fiktiivsete arvete kasutamine. [10] 

Maksuõigusrikkumiste ennetamiseks ja tuvastamiseks viib maksuhaldur peale 

tavakontrollide läbi ka objektipõhiseid kontrolle, mis toimuvad jooksvalt otse 

ehitusobjektil. Tavakontrolli teostamisel kontrollitakse ettevõtete eelnevatel perioodidel 
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teostatud majandustegevust ja  seetõttu võib olla raskendatud juurdepääs maksustamise 

seisukohast olulistele või tähendust omavatele tõenditele ning see võib anda põhjuse  

keerukatele ja kulukatel kohtuvaidlustele.[10] 

Reaalajas kontrollide tähelepanu on suunatud peamiselt riigihangetena teostatavatele 

objektidele. Kontrollide eesmärk on koguda informatsiooni objektil viibivate isikute ja 

äriühingute osas. Vaatluste raames võetakse ehitusplatsil viibivatelt töötajatelt seletusi ja 

kogutakse tegeliku olukorra fikseerimiseks objektiga seotud äriühingute 

majandustegevusega seotud informatsiooni. [10]. Need tegevused maksu- ja tolliameti 

poolt peaksid andma tellijale kindlustunde, et ehitustööde teostamise käigus ei satuks 

objektile füüsilisi või juriidilisi isikuid, kes hoiavad kõrvale maksude tasumisest. 

Terviseamet. Olenevalt objekti iseloomust, kontrollib terviseameti järelevalve osakond 

õigusaktidega ettenähtud tervisekaitse nõuete täitmist. Erinõuded võivad olla koolidele, 

lasteaedadele, toitlustusettevõtetele, ujulatele, veekeskustele. Näiteks tervisekaitse nõuetes 

koolidele, mis on VV määrus nr 84, 30.05.2013, olevad üldnõuded on osundades: 

1. Koolil peavad olema õppetegevuseks sobivad, ohutud ja turvalised hooned, ruumid, 

sisustus ja maa-ala. Kooliruumides peab olema võimalik ohutult läbi viia õppetööd 

ja muid vajalikke tegevusi ning tegelda harrastustega. 

2. Hooned, rajatised ja ruumid peavad vastama ehitusseaduse ja selle alusel kehtestatud 

ehitisele esitatavatele nõuetele ja käesoleva määrusega kehtestatud 

tervisekaitsenõuetele. 

3. Kool peab asuma mõistlikus kauguses hoonetest ja rajatistest, mis saastavad õhku, 

tekitavad müra ja vähendavad isolatsiooni. 

4. Kooliruumides peab olema piisav õhuvahetus, küllaldane loomulik ja tehisvalgustus, 

külma- ja soojaveevarustus, heit- ja reovee kanalisatsioon, veeseaduse ja selle alusel 

joogiveele kehtestatud nõuetele vastav joogivesi ning tingimused nõuetekohaseks 

toitlustamiseks ja pesemiseks ning hügieeniliseks tualeti kasutamiseks. [41] 

Terviseamet korraldabki järelevalvet nendele nõuetele, kontrollides lisaks veel ka 

ehitusmaterjalide ja -toodete vastavust ettenähtud nõuetele. Tellija saab olla kindel, et tema 

tellitud ehitusprojekt vastab terviskaitse nõuetest tulenevatele tingimustele ja et ehituses 

kasutatavad tooted ja materjalid vastavad samuti tervisekaitse nõuetele.  
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Keskkonnainspektsioon. Keskkonnaministeerium haldusalas olev 

Keskkonnainspektsioon teeb järelevalvet looduskeskkonna ja -varade kasutamise üle 

kõigis valdkondades kaasarvatud ka ehituses, kus teostatakse järelevalvet keskkonnaga 

seotud küsimustes, nagu näiteks keskkonnamõjude hindamine, jäätmete käitlemine, 

pinnase kaevandamine jne. 

Ehitusvaldkonnas on üheks enamlevinud rikkumiseks jäätmete ladustamine selleks 

mitteettenähtud kohtadesse ja jäätmete utiliseerimisnõuetest tuleneva dokumentatsiooni 

puudulik haldamine. Kuna ehitusobjektidel liigub palju erinevad mehhanisme, võivad 

tekkida reostused, millega võib kaasneda tõsine keskkonnakahju.  

Muinsuskaitseamet. Muinsuskaitseseadusest tulenevalt on muinsuskaitseameti põhi 

ülesandeks on muinsuskaitsetöö korraldamine, riikliku järelevalve teostamine mälestiste ja 

muinsuskaitsealade üle, kultuurimälestiste riikliku registri pidamine ning kultuuriväärtuste 

väljaveotaotluste läbivaatamine ja lubade väljastamine.[27] 

Juhul kui ehitusobjekt asub muinsuskaitseala, siis on vajalik kooskõlastada ehitusluba 

muinsuskaitseametiga ning, et antud objektil üldse ehitustegevust võiks teha, on 

ehitusettevõttel vaja tegevusluba. Tegevusloa taotlemist ja väljastamist reguleerib 

muinsuskaitseamet ja antud luba registreeritakse majandustegevuse registris. Tellija 

seisukohalt tagab loa olemasolu kindlustunde, et ehitustööde teostaja on vastavalt nõuetele 

kvalifitseeritud ja omab õigust antud ehitustöid teostada. 

Tulenevalt asjaolust, et järelevalvet teostavad institutsioonid saavad oma tegevusel ainult 

õigusaktidest, siis lähtutakse tavapraktikas eelkõige ehitatud ehitiste (püstitatud hoonete 

või rajatud rajatiste) nõuetele vastavuse hindamisest arvestades Ehitusseaduse paragrahvis 

3 esitatud seisukohtasid, mis oma printsipiaalses ülesehitises tähendavad eelkõige ehitise 

ohutuse hindamist. Seejuures meetodid ja lahendused, kuidas nõuetele vastav ehitis on 

ehitatud, omavad nõuetele vastavuse hindamisel oluliselt väiksemat kaalu.[35] 
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III EHITUSTÖÖDE KVALITEEDI KUJUNEMINE 

OBJEKTIL 

3.1  Objekti ülevaade 

Magistritöö näidisobjekt on Tapa Erikooli koolihoone rekonstrueerimis- ja ehitustööd 

asukohaga, Linda tn 10, Tapa linn, Lääne-Viru maakond. Ehitustööde peatöövõtjaks on AS 

Semuehitus. Ehitustööde teostamise aeg on: aprill 2014 – juuni 2015. 

Tapa Erikool on Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse alusel töötav Haridus- ja 

Teadusministeeriumi hallatav põhikool kasvatuse eritingimusi vajavatele 10 – 18 aastastele 

poistele. Kooli õppekeeleks on vene keel ja eesti keel. Kooli suunatakse õpilased alaealiste 

komisjoni otsusega, mille kohta kohus teeb määruse või otsuse. Alaealisi võib kooli 

suunata ka kohus kohtuotsuse alusel. Harilikult suunatakse õpilased kooli üheks kuni 

kaheks aastaks. 

Uude koolimajja on planeeritud 70 õpilast, kes paigutatakse 9 rühmas. Personalitöötajate 

arv koolis moodustab 40 töötajat. Kool koosneb olemasolevast ja rekonstrueeritavast 

kolmekorruselisest ja osaliselt kellerdatud õppe-ja administratiivhoonest, mis on ühenduses 

uue spordisaali ja sööklaga. Igale õpilasele on ette nähtud oma tuba. Igas toas asub ka 

sanitaarruum koos dušinurga ja WC-ga. Märgatavalt on suurenenud parkimisala, kuhu 

mahub nüüd 41 sõiduautot.  

Tapa Erikooli vana hooneosa on ehitatud 1960-ndate aastate algul internaadihoonena, mis 

on ühendatud koridori kaudu söökla-köögi plokiga. 1980-date aastate keskel ehitati hoone 

lõunatiiva pikendusena ühekorruseline peasissepääsla. 

Rekonstrueerimis- ja ehitustööde teostamiseks vajalikud lammutustööd olid planeeritud 

kahes etapis. Esimeses etapis kuulus lammutamisele vana hooneosa kõik vaheseinad , 

põrandad, katus, tehnosüsteemid, avatäited. Lisaks veel söökla ja ühenduskoridor ning  

peasissepääsla. Esimese etapi planeeritavad ehitustööd olid vana hooneosa täielik 

rekonstrueerimine koos tehnosüsteemide vahetusega. Samuti tuli esimeses ehitusetapis 

püstitada juurdeehitatav hoone, kus asuvad administratiivruumid , söökla ja spordisaal.  



