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Eesti ehitusmaastikul 98% ehitusega seotud ettevõtetest on väikeettevõtted, kelle töötajate
arv  on  statistiliselt  keskmiselt  4,7  inimest.  Ehitussektoris  ollakse  väga  kvaliteedile
suunatud, nii tellija kui teenuse pakkuja poolt. Kõige laialdasemalt kasutatav kvaliteedi
tagamise süsteem on ISO 9001 standarditel põhinev ettevõtte sisene kvaliteedi tagamise
süsteem,  mis  pole  5-liikmelise  personaliga  ettevõttele  just  kõige  atraktiivsem  oma
kulukuse ja keerukuse tõttu.

Autori  eesmärk  oli  uurimuse  käigus  teada  saada,  millised  on  ehitusega  seotud  väike-
ettevõtte  vajadused  ja  millised  on  kõige  suuremad  probleemid  kvaliteedi  tagamisega
seoses.  Peamine  uurimusküsimus  oli,  kas  väikeettevõte  vajab  kvaliteedi  tagamiseks
süsteemi.  Juhul  kui  vajab,  kas  oleks  võimalik  luua  mugav  ja  väikeettevõttele  sobiv
kvaliteedi tagamise süsteem, mis oleks taskukohane ja täidaks väikeettevõtte ootusi.

Informatsiooni  kogumiseks  intervjueeris  autor  kümne  erineva  suurusega  ettevõtte
esindajaid  erinevatest  ehituse  etappidest.  Saadud  mahukast  informatsioonist  sai  välja
lugeda järgmist:  ettevõtted on teadlikud kliendi ootustest  ja  nende täitmise vajadusest,
ettevõtted on kindlad oma toodangus ja kasutavad seda enese reklaamimiseks, omaniku
järelevalvel on tähtis ülesanne kvaliteedi tootmisel ja osapooled teavad seda.

Kokkuvõtvalt selgus intervjuudest, et väikeettevõte vajab kvaliteedi tagamiseks süsteemi.
Magistritöö raames koostas autor üldise juhendi, mida väikeettevõte võiks kvaliteedi taga-
misel rakendada. Täpsema juhendi koostamine on võimalik konkreetse ettevõtte info toel.

Märksõnad: ehitustööde kvaliteet, ehitustööde kontrollimine, ISO 9001, töötaja pädevus
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On Estonian construction field 98 per cent of companies are small companies employing
4.7 employees on average according to statistical  data.  Construction sector is  highly
quality oriented both client side and service provider side. The most common quality
management system is the internal quality management system based on the ISO 9001
standards.  This system is  not  the  most  attractive to  the company with 5 employees
because of it’s high cost and complicated procedures.
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The  main  question  for  research  was,  if  a  small  company  has  a  need  for  a  quality
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Author  interviewed  10  representatives  of  different  sized  companies  about  different
stages of construction to gather relevant information. Gathered information allows to
make following conclusions: companies are aware of clients’ expectations and of the
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LÜHENDITE LOETELU

BIM –  Building information modeling (tõlge ehitusprotsessi  modelleerimine,  antud töös

kasutatakse ka sünonüümi mudelprojekteerimine)

BREEAM –  Building  Research  Establishment  Environmental  Assessment  Methodology

(tõlge Ehitusuuringute keskuse keskkonna hindamise meetod)

DIN –  Deutsches  Institut  für  Normung (tõlge  Saksa Standardiseerimise  Instituut,  saksa

ehitusnorm)

EPN – Eesti Projekteerimisnorm

ET – Ehitusteabe kataloog

ETF – Ehitusteabe Fondi kartoteek, Soome RT-kartoteegi eesti versioon 

EVS – Eesti Vabariigi Standard

ISO –  International  Organisation  for  Standardisation (tõlge  Rahvusvaheline  standardi-

organisatsioon)

ITP – insener-tehniline töötaja

LEED – Leadership in  Energy and Environmental  Design (tõlge energia  ja  keskkonna

tõhusa projekteerimise juhend)

OHSAS –  Occupational Health and Safety Management Systems (tõlge töötervishoiu ja

tööohutuse juhtimissüsteemid)