 53 

Teises etapis lähevad lammutamisele hoovis olevad majandushoone, garaaž ja vana 

katlamaja koos korstnaga. Selle asemele tuleb staadion, mille keskele tuleb 

multifunktsionaalne mänguväljak, kus on võimalik lisaks  jalgpallile mängida ka korvpalli, 

võrkpalli ja tennist. 

 

 

3.2 Ehitustööde kvaliteedi probleemid objektil 

Antud magistritöös uuris autor konkreetsed kvaliteedi probleeme Tapa erikooli objektil 

ning analüüsis nende tekke põhjusi ja välja pakutud lahendusi probleemide likvideerimise 

osas. Autor toob välja viis olulisemat probleemi kui näidist, mis tema arvates 

iseloomustavad eelduslikult tüüpilisi ehituse teostamise käigus tekkida võivaid 

situatsioone. 

Meetodiks probleemide fikseerimisel oli ehitusobjektil kasutatud ettevõtte AS Semuehituse 

kvaliteedijuhtimisestandardist tuleneva vormi VA 307: Mittevastavuse raporti tulemuste 

kasutamine. 

PROBLEEM NR 1: Monteeritavad raudbetoonposti kinnituskingade valed 

vahekaugused. 

Kirjeldus: Tapa Erikooli juurdeehituse osa kandekonstruktsiooniks telgedel 5-9 ja B-I olid  

ettenähtud raudbetoonpostid, mis ankurdati poltühendusega kann-vundamendite külge. 

Raudbetoonpostid telliti betoontoodete tarnijalt X. Posti nr P-104 kontrollimisel selgus, et 

posti kinnituskingade asetus kannvundamendi ankrupoldi suhtes oli ca 25mm nihkes. 

Projekti järgne tsentrite vahekaugus oleks pidanud olema 400mm, aga sellel postil oli vahe 

375mm (Vaata Foto nr 1 ja Joonist nr 2). 

Põhjus: Kontrollides tootejooniseid ja tarnijale saadetuid tellimuskirju, mis vastasid 

õigetel mõõtmetel võis antud probleemi põhjuseks olla raudbetoonposti tootja toodete 

puudulik kontroll Kui posti tarnija oleks toodet juba tehases kontrollinud oleks viga 

avastatud ja ehitusplatsile ei oleks vale mõõtudega toode jõudnud. Betoontoodete tarnijal 

oli küll olemas tootmisohje sertifikaat, kus ta deklareerib, et tema tooted vastavad nõuetele, 

kuid praktikas eeldatavasti kvaliteedi kontroll ei toiminud. 
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Pilt 1. Post P-104 (Allikas: Autori erakogu) 

 

Joonis 1. Fragment lõikest 1-1, posti P-104 kinnituskingade asetus [38] 

Lahendus nr 1 :Paigaldada vundamendi kannule uus ankrupolt õigele vahekaugusele. 

Selle lahenduse plussiks oleks olnud tööde teostamise kiirus. Miinuseks oleks olnud oht, et 
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puurimisel tabatakse kannvundamendi sarrust ja seega ei oleks posti kinnituse kindlus 

enam piisavalt tagatud. 

Lahendus nr 2: Kaaluti võimalust, et raudbetoontoodete tarnija valmistab uue, 

projektdokumentatsioonis ettenähtud mõõtmetega posti. Selle lahenduse miinuseks oli 

toote tarneaeg, mis oleks olnud 16 päeva. Konsulteerides nii omanikujärelevalve kui ka 

konstruktoriga, otsustati siiski lahenduse nr 2 kasuks. Sellega oli tagatud, et hoone 

kandekonstruktsioon vastab projektis ettenähtud nõuetele. 

Järeldus: Töövõtja järeldas sellest probleemist seda, et järgnevalt tuleb alltöövõtjaid ja 

materjalide tarnijaid hoolikamalt valida. Antud tarnija valikul sai tegelikkises valiku 

kriteeriumiks teenuse madalaim hind ja toote tarnekiirus. Posti vahetusest tulnud ajalise 

viivituse kahju kaalus üles madalamast hinnast ja kiiremast tarneajast tulema pidanud kasu. 

PROBLEEM NR 2: Projekteeritud õõnespaneelide ebapiisav kandevõime 

Kirjeldus: Tapa Erikooli uue hooneosa I korruse vahelaepaneelid telgede F-H ja 3-5 vahel 

olid projektijärgselt projekteeritud 220mm kõrgusega eelpingestatud õõnespaneelid 

kogusega 15 tk. Paneelide tarnija teostas enne paneelide tootmist kontrollarvutused ja 

avastas, et nende paneelide kandevõime ei ole tagatud. Kandevõime oleks olnud tagatud 

265mm kõrgusega paneelide korral. 

Põhjus: Eeldades, et projekteerimisel ei olnud ehitusprojekti konstruktiivse osa 

konstruktor arvestanud arhitektuurse projekti osa muudatustega teise korruse vaheseinte 

osas, ei tulnud paneelide kandevõine arvutamisel antud probleem välja. Probleem jäi 

märkamatuks ka ehitusprojekti ekspertiisi teostajal. 

Lahendus nr 1. Paigaldatakse vahelaepaneelid kõrgus 265mm. Lahenduse miinuseks on, 

et paneelide paigalduskõrgus väheneb 45 mm võrra ja on seega erinev samal teljele (F) 

toetuvate paneelide paigaldus kõrgustega. Lisaks peaks arvestama sellise lahenduse puhul 

ka rahalise  kahjuga, sest 265mm paneelid on kallimad kui 220mm paneelid, vaata joonist 

nr 2. 
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Joonis 2. Fragment muudetud vahelaepaneelide toetuse lõige 2-2  teljel F [38] 

Lahendus 2: Et paneelide kandevõime oleks tagatud, oleks tulnud muuta teisel korrusel 

olevate vaheseinte materjale. Projektijärgselt oleks pidanud vaheseinte materjaliks olema 

õõnesplokid laiusmõõtudega 140mm ja 240mm. Arvutuste järgi oleks kergemaks 

vaheseinte materjaliks sobinud kipsplaatvaheseinad ehitatuna metallkarkassile. Selle 

lahenduse miinuseks oli materjalide hinnavahe võrreldes õõnesplokkide hinnaga ning 

seinte ehitusele oleks kulunud rohkem aega ja tööjõudu. 

Tulemus: Otsustati lahenduse nr 1 kasuks, kuna kalkuleerides materjalide ja paigalduse 

maksumust, siis lahendus nr 1 osutus ikkagi soodsamaks. 

Järeldus: Kindlasti tuleks üle kontrollida konstruktsiooni kandevõime tagavate sõlmede ja 

toodete vastavus ettenähtud koormustele. Õõnespaneelide tootja kvaliteedikontroll õigustas 

ennast.  

PROBLEEM NR 3: Raudbetoonriivi kinnitushülsi vale kaugus 

Kirjeldus: Tapa Erikooli uue hooneosa raudbetoonpostide P-103 ja P-101-3 vahele oli 

projekteeritud raudbetoonriiv. Raudbetoonriivid telliti tarnijalt X. Riivi RBR-02 

kontrollimisel selgus, et riivi kinnitus ava tsenter oli 40mm nihkes. Vaata pilti nr 2. 
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Pilt 2, Raudbetoonriivi RBR-02 nihkes olev kinnitusava  

Põhjus: Selle probleemi põhjus ja järeldus on analoogne probleemi nr 1 põhjusega. 

Eeldame, et raudbetoonriivi tarnijal ei toiminud tehasepoolne kvaliteedikontroll.  

Lahendus nr 1: Tellida raudbetoontoodete tarnijalt uus riiv RBR-03. Lahenduse 

miinuseks oleks olnud tellitud riivi pikk tarneaeg ja antud riivi paigaldamisest sõltus 

vahelaepaneelide montaaž. 

Lahendus nr 2: Valada antud raudbetoonriiv objektil. Selle lahenduse miinuseks oleks 

olnud samuti liiga pikk valmimisaeg, mis oleks seadnud samuti vahelaepaneelid montaaži 

aja ohtu. 

Lahendus nr 3: Puurida riivile uus ava ettenähtud kohta ja vana ava uuesti kinni 

betoneerida. Eelnevalt kontrolliti riivi armeerimisjoonistelt, et puuritavas kohas ei oleks 

sarrust ja peale puurimist oleks sarruse kaitsekiht tagatud. Antud lahendust konsulteeriti 

konstruktori ja omanikujärelevalvega ja leiti, et see ei nõrgesta riivi kandevõimet ja 

kinnitus postile on piisav. 

PROBLEEM NR 4: Olemasoleva hoone katuse nivendiseina halb seisukord 

Kirjeldus: Olemasoleva hoone vana katusekonstruktsiooni lammutamisel tuli valada 

perimeetri ulatuses vanale silikaattellistest laotud nivendiseinale peale uus armeeritud 

betoonvöö. Peale lammutustöid selgus, et olemasolev seina osa on väga halvas seisukorras. 
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Suures ulatuses oli müürisegu kivide küljest lahti tulnud ning paljud kivi olid mõranenud. 

Sellistel tingimustel ei oleks uue katuse kandekonstruktsiooni püsivus tagatud. Lisaks ei 

vastanud müürikõrgus  eeldatavale kõrgusele (Vaata pilti nr 3). Projektijärgselt oleks 

pidanud olemasoleva nivendiseina kõrgus olema 600mm, tegelik mõõt kõikus aga  350 ja 

430mm vahel. Kui sinna veel lisaks arvestada ka juurde valatav uus 200mm 

raudbetoonvöö, siis oleks kõrguseks tulnud 630mm, mis on oleks ohtu seadnud hoone 

arhitektuurilise välimuse ja katusealuse vaba ruumi kõrguse, nimelt oli katusele 

projekteeritud ka ventilatsioonikamber.  

Põhjus: Olemasoleva katuse seisundit ei olnud projekteerimisel võimalik kontrollida, sest 

antud konstruktsioone ei olnud võimalik avada, kuna hoone oli igapäevaselt kasutusel 

erikoolina.  

Lahendus 1: Antud probleemi lahenduseks oleks olnud vana nivendiseina lammutamine 

kõrguseni, kus seina tugevus oleks olnud stabiilne. Seejärel oleks sinna valatud 

raudbetoonvöö. Selle lahenduse miinuseks oleks olnud see, et saavutada projektkõrgus, 

oleks pidanud raudbetoonvöö paksus kohati olema 450mm ja see ei oleks olnud 

otstarbekas (saalungite toestamine , armeerimine). 

Lahendus 2: Teiseks lahenduseks oleks olnud vana müürivöö lammutamine stabiilse 

kõrguseni ja see järel laduda uuesti müür analoogsete silikaattellistega kuni projektijärgse 

kõrguseni. See lahendus valitigi, kuna  tagas korrektse lahenduse (Vaata pilt nr 4 ). 

Järeldus: Vanade hoonete rekonstrueerimisel tuleb sageli ette olukordi, kus projekteerijal 

ei ole võimalust olemasolevat olukorda hinnata ja seega jääb olukorra hindamine eelduse 

tasemele. Projekteerija oleks pidanud projekti lisama lahenduse selle kohta, et juhul kui 

olemasolev olukord osutub eeldatavast olukorrast halvemaks, siis oleks saanud nii tellija 

kui ka ehitaja antud probleemiga arvestada. Eeltoodu tähendab seda, et tellija oleks 

pidanud riigihanke dokumentides seda sätestama ja ning kõik ehitustööde hinnapakkujad, 

sh AS Semuehitus seda ka vastavalt siis arvestama. 
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Pilt 3. Olemasoleva katuse nivendiseina seisukord (Allikas: Autori erakogu) 

 

Pilt 4. Olemasoleva hoone uus taastatud nivendi sein. (Allikas: Autori erakogu) 
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PROBLEEM NR 5: Olemasoleva hoone vahelaepaneelide valed projektkõrgused 

Kirjeldus: Olemasoleva hoone esimese, teise ja kolmanda korruse põrandate 

lammutamisel selgus, et puitpõrandad ei asunud otse paneelidel, vaid olid ehitatud 

puitlaagidele. Sellest järeldus, et vahelaepaneelid asusid  180-220mm eeldatavast kõrgusest 

madalamal. Ehitades projektijärgse joonise TK-01 järgi (vaata joonis 3 ), oleks jäänud uute 

põrandate ja trepikodades olevate trepimademete kõrguste vaheks ca 190mm. Vastavalt 

RKAS-i nõetele „Tehnilised nõuded kooli- ja büroohoonetel” osa 2.7 peavad erinevate 

põrandate tasapinnad olema ühes tasapinnas.[40] 

 

Joonis 3. Fragment olemasoleva hoone projektijärgsest vahelae lõikest[38]  

Põhjus: Eeldatav probleemi põhjus oli, et hoone olemasolevas projektdokumentatsioonis 

ei kajastunud vahelagede konstruktsioonid ning projekteerimisfaasis ei saanud antud 

olukorda kontrollida, kuna tegemist oli igapäevaselt töös oleva erikooliga. Põrandatesse 

surfide tegemine oleks seganud erikooli tööd.  

Lahendus nr 1: Antud probleemi lahenduseks leiti sobivaks, et need kõrguste erinevused 

saab täita isolatsiooni materjalidega. Kõigepealt olemasolevate paneelide peale 

paigaldatakse tasanduseks kergkruus fraktsiooniga 4-10mm, seejärel sammumüraplaat 
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30mm, mille peale omakorda paigaldati EPS80 paksusega 125-150mm. Seejärel tulid 

konstruktsiooni kihid juba vastavalt projektile (Vaata joonis nr 4). 

 

Joonis 4. Fragment olemasoleva hoone muudetud vahelae lõikest[38] 

Järeldus: Esmapilgul tundus, et siin oli põhjuseks analoogne probleemi nr 4 põhjusega, et 

tegemist oli olukorraga, kus olemasoleva hoones ei oleks saanud vajalikke kontrolle teha, 

aga lähemal uurimisel selgus, et antud probleemi oleks saanud avastada kasutades selleks 

olemaoleva hoone igal korrusel olevaid šahte, kust oleks olnud võimalik näha 

olemasolevate põrandate konstruktsioone ja mõõta ära vahelaepaneelide ja trepimademete 

kõrgused.   
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IV ETTEPANEKUD JA JÄRELDUSD 

 

4.1 Ettepanekute realiseerimine objektil 

Sarnaselt enamusele ehitusettevõttele, kes soovivad tundlikus ja tihedas konkurentsis 

püsida, on ka Semuehitus AS pidevas arengus, tegeledes selle eesmärgi saavutamise nimel 

pidevalt erinevate ehitusprotsesside analüüsi ja parendamisega.  

Analüüsides Tapa Erikooli objektil ehitustegevuse käigus ilmnenud erinevaid probleeme 

ning hinnates nende tekkimise põhjusi, saab järeldada, et vajalik on teostada veel 

tõhusamat kontrolli erinevate ehitusetappide (projekteerimine, hanke korraldamine ja 

ehitamine) üle, seda eesmärgiga, et tagada ehitustööde kvaliteet objektil. Eelnevast 

lähtuvalt esitab töö autor rea ettepanekuid, mis võimaldaksid parandada just ehitusettevõtte 

kvaliteedi kontrolli ja jälgimise süsteemi ning mida saaks hilisemalt realiseerida ka teistel 

objektidel. Asjaolu, kas sellised ettepanekud võiksid olla kasutatavad ka teiste sarnase 

struktuuri ja võimsusega ehitusettevõtete puhul või siis iseloomustavad enamust 

ehitussektoris toimuvat, on esitatud arutelu põhiselt loodav hüpoteetiline üldistus.  

Ettepanek nr 1.  

Muuta ja täiustada ISO 9001:2008 kvaliteedijuhtimise protseduuri osa AP 405 : Kaupade 

ja teenuste ostutegevus. Nimetatud protseduuris tuleb täiustada selle peatükki „Volitused ja 

vastutused, lisades sinna punktid : 

1. Allhankijate võrdluse, valiku ja tulemuse eest vastutab valiku tegija, reeglina 

projektijuht. 

2. Allhankijate töö vahetu koordineerimise ja sellega seotud korralduse eest vastutab 

projektijuht. 

3. Heakskiidetud allhankijate andmebaasi pidamise ja täiendamise koordineerimise 

eest vastutab projektijuht, andmete adekvaatsuse eest vastutab andmebaasi täiendaja, 

kelleks on eelarvestaja. 
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Ettepanek nr 2. 

Protseduuri osa AP 405: Kaupade ja teenuste ostutegevus, peatükis „Tegevuskirjeldus, 

meetod” punkti 2: Ostutegevus alapunkt 2: Tarnija/Allhankija valik lisada juurde 

täiendavad selgitused: 

1. Allhankijate valiku tegemine algab pakkumise koostamise etapil ja jätkub pärast 

lepingu allakirjutamist ehituse planeerimise ning ehitusprojekti teostuse 

(realiseerimise) etappides.  

2. Saadud hinnapakkumised täpsustatakse alati enne lõpliku valiku tegemist; 

vajadusel võetakse täpsustavaid ja/või alternatiivseid hinnapakkumisi. 

3. Pakkumiste küsimiste, pakkumiste võrdluse ja töötlemise käigus saadav 

informatsioon peab olema ülevaatlik, võrreldav ja piisav sobiva allhankija valiku 

tegemiseks.  