RT – Rakennustieto OY (Soome Ehitusteabe Fond) poolt välja antavad juhendkaardid

RYL –  Rakkennustöiden yleiset  laatuvaatimukset (tõlge  Ehitustööde üldised  kvaliteedi-

nõuded), Soome kvaliteedinormide kogumik

ВСН – ведомственные строительные нормы (tõlge ametkondlikud ehitusnormid)

ГОСТ – государственные стандарты (tõlge riiklik standard)

НиТУ – нормы и технические условия (tõlge normid ja tehnlised tingimused)

СНиП – строительные нормы и правила (tõlge ehitusnormid ja määrused)

СН – строительные нормы (tõlge ehitusnormid)
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SISSEJUHATUS

Iga ettevõtte toodang on mõeldud vastama kindlatele ettenähtud nõuetele, mis tagaks selle

toote laitmatu sihipärase kasutamise. Ehitusettevõtte toode ehk ehitis peab samuti vastama

vähemalt  teatud  miinimumnõuetele  ja  toimima  laitmatult  sihipärasel  kasutamisel

ettenähtud  aja  jooksul.  Lisaks  sellele,  et  klient  soovib  ehitustoote  laitmatut  toimimist,

soovib ta ka, et ehitustoode oleks tema nõuete järgi kvaliteetne. 

Ehitise  miinimumnõuded  on  toodud  seadusandluses,  käsitledes  mehaanilist  tugevust,

erinõudeid, vältimaks ohtu tervisele, ja keskkonnasäästlikkuse nõudeid, millele ehitis peab

vastama. Olukorras, kus need kriteeriumid on täidetud, võib öelda, et ehitis on riigi jaoks

kvaliteetne,  kuid  seda  vaid  üldistatud  mõistes.  Arenevad  tehnoloogiad  muudavad

ehitustootmise kvaliteetsemaks ja kiired kommunikatsioonivõimalused tõstavad inimeste

teadlikkust ehituskvaliteedist,  mille koosmõjul tekkivad kliendil  ehk tellijal põhjendatud

ootused  parema  kvaliteedi  osas.  Teadlik  tellija  lisab  omaltpoolt  tema  emotsionaalse

väärtushinnangu  kohaseid  kvaliteedinõudeid,  millele  lisanduvad  veel  tihtipeale

automaatselt  seadusandlusest  lisa  kvaliteedikriteeriumid,  mis  tulenevad  ehitise  kasutus-

sihtotstarbest. Selge on, et tellijal on õigus saada kvaliteetset ehitustoodet ja tootja, antud

kontekstis  ehitusettevõtja,  on  kohustatud  seda  tellijale  kokkuleppe  kohaselt  parimal

võimalikul moel pakkuma.

Ehitusprotsessiga  seotud  ettevõtted  ja  ametnikud  teevad  koostöös  tellijaga  kvaliteedi

saavutamiseks parima neile  usaldatud etapis. Nii  toimub ehituse kvaliteedi saavutamine

rohkemal  või  vähemal  määral  tihedas  koostöös  tellija,  projekteerija,  peatöövõtja,

alltöövõtjate, kelleks tavaliselt on vähemalt eritööde teostajad, omanikujärelevalve ja riigi

poolt  ehitusjärelevalve,  Päästeameti,  Tervisekaitseameti,  Muinsuskaitseameti  jt

kontrollivate  ametitega.  Kõige  tihedam  kostöö  on  tellijal  planeerimise  faasis

projekteerijaga  ja  ehitamise  faasis  ehitusettevõtja  ning  omanikujärelevalvega,  kes  on

ehitusprotsessis  tellija  asjatundlik  esindaja,  mille  tõttu  on  nende  kahe  koostööpartneri

kvaliteedisuutlikkus tellijale kõige määravam.