4. Allhankijate ring ja arv tuleb reeglina määrata projektijuhil iseseisvalt, vajadusel 

konsulteerides ettevõtte ehitusdirektoriga, mille järgselt komplekteeritakse 

pakkumismaterjalid, tagades nende kättesaadavuse kõigile potentsiaalsetele 

allhankijatele.  

5. Allhanketöö hankimise eesmärgil koostab projektijuht pakkumise küsimused, 

millised selgitavad hanke sisu ja seotust ehitusprojekti vastav osaga ning edastab 

need potentsiaalsetele allhankijatele. 

6. Projektijuht töötleb allhankijatelt saadud pakkumisi ning koostab ehitusdirektori 

korraldusel allhanketöö jaoks võrdlustabelid, mis aitavad parandada ülevaadet 

pakkumistest. Projektijuht teostab läbirääkimised selekteeritud allhankijatega. Otsuse 

allhankija valiku kohta teeb reeglina projektijuht, kooskõlastades valitavad 

alltöövõtjad ehitusdirektoriga. Dokumentatsioon säilitatakse pakkumiste kartoteegis.  

7. Allhankijate valik baseerub allhankijate andmebaasil ning konkreetse hanke käigus 

saadud hinnapakkumistel. Allhankijate andmebaas on andmete ja hinnangute kogu, 

kus andmete kättesaadavus on tagatud kõikidele ettevõtte töötajatele.  

8. Allhankijate/alltöövõtjate pakkumistabelite read peavad olema sünkroonsed AS 

Semuehituse  kui peatöövõtja pakkumistabeli ridadega, v.a juhud kui seal on mingi 

allhange ühe reaga. Siis peab allhanke pakkumine vastama EVS 885: Ehituskulude 

liigitamine. 
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Ettepanek nr 3. 

Lisada protseduurile AP-405 lisa 1, nimekiri Valikukriteeriumid, mis on loodud 

allhankijate heakskiitmise ja/või tarnijate/alltöövõtjate valiku protsessi lihtsustamiseks. 

(Vaata tabelit nr 6 ) 

Tabel 6. Valikukriteeriumid allhankijate valimiseks (Allikas: Töö autor) 

Jrk Valikukriteeriumid 

1. Toote/teenuse vastavus tellija poolt püstitatud nõuetele 

2. Toote/teenuse kvaliteet 

3. Toote/teenuse maksumus 

4. Toote/teenuse hinna ja kvaliteedi suhe 

5. Toote/teenuse komplekssus, vastavus lähteülesandele 

6. Toote sertifikaadi olemasolu 

7. Alltöövõtja/tarnija firma sertifikaadi olemasolu 

8. 

Alltöövõtja/tarnija tarnekindlus, kogemused, sooritused (tellimuste täitmise 

täpsus) 

9. Alltöövõtja/tarnija usaldusväärsus 

10. Alltöövõtja/tarnija paindlikkus asjaajamises 

11. Alltöövõtja/tarnija finantsolukord, kontrollitud majandusseis ja hinnatud riskid 

12. Alltöövõtja/tarnija inimressursside ja vahendite olemasolu 

13. Alltöövõtja/tarnija kvaliteeditagamise tase 

14. Alltöövõtja/tarnija töö- ja keskkonnakaitsealaste küsimuste olukord 

15. Tarnesoodustused 

16. Maksetingimused 

17. Otsustaja omapoolne hinnang 

Ettepanek nr 4 

Võtta kasutusele maatrikstabel, kus on kirjeldatud teatud ehitustööde etapid, mille abil 

oleks võimalik saada lihtsustatud ülevaade kvaliteedi kontrollimise protsessist. Tabeli 

koostamise eesmärgil kaardistatakse ümber tüüpilised tegevused ehituse protsessi käigus, 

millised on otse või kaudselt seotud ehitustööde kvaliteedi tagamisega. Sellisteks ehitamise 

kvaliteedi põhisteks tegevusteks on: 

i) lähteülesanne,  

ii) projekteerimine,  

iii) ehitusaegne kontroll, 

 iv) õhupidavuse kontroll, 
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 v) eriosade seadmete kontroll ja seadistamine,  

vi) valmis siseruumide kontroll,  

vii) valmis hoonekarbi järel kontroll. Igale loetletud tegevusele (etapile) vastab 

sellele etapile omane meetod või vahend kontrolli teostamiseks, mis on seotud 

kontrolli teostamise aja ning kontrolli läbi viiva isikuga. Kirjeldatud tegevuse 

tabelmaatriks on esitatud töö lisas 4. 

Ettepanek nr 5 

Muuta ja täiustada ISO 9001:2008 kvaliteedijuhtimise protseduuri AP 307 „Korrigeeriv ja 

ennetav tegevus”. Olemasolevas protseduuris tuleb lisada peatükki: „Käsitlus ja 

kasutusala“ punkt: 

Korrigeeriva ja ennetava tegevuse aluseks on ettevõtte juhtimissüsteemis rakendatav 

mittevastavuse fikseerimise süsteem ja metoodika. Korrigeeriv ja ennetav tegevus tuleb 

välja töötada ja rakendada kõikide toote/teenuse, protsessi, kliendi teeninduse ja/või 

juhtimissüsteemiga seonduvatel mittevastavuste juhtudel. 

Lisada protseduurile mittevastavuse ja fikseerimiseks kõrvaldamiseks vaajalike toimingute 

skeem. Skeemi eesmärk on visuaalselt selgitada korrigeeriva ja ennetava tegevuse 

protseduuri toimivust (Vt.Skeem nr 4). 

Kõik ettepanekud ja muudatused on tehtud eeldusel, et need seotakse ettevõtte 

kvaliteedijuhtimise protsessidega, mis on igati loomulik, sest kõik kvaliteedi kontrollimise 

ja tagamisega seotud protsesside juhtimine käib läbi kogu ettevõtte kvaliteedijuhtimise 

süsteemi. 
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Skeem 4.  AS Semuehituse protseduuri AP 307 mittevastavuse ja fikseerimise 

kõrvaldamise skeem. Allikas: Töö autori edasiarendus viite [19] põhjal 

 

 

4.2  Kas ühe ettevõtte probleem? 

Üldistades ehitusekvaliteedi probleemitikku on võimalik kindlalt nentida tõsiasja, et 

ehituskvaliteet ei ole ainult ühe ettevõtte probleem. Ikka ja jälle leiab erinevates 

meediavahendites teateid mõne ehitusobjekti kohta, kus on olnud probleeme ehitamise 

kvaliteediga. Lisaks tavapärasele massimeediale jõuavad sellised teated avalikkuseni 

üldjuhul kas läbi ajakirjanduslike uurimiste või siis ka läbi erinevate kohtulahendite. 
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Reeglina on avalikuks informatsiooniks kõrgeima kohtutaseme, Riigikohtu lahend, mille 

järgselt on võimalik leida asjakohane informatsioon selles osas kuidas madalama astme 

kohtud probleemi käsitlesid. 

2012-ndal aastal on  Tallinna Tehnika Ülikooli poolt koostatud ja Sihtasutuse KredEx-i 

poolt tellitud uuring “Eesti eluasemefondi ehitustehniline seisukord ajavahemikul 1990-

2010 kasutusele võetud korterelamud” [4] kohta, mis sisaldab endas väga põhjalikku 

analüüsi ehituskonstruktsioonide, ehitusfüüsika ja tehnosüsteemide juures esinevate 

probleemide kohta. Teisisõnu oli analüüsi objektiks just nimetatud komponentide ja 

ehitusvaldkondade kvaliteet. Lisaks nimetatud põhivaldkondadele allutati analüüsile ka 

ehitustöid teostanud ettevõtete juhtimis- ja kvaliteedisüsteeme ja ehituses kasutatud 

materjale. 

Eelnevalt mainitud uuringus välja toodud probleemid kattuvad suuresti magistritöös 

uuritud Tapa Erikooli objekti probleemidega (Vaata lisa 6). Puudustega töödeks olid 

konstruktsioonide monolitiseerimisel esinevad armeerimisvead, viimistlusdefektid, 

ehitustoodete defektid, tööfrondi ebapiisav kaitse ilmastiku eest, aga ka ehitustööde 

teostamisel esinevast hoolimatusest tingitud vead. Ehitusaegsetest defektidest moodustasid 

uuringu põhiselt vundamentide ning kandvate- ja välisseinte probleemid kokku üle 50% 

defektide üldarvust. Kõikide teiste ehitustehnoloogiliste tööliikide osas oli probleemseid 

lahendusi, millised olid esinenud defektide allikaks, alla 10%.  