6



Kõige loomulikum ja kiirem viis teada saada, kas meie väljavalitud ettevõtte ehitustoode

on kvaliteetne, on temalt endalt küsida. Juhul kui ettevõtja väidab, et on, siis meil ei tohiks

olla kahtlust, seni kuni me pole saanud tõendust vastupidisest. Kindlama vastuse saaksime

küsides selle ettevõtte eelmistelt klientidelt, kuid ka see ei pruugi olla meie jaoks piisavalt

kindel, et seda ettevõtet kallihinnalisse ehitusprotsessi kaasata. Juhul kui ettevõte väidab, et

tal  on  kvaliteedi  tootmiseks  süsteem,  mis  arvestab  kõikide  võimalike  ressursside

maksimaalse  ärakasutamisega  toote  parima  kvaliteedi  saavutamiseks,  siis  on  see  juba

usutavam.  Juhul  kui  ettevõte  näitab  särava  pitsatiga  sertifikaati,  mis  tõendab,  et  selles

ettevõttes  on  rakendatud  kvaliteedi  tagamise  süsteem  vastavalt  rahvusvahelistele

standarditele ja see süsteem võimaldab kasutada kõiki ettevõtte ressursse maksimaalselt

toote parima kvaliteedi saavutamiseks ning on tagatud pidev süsteemi parendus kvaliteedi

parandamiseks,  sellisel  juhul  oleks  kõik  kliendi  kahtlused  toote  kvaliteedi  osas

põhjendamatud.  Usutavasti  on selline  mõtteviis  üsna  levinud ja  seda arusaadavalt,  sest

ettevõtte võimekust enne koostööd on raske ennustada.

Ettevõtte  seisukohalt  on kvaliteet  väga tähtis  eesmärk,  mille saavutamist mõjutavad nii

sisemised kui välised tegurid. Kindlasti on ettevõtte aspektist koostööpartnerite kvaliteedil,

sh  oma  töölised1,  suur  osatähtsus,  see  aitab  kallihinnalisi  ressursse  kokku  hoida.  Iga

ettevõte  peab  juhinduma  oma  tegevuses  vähemasti  õigusregulatsioonist,  kuid  kliendi

rahulolu  saavutamiseks  jääb  sellest  tänapäeval  väga  kvaliteediteadliku  kliendi,  milline

tänapäeva tellija kindlasti ka on, korral väheseks. Ettevõttel peavad olema oma sisemised

standardid kvaliteedi ja selle saavutamise kohta. Kas see tähendab süsteemset lähenemist,

mis aitab saavutada kõikidele osapooltele rahulolu pakkuva tulemuse? 

Rahvusvahelise Standardiorganisatsiooni ISO kvaliteedijuhtimise standardid on maailmas

kõige tuntumad ja tunnustatumad ning kvaliteeti ehitusturul seostatakse tihtipeale just selle

kolmetähelise  kombinatsiooniga.  Kuigi  see  on  kõigest  juhtimissüsteem  kvaliteedi

tagamiseks, arvestatakse sellega kui kvaliteedimärgiga, mille toode saab justkui juba enne

valmimist – ISO kvaliteedijuhtimise standard kui kvaliteet iseenesest. Autor on kohanud

arvamuskaaslasi,  et  ISO  kvaliteedijuhtimissüsteem  tähendab  olemuslikult  ettevõttele

suhteliselt suurt paberimajandust ja sellega seoses võib endaga kaasa tuua ka lisa töökoha.

1 Antud  magistritöö  raames  on  tööline  defineeritud  kui  ehitusettevõtte  töötaja,  kes  on  otseselt  seotud
ehitustoote  loomisega  läbi  manuaalse  tegevuse  ja  seejuures  eeldatavasti  omades  kutsehariduse
kvalifikatsiooni.
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Mõeldes ettevõttele,  kelle töötajaskond on keskmiselt  nelja-viie  liikmeline,  võib selline

paberimajanduse  suur  maht  viia  ettevõtte  funktsionaal-  või  majandustasakaalust  välja.

Juhtimissüsteemist saadav kasu aga ei  pruugi olla nii  väikesele  ettevõttele  ootuspärane,

mistõttu  ei  ole  ISO  kvaliteedijuhtimissüsteem  antud  ettevõttele  mõttekas.  Eeldusel,  et

kvaliteedijuhtimissüsteem on hea kvaliteedi  saavutamiseks siiski ettevõttele  vajalik,  kas

siis ISO kvaliteedijuhtimissüsteemi asemel võiks olla mingi muu süsteem?

Käesoleva  magistritöö  eesmärk  on  teada  saada,  kas  väikeettevõte  vajab  kvaliteedi

tagamiseks süsteemi. Juhul kui vajab, siis kas oleks võimalik luua mugav, temale sobiv

kvaliteedi tagamise süsteem, mis aitaks väikeettevõttel teha igapäevaseid põhitegevusega

seotud  toiminguid  selliselt,  et  oleks  tagatud  ehitustoote  kvaliteet  ja  seda  minimaalsete

kulude tõusuga.

Magistritöö  raames  koostas  autor  küsimustiku,  mille  põhjal  intervjueeris  erinevate

ehitusprotsessiga  seotud  väikeettevõtete  esindajaid  selliselt,  et  oleks  esindatud  nii

peatöövõtuga,  alltöövõtuga,  eritöödega,  omanikujärelevalvega  kui  ka  projekteerimisega

tegelevad  ettevõtted.  Intervjuus  osalejate  valiku  taga  oli  soov  saada  võimalikult  avara

spektriga  infot  väikeettevõtete  käitumismudelite  kohta  kvaliteedi  tagamise  osas.

Intervjuude eesmärk oli  teada saada,  milliseid samme ettevõtetes  tehakse,  et  parandada

oma tulemuse kvaliteeti  ja kas see on üldse väikeettevõte ambitsioon; saada infot selle

kohta, kuidas omavahel suhtlevad ja üksteisesse suhtuvad erinevad protsessiosalised.

Magistritöö on jaotatud kolme peatükki,  mis jagunevad omakorda alapeatükkideks. Töö

esimeses peatükis kirjeldatakse ehituse protsessi ja kvaliteedi kujunemist protsessi käigus.

Tuuakse  välja  kohad  seadusandluses,  mis  kirjeldavad  ehitust  ja  selle  kvaliteeti  ning

riigipoolsed  ametid,  millised  seavad  ehitisele  lisatingimusi  kvaliteedi  seisukohast  ja

kontrollivad enda pädevusvaldkonna piirides seaduse täitmist. Selgitatakse välja, mis on

kvaliteet, kuidas seda luua ja mõõta. Kirjeldatakse ISO kvaliteedijuhtimise standardit, tema

eeliseid ja puudusi. Teises peatükis kirjeldatakse magistritöö uurimusliku osa metoodikat,

selgitatakse  uurimuse  vajalikkust  ja  ettevalmistamisprotsessi.  Kolmandas  osas  antakse

ülevaade  uurimuse  tulemustest  ja  tehakse  ettepanekud  väikeettevõtte  kvaliteedijuhendi

punktideks.
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1. EHITUSTÖÖDE KVALITEEDI KUJUNEMISE 

TEOREETILINE KÄSITLUS

1.1. Sarnastel teemadel koostatud magistritööd

Sarnastel  teemadel on Eesti  Maaülikoolis kirjutatud neli  magistritööd, kus vähemal või

rohkemal määral on käsitletud ehitusega seotud väikeettevõtte kvaliteedi tagamise teemat.

Nendeks on Martin Mõistuse magistritöö teemal Ehitusettevõtete sisese järelevalve roll

ehitustööde kvaliteedi tagamisel, AS Tartu Ehitus näitel [1], Taavi Koha magistritöö teemal

Omanikujärelevalve  kujunemise  õiguslikud  ja  praktilised  alused  [2],  Reino  Lõhmuse

magistritöö  teemal  Keskmise  suurusega  ettevõtte  arengupotentsiaali  kavandamine  läbi

peatöövõtu ja alltöövõtu suhestatuse hindamise (AS Paide MEK näitel) [3] ning Ingemar

Palmi  magistritöö  teemal  Ehitustööde  kvaliteedi  kujunemine  tööde  teostamise  käigus.

Ettevõtte ja projekti mõjutused (Tapa erakooli ja AS Semu ehituse näitel) [4].