Vundamentide puhul torkas silma ebapiisav ehitusgeoloogia maht ning vajumite ebapiisav 

hindamine. Kandvate- ja välisseinte osas esines üllatavalt palju probleeme piirete 

soojusjuhtivuse määramisel. Tihti oli vasturääkivusi erinevate eriosadeprojektide ja 

arhitektuursete projektide vahel. 

Sarnaselt ehitustööde osas esinenule, moodustasid ehitusprojekti lahendi vigadest samuti 

ligi 50% vead, millised olid seotud vundamentide ning kandvate- ja välisseinte kvaliteedi 

osas esinevate probleemidega. Eeltoodu kinnitab veelkordselt asjaolu, et ehitise üldise 

kvaliteedi ning konkreetse ehitise kestvuse kontekstis on olulisema tähendusega ehitise kui 

hoone konstruktiivse skeleti püstitamisega seonduv 

Pea 10% ehitise kvaliteedi üldistest probleemidest olid seotud vigadega, millised esinesid 

katusetarindite ja/või katusekatete teostuse juures. Viidatud üldistamine, seda koos 

vundamentide ning kandvate- ja välisseinte kvaliteeti puudutavate probleemide osakaaluga 
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(50%) viitab asjaolule, et hoone karp (külm karp) on tervikuna olulisim kvaliteedi tagamise 

koht.  

Uuringu kokkuvõtteks võis märkida, et kõigi uuritud ettevõtete puhul üha tiheneva 

turukonkurentsi ja üldise raske majandusliku olukorra tingimustes oli hakatud siiski järjest 

suuremat tähelepanu pöörama ehitamise kvaliteedile ja kliendikesksele suhtumisele, 

püüdes seda kasutada täiendava argumendina lepingueelsetel läbirääkimistel. Paraku on 

see kasutatav üksnes eratellijate puhul, kui ei rakendata riigihanke odavaima pakkuja 

põhimõtet. Samuti on ehitajad järjest enam näidanud üles huvi loobuda üksnes hetkelisele 

hinnavõidule keskendunud odavnemise ettepanekutest, eelistades pigem järeleproovitud ja 

pikaealisi lahendusi isegi olukorras, kus veidi odavam ning garantiiajal kestev lahendus 

oleks olnud veel kümme aastat tagasi kindlaks valikuks. Sellega püütakse minimeerida 

garantiiaja ja hilisemaidki riske ning kulusid ebaõnnestunud töö ümbertegemisega.[4] 

 

 

4.3    Järeldused 

Uurimisülesandes püstitatud ühe põhiväitega, et ehitustööde kvaliteet kujuneb lõplikult 

tööde teostamise käigus, tuleb nõustuda, sest kvaliteedi kujunemine on pidev protsess, mis 

sõltub väga paljudest erinevatest asjaoludest.  

Ehitusseaduses ei viidata otseselt kvaliteedile, tähelepanu all on ehitise vastavuse 

temaatika, küll aga rakendub see läbi hea ehitustava, mis on seaduse kolmanda paragrahvi 

esimese lõike alusel kohutuslik kõikidele seotud isikutele. Ehitusseaduse üldine rõhk on 

suunatud ehitise püsivusele ja ohutusele, mis oma sisult tähendab käesoleva töö lähenemisi 

arvestades asjaolu, et ehitise ohutus ja püsivus on sünonüümsed mõisted ehitise 

kvaliteediga. 

Nõuded kvaliteedile rakenduvad läbi teiste õigusaktide, standardite ja 

projekteerimisnormidega. Lisaks on Eestis laialdaselt kasutusel ka juhendkaardid ja 

juhendmaterjalid ning väga levinud on ka Soome  ehitusvaldkonna kvaliteedi normid 

(RYL, RIL jne), mis saavad siduvaks ehitustööde teostajale läbi 

projektdokumentatsioonide. Käesoleval ajal on paljud vajalikud seadused ja määrused 

avalikes väljaannetes, nii webis kui ka paberkandjal kätte saadavad, kuid paljudele on 



 69 

ootamatu, et standard kuulub autoriõiguste kaitse alla ning on tasuline ja standardiga saab 

tasuta tutvuda ainult raamatukogudes, kus hoitakse sundeksemplare. 

Kaasaegsete lähenemiste puhul kvaliteedi hindamisele ja kujundamisele jõudis töö autor 

järeldusele, et on olemas teatud huvigrupid, kes on võtnud endale eesmärgiks mujal 

maailmas juba laialdaselt levinud kvaliteedihindamissüsteemide Eesti oludesse ületoomise 

nii ärilise kasumi saamise nimel kui ka lihtsalt eesmärgiga innovaatilisust ehitusvaldkonda 

tuues. Need lähenemised võib üldiselt jaotada kaheks põhiliseks lähenemiseks ning neid 

siduvateks instrumentideks – standarditeks, millised algselt olid iseseisvad instrumendid 

(Vaata skeemi nr 5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skeem 5. Kaasaegse kvaliteedi loomise instrumendid 

Esiteks on juhtimispõhised kvaliteeti mõjutavad lähenemised: BIM, COBIM, Lean 

Construction, IPD, millede ühiseks nimetajaks võib lugeda koostöö loomist erinevate 

osapoolte vahel, et oleks tagatud maksimaalne lõpptulemus ja edaspidine kasutus. Kuigi 

mõned nendest lähenemistest, nagu BIM, on Eestis proovitud kasutusele võtta juba 

peaaegu kümme aastat tagasi, ei ole need osutunud populaarseteks küll majanduslikel 

kaalutlustel kui ka vähese know-how puudumise tõttu. Eraldi tähelepanu väärib nn 

Timmitud ehitus. 
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Siia alla saab tuua ka veel erinevad ISO sertifitseerimisstandardid, mis vastupidiselt 

eelnevatele on väga laialdast kasutust leidnud. Enam levinumad nendest on EVS-EN ISO 

9001 kvaliteedijuhtimise standard ja EVS-EN ISO 14001, mis on organisatsioonide 

keskkonnajuhtimise standard.  Nende populaarsuse põhjuseks võib tuua asjaolu, et alates 

2003 aastast on riigihangetel kvalifitseerimistingimustena sisse toodud ettevõtete 

sertifitseeritud kvaliteedijuhtimise süsteemi olemasolu  ning seda mitte ainult 

ehitushangetele vaid ka nüüdseks juba enamusel projekteerimishangetel. 

Teiseks on keskkonnapõhised kvaliteedi hindamissüsteemid nagu näiteks LEED, 

BREEAM, GBC, Rohemärgis 2015 ja Energiamärgis, kus peamised märksõnad on 

säästlikkus, jätkusuutlikkus ja taaskasutus. LEED koostatud USA Rohelise Ehituse 

Nõukogu poolt  roheliste hoonete sertifitseerimissüsteem, et hinnata hoone keskkondlikku 

toimimist ning edendada jätkusuutlikku ehitusdisaini. BREEAM on Inglismaal välja antud 

keskkonna hindamise meetod, millel on olemas ettenähtud kriteeriumid, et hinnata hoone 

omadusi, disaini, ehitust ja kasutust. GBC on säästliku arendustegevust toetava, edendava 

ja kvaliteeti ning jätkusuutlikust arendava valdkonna juhtivorganisatsioon kinnisvara- ja 

taastuvenergiatööstuses. GBC Eesti on välja andnud oma Kvaliteedi ja Jätkusuutlikkuse 

standardi, kuid samas aitab vajadusel ka LEED-i või BREEAM-i sertifikaatide välja 

andmisel.  

Rohemärgis 2015 on Eestis välja antud klassifikatsioon mitte-eluhoonete majandusliku, 

sotsiaalse ja keskkonnaalase kvaliteedi hindamiseks, kust võib leida nii LEED-ist kui 

BREEAM-ist ülevõetuid pidepunkte 

Energiamärgis on aga seadusest tulenevalt tehtud kohustuslikuks ja reguleeritav Vabariigi 

Valitsuse määrusega nr 68 ”Energiatõhususe miinimumnõuded”. [12] Uute hoonete puhul 

on energiamärgis määratav arvutuslikult ja ei pruugi alati vastata tegelikkusele, 

Tutvunud kirjanduse ja erinevate ettekannetega, jõudis autor järeldusele, et Eestis ei ole 

suudetud nii LEED-i kui BREEAM –it laialdaselt rakendada, kuid GBC Eesti on suutnud 

kõige enam omale poolehoidjaid leida vähemalt küllalt suure liikmeskonna poolt. Kindel 

on see, et Eesti kinnisvara- ja ehitusturul oleks mõttekas kasutada ainult ühte nendest 

sertifitseerimissüsteemidest ja see võiks olla ka aktsepteeritud ka meie lähinaabrite poolt. 