Nendes  magistritöödes  teostatud  uuringute  keskmes  on  ISO  sertifikaate  omavad

peatöövõtu ehitusettevõtted AS Paide MEK, AS Semuehitus ja AS Tartu Ehitus. Asjaolu, et

vaadeldavates  ettevõtetes  on  töötav  kvaliteeditagamise  süsteem ISO 9001 näol,  eeldab

töötavat süsteemset kvaliteedi järelevalvet. Nendes töödes ei keskenduta sellele, kas ISO

kvaliteedijuhtimise  standardi  põhjal  loodud  ettevõttesisese  kvaliteeditagamise  süsteemi

rakendamisel  kvaliteedi  tagamine  on  vaadeldavates  ettevõtetes  efektiivne  või  mitte.

Vaadeldakse  probleeme  objektikeskselt  [4]  või  ettevõtte  sisese  kvaliteedi  tagamise

seisukohalt [1] ning tehakse ettepanekuid olemasoleva süsteemi parendamiseks. Ingemar

Palmi  tööst  tuleb  selgelt  välja,  et  vaatamata  abinõudele,  mida  ISO kvaliteedijuhtimis-

süsteem2 oma  rohketes  protseduurides  ette  näeb,  ei  saa  ära  hoida  objektil  ilmnevaid

üllatusi, mis tulenevad objekti iseärasustest ja tarneprobleemidest. Ehituses tuleb alati ette

ettenägematuid situatsioone, mis kujundavad kvaliteeti protsessi käigus, projekteerimisest

kuni objekti täieliku valmimiseni. Magistritöödes tehtud ettepanekud tulenevad ehitustöö

2 Antud magistritöös käsitletakse ISO kvaliteedijuhtimissüsteemi kui sünonüümi  ISO kvaliteedijuhtimise
standardi põhjal loodud ettevõttesisesele kvaliteeditagamise süsteemile.
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teostamisest  saadud  kogemuse  suunamisest  ettevõtte  kvaliteeditagamise  süsteemi

täiustamiseks selliselt, et riskid oleksid efektiivsemalt maandatud läbi paremate juhendite

sagedamini esinevateks ootamatusteks. Pidev kvaliteedisüsteemi parendamine võimaldab

ettevõttel  olla  konkurentsivõimelisem.  Selgelt  tuleb  töödest  välja,  et  järelevalve  igas

tasandis  (riik,  tellija3,  omanikujärelevalve,  ettevõtte  sisene  järelevalve)  on  väga  vajalik

eesmärgiga mittevastavusi võimalikult  varases staadiumis avastada ja  seda seepärast,  et

kvaliteet kujuneb tööde käigus.

Tehtud  magistritöödes  ei  ole  analüüsitud  olemasolevaid  kvaliteedi  tagamise  süsteeme,

nende efektiivsust ja vajalikkust antud ettevõttes. ISO kvaliteedijuhtimissüsteem nendes

ettevõtetes  on  konstateeritud  fakt  ja  tulenevalt  ettevõtete  tegevusalast,  milleks  on

peatöövõtt, on kvaliteeditagamise süsteem neile hangete läbiviimise praktikast tulenevalt

eksistentsiaalselt vajalik (põhjusest lähemalt lk 56). ISO kvaliteedijuhtimissüsteemil, nagu

laiahaardelistel juhistel ikka, on mitmeid eeliseid ja puuduseid (vt lk 58), nendes magistri-

töödes tuleb autori arvates ilmekalt esile ISO kvaliteedijuhtimissüsteemi peamine puudus.

Reino  Lõhmus  on  oma  magistritöös  kasutanud  keskmise  suurusega  ja  väikeettevõtte

määratlemiseks Euroopa Liidu õigusruumis kehtivat definitsiooni, mille järgi väikeettevõte

on ettevõte, mille töötajate4 arv ei ületa 50 ja käive jääb alla 10 miljoni euro aastas [3, 8].

Autor on antud töö koostamisel selle definitsiooni üle võtnud ja lähtub enda uurimuses

nendest suurustest väikeettevõtte määratlemisel.