Tellija mõjutused kvaliteedi kujunemisele algavad lähteülesande püstitamisega ning 

projekteerimishanke ja ehitushanke korraldamisega. Ideaalse lahendusena võiks juba 
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nendes protsessides osaleda ka omanikujärelevalve, kes aitaks jälgida projekteerimise 

arengut ja vajadusel juhtida tähelepanu projektis olevatele kitsaskohtadele, et vältida nende 

avastamist ehituse käigus.  Siin olekski lahenduseks BIM või IPD meetodite kasutamisest. 

Sellise vajaduse olemasolule on tähelepanu juhitud ka mitmetes ehitusvaldkonna 

õigusaktides, kus, seda küll soovituslikult, on loodudu eeldus, et omanikujärelevalve 

kaastakse vähemalt projekteerimise ajal kui mitte varem
1
. 

Riiklikud järelevalve teostajad täidavad oma töökohustusi lähtuvalt seadusest või teistest 

õigusaktidest tulevatest nõuetest. Järelevalve teostajate mõjutused ehitustööde kvaliteedi 

kujunemisele sõltuvad sellest, et  kui täpselt või hoolikalt nad oma tööülesandeid järgivad. 

Vaatamata ühtsetele nõuetele erinevate järelevalvet toestavate isikute kvalifikatsiooni osas 

on tegemist olukorraga, kus kas seaduslike ja/või kutseliste nõuete rakendmaine on olulisel 

määral seotud järelevalvet teostava isiku iseloomuomaduste, empaatia võimega jne. 

Tööjõu oskuste ja kvalifikatsiooni mõju ehitustööde kvaliteedile on üldiselt väga tähtsal 

kohal. Peatükis 2.2 välja toodud tööjõu-uuringu andmetel on pooled ehitussektoris 

töötavad töölised ilma erialase kutsehariduseta. Suurem puudujääk on just kutseõppe 

läbinud ja Eesti Ehitusettevõtete Liidu kaudu kutse saanud ehitustöölistest. Tuleb tõdeda, 

et peaaegu kolmandik kutsekooli ehituserialadel lõpetanutest ei asu oma õpitud erialal 

tööle. Üheks põhjuseks eriala mittetöötamisele on kindlasti ootustele mitte vastav palgatase 

ning seepärast suundutakse tihti tööle hoopis lähiriikidesse (Soome, Rootsi, Norra). Töö 

autor on arvamusel, et selline olukord kestab kindlasti veel mõnda aega, sest palgatasemete 

ühtlustamist ei ole lähis aastatel oodata 

Siit tulenevalt mängib olulist rolli ehitustööde kvaliteedi kujunemisel ka musta tööjõu 

kasutamine ehitussektoris. Ümbrikupalkade levik ehituses on läbi aastate olnud üks 

suuremaid. Eesti Konjunktuuriinstituudi poolt läbiviidud uurimuse “Varimajandus Eestis 

2012” järgi on ümbrikupalkade osakaal ehituses 22% (Vaata skeemi nr 6).  

Riigi pidev kontroll ja järelevalve antud küsimuse on olukorda pisut parandanud, kuid peab 

siiski arvestama, et mingis osas ikkagi illegaalse tööjõu kasutamine jätkub. Nimetada võib 

siin ettevõtjate kohustust kohe esimesel päeval registreerida konkreetne ehitustööline tema 

saabumisel ehitusplatsile ning Maksu ja tolliameti õigust vastava kontrolli läbiviimiseks. 

                                                 
1
 Vt Majandus-ja kommunikatsiooniministri 2010.a määrus nr 67 Nõuded ehitusprojektile. 
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Samuti on olulise tähendusega ehitushangete käigus järjest rohkem loodav kriteerium, 

mille alusel pakkuja peab kinnitama kvaliteetse ja nõuetele vastava tööjõu olemasolu. 

 

Skeem 6. Ümbrikupalka saanute töökohtade valdkondlik jaotus(% ümbrikupalka 

saajatest) [45] 

Ehitusturu olukorras on oma ülesanne tellijale ehituskvaliteedi osas vajaliku kindlustunde 

loomisel mitmetel riiklikel institutsioonidel nagu Riigikontroll, TJA, aga ka Õiguskantsleri 

bürool, kelledel kõigil puudub õigus ehituskeskkonnas kehtivate kvaliteedinõuete 

tõlgendamiseks. Tuleb lisada, et nende institutsioonide roll ja tegevus on töö autori arvates 

eraldi uurimisteema. 

Esitatud asjaolud, koos tõdemusega, et Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium kui 

ehitusvaldkonna õigusloome looja ei oma õigust luua valdkonna õigusaktide kommentaare, 

tekitabki olukorra, kus lisaks tellijatel puudub ka ehitusettevõtjatel selgus ja kindlustunne 

erinevate ehituskvaliteedi nõuete olemasolu ja rakendamise osas. Viidatud, valdkonna eest 

vastutava ministeeriumi rolli täpsustamine ning ehituskeskkonnas vajalike seaduste ja 

õigusaktide kommentaaride loomise õiguse ja kohustuse delegeerimine aitaks kindlasti 

kaasa ehituskvaliteedi olukorra parandamisele. Selline, kommentaaride loomise õiguse ja 

kohustuse delegeerimine juhtivale ministeeriumile, seda koos vastavate mõjude 

hindamisega, on oma olemuselt iseseisva lõputöö teema. 
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KOKKUVÕTE 

Oma magistritöös ”Ehitustööde kvaliteedi kujunemine tööde teostamise käigus” uuris töö 

autor ehitustööde kvaliteedi kujunemise erinevaid mõjureid ja aspekte. Ilmnevate 

ehituskvaliteedi erinevate aspektidena tõi autor välja ka probleemsemad teemad Tapa 

Erikooli rekonstrueerimis- ja ehitustööde objektil ja pakkus välja lahendusi  peatöövõtja 

AS Semuehituse kvaliteedijuhtimissüsteemi täiendamisele.  

Kirjanduse ja olemasolevate uuringute põhjal koondati käesoleva töö teoreetilisse ossa 

ehitussektoriga seotud informatsioon ja lähenemised, millised käsitlevad kvaliteedi sisu, 

seda koos kvaliteeti mõjutavate ja toetavate tegurite esitamisega. Samuti pole väheoluline 

asjaolu, et kogu ehitussektori tegevuse kvaliteeti, selle kvaliteedi hindamist ja tagamist 

puudutav kirjandus on enamjaolt võõrkeelne; Eesti keelsed on ainult erinevad uuringud, 

juhendid ning ehitustöölistel ja ehitusjuhtidele mõeldud erialased loengud ja ettekanded.  

Eesti ehitusvaldkond on omalaadne veel ka selles mõttes, et Eesti on üks väheseid riike 

Euroopas, kus ehitusvaldkonna tööliste ja spetsialistide kvalifikatsioonitunnistused, 

sertifikaadid ja sõltumatute ekspertide hinnangud ei ole leidnud praktikas piisavat 

tunnustamist. Kõik see on viinud olukorrani, kus läbi meedia on loodud kuvand, kui halva 

kvaliteediga on  projektid, kui mitteteadlikud on tarbijad ning investorid. Paljude 

projektide lõpetamisega on kaasnenud juriidilised vaidlused, mis on jäänud lõpetamata 

finantsprobleemide või pankroti tõttu. Planeerimis-, projekteerimis- ja ehitamisvead 

põhjustavad kommunaalkulude suurenemist või halvemal juhul kahjustusi kinnisvarale 

tervikuna – tulemuseks on pettunud ostjad ja kinnisvarade haldajad. Iga etapi lõppedes 

vaadaku järgmine osapool ise kuidas hakkama saada. Kahjuks on mõtlemine, et “peale 

mind tulgu või veeuputus “, on pigem reegel kui erand.  

Oluliseks probleemiks on ka ehitushangete hinnapõhisus, mis sunnib nii projekteerijaid, 

ehitajaid kui ka tellijaid planeerima väga hoolikalt rahalisi vahendeid. Tööde teostamise 

käigus ei saa keegi endale lubada eelarve suurenemist, mistõttu proovitakse kokku hoida 

nii kasutatavate ehitusmaterjalide kui ka töid teostavate ehitustööliste pealt.  
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Eeltoodu põhjal oleks vaja teha kõigile osapooltele, nii tellijatele, projekteerijatele, 

ehitajatele, hoonete kasutajatele kui ka järelvalve teostajatele, rohkem teavitustööd, et 

tekiks ühtsem arusaam kvaliteedi vajalikkusest ja selle tagamise võimalustest ehituse 

erinevatel etappidel.  

Riik on oma seaduste, normide ja nõuetega püüdnud olukorda parandada, aga kahjuks 

võtavad need protsessid erinevatel põhjustel liiga kaua aega. Tõenäoliselt on olemas 

huvigruppe, kes sooviksid ja võiksid teha asjalikke ettepanekuid ehitus- ja 

kinnisvaravaldkonna parandamiseks ja täiendamiseks. Lihtsalt oleks vaja suunata need 

huvigrupid paremale koostööle. 

Võttes kokku käesoleva magistritöö esimese peatüki lõpus püstitatud uurimisülesannete 

kirjeldused (kirjelduslikud hüpoteeside paarid) asub töö autor seisukohale, et teostatud 

teoreetiline arutlus, ehitusettevõtte ja kaasuste kirjeldus võimaldab asuda allpool esitatud 

seisukohtadele: 

1. Ehitustööde kvaliteet kujuneb lõplikult tööde teostamise käigus. 

2. Ehitustööde kvaliteedi tagamine sõltub kaasatud tööjõu kvaliteedist. 

3. Mida suuremad on ehitustööde kvaliteedile tehtavad kulutused, seda 

kvaliteetsem on ehitis, ent siinjuures tuleb alati arutleda aja ja maksumuse 

seoste üle. 

4. Ehitustööde kvaliteedi tagab järelevalve protsessi korraldus. 

5. Uurimisülesande osa: „Ehitustööde kvaliteedi tagab/ei taga ehitusvaldkonna 

õigusruum“ on kompleksne uurimisteema, mis vajab eraldi uuringut. 
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CONSTRUCTION WORKS QUALITY REGULATIONS. 

INFLUENCES OF CONSTRUCTION FIRM AND PROJECT 

SUMMARY 

The topic of this Master’s thesis is “Construction works quality regulations. Influence of 

construction firm and Project. The example of Tapa Special School and AS Semuehitus”. 

Issues related to the quality of construction have previously been studied by Anar Paulus, 

Veiko Kütt and Martin Mõistus in their Master’s theses defended at the Estonian 

University of Life Sciences. The specific issues covered were quality on the level of 

contractors, the legal aspects of quality, and the quality system of a contractor. The author 

decided to further analyse this topic motivated by two reasons: the quality of construction 

is a diverse issue that is still topical; secondly, there was a need for a comprehensive 

analysis that would integrate the approaches of the aforementioned Master’s theses. 

The present Master’s thesis uses the example of the reconstruction and construction works 

in Tapa Special School. This object was chosen because the author is the project manager 

for this object and has had a good opportunity to observe quality-related problems from the 

beginning to the end of the project (i.e. until the completion of construction). The 

availability of a real case study was an excellent chance to analyse the issues of 

construction quality from the contractor’s perspective – in this case, the main contractor 

was AS Semuehitus. 

The first part of the Master’s thesis provides a general overview of the concept of quality, 

the relevant standards, the legal regulations concerning construction as a central part of the 

built environment, and the most recent approaches to quality assessment, such as LEED, 

BREEAM, BIM, IPD. Based on the literature review, the author provides the context for 

understanding the quality assessment systems used in Estonia and their impact on the 

construction sector.  

The second and third part of the Master’s thesis offers a more detailed analysis of quality 

in connection with the contractor, client, design (documentation) and object. Specific 
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quality-related problems are outlined together with the possible causes of these problems 

during the construction and reconstruction works in Tapa Special School. 

In the forth part of the Master’s thesis, the author presents the main conclusions based on 

the analysis, including whether quality-related problems are characteristic of most 

contractors or depend on the specific contractor and object. Based on his analysis, the 

author lists several suggestions as concerns the contractor, the object and the construction 

environment as a whole.  

The main hypothesis, which suggests that the quality of construction is determined in the 

course of construction works, was confirmed – quality is the outcome of the entire process, 

dependent on a wide range of factors. 

The Building Act does not regulate quality as such, but quality is governed by good 

building practices which are a requirement for all construction works pursuant to 

subsection 3 (1) of the Building Act. The main focus of the Building Act is on the 

permanence and safety of the built structure. Specific quality requirements are stipulated in 

other laws, standards and design guidelines. Also, Finnish construction manuals and 

materials like (RYL, RIL a.s.o) are widely used in Estonia, but they will be compulsory 

through the contracts. 

An important problem is that construction tenders are assessed on a cost basis, which 

means that the engineers, contractors and clients have to plan the financial resources very 

carefully. Once the works have started, it is rarely possible to increase the budget. This 

means that the parties try to save on both materials and labour. 

The government has tried to improve the situation by revising the relevant regulations and 

requirements, but unfortunately these processes take a lot of time for various reasons. 

There are probably interest groups who could and would make useful suggestions for 

improvements in the sphere of construction and real estate. It is just a matter of better 

cooperation. 

All of the above suggests that there is a need for raising awareness among all parties – the 

clients, engineers, contractors, users and quality supervisors. This would ensure a shared 

understanding of the importance of quality and the means to ensure quality in various 

stages of construction. 
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LISA 1. Standardites esinevate lühendite selgitused [5] 
 

Standardi lühend Selgitus 

EVS Eesti standard 

EN Euroopa ratifitseeritud tekst 

ISO rahvusvaheline standard 

IEC   

A1,Amd standardi muudatus 

+A1 dokument sisaldab lisaks põhitekstile ka muudatust 

/A1 dokument sisaldab ainult muudatust 

AC, Cor standardi parandus 

+AC dokument sisaldab lisaks põhitekstile ka parandust 

/AC dokument sisaldab ainult parandust 

NA rahvuslik lisa 

+NA dokument sisaldab lisaks põhitekstile ka rahvuslikku lisa 

/NA dokument sisaldab ainult rahvuslikku lisa 

TS tehniline spetsifikatsioon 

TR tehniline raport 

prEVS-EVN standardi kavandid 

prEVS-ISO   

prEVS-IEC   
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LISA 2. Ehituskorralduse ja ehitustehnoloogia küsimusi reguleerivad 

dokumendid ja juhendmaterjalid [4] 

 

Jrk Dokumendi 

nimetus 

Tunnus Dokumendi kirjeldus ja kasutus ala Päritolumaa 

1 EV Ehitusseadus ja 

selle alamaktid 

Seadus ja 

määrused 

Kohustuslikud. Ehitusseadus, selle 

alamaktid ja teised ehitamist reguleerivad 

õigusaktid annavad ehitustegevuse üldise 

seadusruumi ja nõuded ehitamisele ning 

ehitistele üldiselt, kuid ei kajasta 

täpsemalt ehitustehnoloogia ja -

korralduse nõudeid. 

Eesti  

 

    

Seaduse koosseisus antakse üldised 

juhised ehitustööde dokumenteerimise 

korra kohta, ehitamise dokumentide 

loetelu, dokumentide vorminõuded, 

ehitiste üldiste omaduste nõuded jne. 

  

2 EV töötervishoiu ja 

tööohutuse seadus 

ja selle alamaktid 

(näiteks 

tööohutusnõuded 

ehituses) 

Seadus ja 

määrused 

Kohustuslikud. Töötervishoidu ja 

tööohutust 

reguleerivad seadused annavad ülevaate 

tööohutusküsimustest. Ei sisalda ega ole 

ühtlustatud 

töö tehnoloogianõuetega muudes 

ehitusalal kasutatavates 

juhendmaterjalides ja allikates, vaid on 

ülimuslikud ja direktiivsed nende suhtes . 

töö tuleb 

organiseerida alati ohutul viisil ja seadusi 

järgides. 

Eesti  

3 Tee-ehituse    

tehnoloogianõuded 

Seadus ja 

määrused 

Kohustuslik. Teehoiutööde 

tehnoloogianõuded“ (Majandus- ja 

kommunikatsiooniministri määrus nr 132, 

29.05.2004) annab suhteliselt korrektsed, 

põhjendatud ja arusaadavad juhised 

muuhulgas aluste ja tagasitäidete 

ehitamiseks, nõudeid kasutatakse ka 

üldehituses tihti referentsmaterjalina 

vundamentide, hoonesiseste ja -väliste 

täidete ehitamisel, kuna vastavad Soome 

normid ja teave on olnud senini 

tõlkimata, mittekättesaadavad või kohati 

sobimatud kohalike oludega. 

Eesti  

Märkus: 

Tabel on esialgne lähenemine, milline kirjeldab töös haaratud temaatikat ning loob töö 

autori arvates erinevaid lähenemis järgmisteks uurimistöödeks. 
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LISA 3. AS Semuehituse suuremad objektid 
 

Jrk 
Valmimise 

aasta Objekti nimetus Asukoht 

1 2002 

Kuperjanovi ÜJP III kasarmu ja söökla 

toidulao projekteerimis- ja ehitustööd Võru linn, Võrumaa 

2 2002 

Eesti Energia Tartu büroohoone 

rekonstrueerimine ja välitööd Tartu linn, Tartumaa 

3 2003 Ämmuste õpilaskodu ehitustööd 

Kuressaare küla, Tarvastu 

vald, Viljandimaa 

4 2003 

Haanja Puhke- ja Spordikeskuse 

suusarada ja staadion 

Haanja küla, Haanja vald, 

Võrumaa 

5 2004 

Kuperjanovi ÜJP katlamaja ja varustuse 

lao ehitustööd Võru linn, Võrumaa 

6 2004 Orava Põhikooli võimla-aula ehitus Orava vald, Põlvamaa 

7 2005 

Suure-Munamäe vaatetorni 

renoveerimine 

Haanja küla, Haanja vald, 

Võrumaa 

8 2005 

Võru Kultuurimaja "Kannel" 

renoveerimine Võru linn, Võrumaa 

9 2006 

Põlva lasteaed LEPATRIINU 

renoveerimine Põlva linn, Põlvamaa 

10 2007 Misso Põhikooli ehitustööd 

Misso küla, Misso vald, 

Võrumaa 

11 2008 Puiga Põhikooli juurdeehitus 

Puiga küla, Võru vald, 

Võrumaa 

12 2009 Holstre-Polli tervisekeskus 

Liisuküla küla, Viljandi vald, 

Viljandimaa 

13 2010 Piusa Koobaste Külastuskeskus 

Piusa küla, Orava vald, 

Põlvamaa 

14 2011 

Väimela Kutsehariduskeskuse 

Tehnomaja 

Väimela alevik, Võru vald, 

Võrumaa 

15 2011 Valga Päästekomando Valga linn, Valgamaa 

16 2012 Elva Haigla juurdeehitus Elva linn, Tartumaa 

17 2012 Lõuna-Eesti Haigla õendusabikeskus 

Meegomäe küla, Võru vald, 

Võrumaa 

18 2013 

Puiga Lasteaia renoveerimine ja  

juurdeehitus 

Puiga küla, Võru vald, 

Võrumaa 

19 2013 Kuldre Põhikooli renoveerimine 

Kuldre küla, Urvaste vald, 

Võrumaa 

20 2013 

Võru Kreutzwaldi Gümnaasiumi 

renoveerimine Võru linn, Võrumaa 

21 2013 

Kaitseliidu Valgamaa maleva 

staabihoone ja tagalakeskuse ehitus Valga linn, Valgamaa 

22 2014 Urvaste Internaatkooli renoveerimine 

Urvaste küla, Urvaste vald, 

Võrumaa 

23 2014 EMÜ Polli kompetentsikeskus 

Polli küla, Karksi vald, 

Viljandimaa 
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LISA 4. Tüüpilised tegevused ehitusprotsessis kvaliteedi kontrollimisel. 
Allikas: Autori edasiarendus allika [23] põhjal 
 

Jrk Tegevused/etapid Meetod/vahend Aeg Teostaja 

1 Lähteülesanne 

Taustinformatsioon, 

eeldused ja riskid, töö 

ulatus, väljundid, 

sisendid, eesmärgid 

Idee , nõudluse 

algusest Tellija, projekteerija 

2 Projekteerimine 

Vajalik integreeritud 

projekteerimine, 

eriosade läbimõeldud 

projekteerimine, 

õhupidavuse 

kontseptsioon, 

jahutussüsteem, 

külmasildade 

vältimine, säästlike 

elektrilahenduste valik 

Kavandamise 

algusest 

Projekteerija, tellija, 

mõnel juhul ka 

omanikujärelevalve 

3 Ehitusaegne kontroll 

Paigalduse kvaliteedi 

kontroll, kaetud tööde 

kontroll, materjalide 

kontroll Ehituse välte 

Ehitaja, 

omanikujärelevalve 

4 Õhupidavuse kontroll 

Õhupidavuse mõõtmine 

BLOWER-DOOR 

seadmega 

Hoone karp on 

valmis, enne 

siseviimistlust 

Omanikujärelevalve, 

ehitaja , volitatud 

spetsialist 

5 

Eriosade seadmete 

kontroll ja 

seadistamine 

Õhukanalite süsteem: 

tihedad ühendused, 

puhtus, müra, 

õhuhulgad. 

Küttesüsteemid: 

survestamised, 

reguleerimised. 

Veesüsteemid: 

survestamine, 

Jahutusseadmed: 

survestamine, 

seadistamine 

Eriaosade 

seadme on 

töövalmis, hoone 

on 

valmimisjärgus 

Volitatud 

spetsialistid, ehitaja, 

OJV 

6 

Valmis siseruumide 

kontroll 

Vaheseinad ja laed: 

helipidavuse 

mõõdistused 

Sisetööd on 

lõpetatud 

Volitatud 

spetsialistid, ehitaja, 

OJV 

6 

Valmis hoonekarbi 

järelkontroll 

Piirete, soojustuse 

kontroll: termograafia 

hoone peab 

olema köetud 

Volitatud 

spetsialistid, ehitaja, 

OJV 
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LISA 5. AS Semuehituse objekti käsiraamatu vormide register [19] 

 

Dokumendi 

tähis 
Dokumendi nimetus Vers. nr. Kinnit. 

kuup. 

Toimiku 

tähis 

 1. Üldplaanimine    
 

BP 101 Kvaliteediplaneerimine  V5 06.02.2013 
T–II–B/02 

BP 102 Kavandamine  V3 22.02.2011 
T–II–B/02 

BP 103 Projekti teostuse juhtimine V2 10.11.2009 
T–II–B/02 

BJ 103 Projekti algusnõupidamine V3 10.11.2009 
T–II–B/02 

BJ 113 Projekti juhtkonna määramine V2 10.11.2009 
T–II–B/02 

BJ 123 Projekti käivitamine (teostamine) V1 22.02.2011 
T–II–B/02 

BJ 104 Üldkalenderplaan  V2 22.02.2011 
T–II–B/02 

BJ 114 Hankeplaan  V3 06.02.2013 
T–II–B/02 

BJ 124 Eriplaanid  V1 01.07.2002 
T–II–B/02 

BJ 134 Ehitusplatsi üldplaan V2 10.11.2009 
T–II–B/02 

BJ 105 Ehitusplatsi ettevalmistamine V1 01.07.2002 
T–II–B/02 

BJ 106 Kindlustus  V3 19.12.2011 
T–II–B/02 

 2. Ehitustegevuse juhtimine   
 

BP 201 Ehitusprotsessi ohje V3 06.02.2013 
T–II–B/02 

BJ 201 Ehitusplatsi koosolek  V1 01.07.2002 
T–II–B/02 

BJ 241 Jäätmete käitlemine V3 06.01.2010 
T–II–B/02 

BP 202 Töötervishoid ja tööohutus ehitusobjektil V4 22.02.2011 
T–II–B/02 

BD 202 Töökeskkonna kirjeldus ja nõuded 

töökeskkonale ehitusobjekti territooriumil 
V1 22.02.2011 T-II-B/02 

BD 212 Elektriohutus objektil V1 02.09.2002 
T-II-B/02 

BD 222 Tuleohutus objektil V1 02.09.2002 
T-II-B/02 

BJ 202 Ohutusmärkide kasutamine ehitusobjektil V1 01.07.2002 
T–II–B/02 

BJ 203 
Jooniste märgistamine ja kasutamine 

V2 19.10.2009 
T–II–B/02 

BP 204 Toote säilitamine V5 06.02.2013 
T–II–B/02 

BP 205 Seire ja mõõtmine V7 06.02.2013 
T–II–B/02 

BP 206 Seire- ja mõõtevahendite ohje V5 23.11.2010 
T–II–B/02 

BP 207 Mittevastavuse ohje V4 06.02.2013 
T–II–B/02 

 3. Üleandmine ja garantii   
 

BP 301 Tööde üleandmine V2 22.02.2011 
T–II–B/02 

BP 302 Garantiiaegne teenindus V3 22.02.2011 
T–II–B/02 
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LISA 6. Ehitusaegsed probleemid tööde liikide lõikes [4] 
 

Tööde nimetused EVS 885:2005 

liigituse alusel 

Osakaal 

% 

15 Välisvõrgud 4,8 

21 Rostvärgid ja taldmikud 9,5 

22 Vundamendid  11,9 

31 Metalltarindid 4,8 

32 Kandvad- ja välisseinad 23,8 

42 Aknad 4,8 

43 Välisuksed- ja väravad 2,4 

46 Rõdud ja terrassid 2,4 

47 Piirded ja käiguteed 2,4 

48 Katusetarindid 9,5 

51 Vaheseinad 2,4 

53 Siseseinte pinnakatted 7,1 

56 Põrandad ja põrandakatted 4,8 

68 Lõõrid, korstnad, küttekolded 2,4 

71 Veevarustus ja kanalisatsioon 2,4 

72 Küte, ventilatsioon ja jahutus 4,8 
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