Statistika järgi on Eestis väikeettevõtete osakaal ehitusturul vähemalt 98% [3,  9]. Ehitus-

sektoris  tegutsevate  ettevõtetes  tööga  hõivatute  arv  on  viimase  kümne  aasta  jooksul

muutunud, olles kõrgeim 9,5 hõivatut ettevõtte kohta aastal 2005 ja madalaim 4,7 hõivatut

ettevõtte kohta aastal 2014 [9]. Autor julgeb arvata, et see ametlik statistika pole 100%

reaalsust kajastav,  kuna ei  hõlma registreerimata töölisi.  Seoses ehitussektori  hooajalise

iseloomuga on suur varimajanduslik aspekt neid statistilisi tulemusi kõigutav. Selle kohta

kurba  statistikat  kajastatakse  igal  aastal,  kui  vastava  uuringu  tulemused varimajanduse

3 Tellija on isik või organisatsioon kelle jaoks ehitis ehitatakse [5]. Organisatsioon võib olla nii eraõiguslik
kui  avalik-õiguslik.  Avalik-õiguslik  tellija  juhindub  oma  tegevustes  seadusandlusest  (nt  Riigihangete
seadus [6]), sealjuures võib tellija enese toimimine olla reglementeeritud konkreetse tegevust sätestava
seadusega (nt Ülikooliseadus [7]), kuid paljude avalik-õiguslike tellijate kohta sellist seadust ei pruugi
eksisteerida.

4 Antud  magistritöö  raames  on  töötaja  füüsiline  isik,  kes  teeb  ehitusettevõttes  tasustatud  tööd,  sh  ka
töölised.
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kohta Eesti konjunktuuriinstituudi poolt avalikustatakse [10]. Kindlasti aga on enamikes

Eesti  ehitusettevõtetes  keskmine  tööga  hõivatute  arv  oluliselt  väiksem kui  50,  mis  on

väikeettevõtte defineerimisel töötajate ülempiiriks.

1.2. Ehitust käsitlev dokumentatsioon

1.2.1. Ehitust ja -kvaliteeti käsitlev seadusandlus ning riigiametid

Pealmiselt reguleerib ehitustegevust Ehitusseadustik [11] ning seda toetab hulk erinevaid

seadusi-määrusi  nagu  Muinsuskaitseseadus,  Tsiviilseadustiku  üldosaseadus,

Võlaõigusseadus, Looduskaitseseadus, Riigihangete seadus, Omanikujärelevalve tegemise

kord, Nõuded ehitusprojektile ja veel muid õigusakte. 2015. aasta suvel kehtima hakanud

ehitusseadustik  vahetas  välja  vanema,  aastast  2003  kehtinud  seaduse.  Uue  seaduse

koostamisel on arvesse võetud vahepealse aja jooksul tavapäraseks saanud praktikat. Mõni

aeg hiljem, peale seaduse jõustumist, on juba kuulda ka esimestest kohtuvaidlustest, sest

mõningane segadus on tavapärane uute regulatsioonide jõustumisel. Uude seadusesse on

kokku pandud palju erinevaid eelnevalt iseseisvalt eksisteerinud õigusakte ja selle läbi on

uue ehitusseadustiku haare märksa laiem, mida kinnitab ka nimeline muutus – seadusest on

saanud seadustik.

Lisaks  ülal  mainitud  ja  mainimata  ehitusvaldkonda  reglementeerivatele  seadustele,

juhindutakse  Heast  ehitustavast,  mille  osaks  on  ka  standardid  ja  normid,  ning

töövõtulepingutest5. Üks tähtsaim juhenddokument ehitise püstitamisel on nõuetele vastav

ehitusprojekt, milline arvestab lisaks eeltoodule (normid, standardid) ka neid asjaolusid,

mis on sätestatud planeeringuga, eelkõige aga seda, mis tuleneb tellija lähteülesandest.

Lähtuvalt  töö temaatikast  on oluline  esile  tuua need lähenemised Ehitusseadustikust  ja

selle rakendusmäärustest, millised on seotud ehitise kvaliteedi tagamisega ning on selles

kontekstis  tähenduslikud.  Eeltoodust  lähtuvalt  defineerime  mõiste  ehitamine.  Ehitus-

seadustik  esitab  seaduse  paragrahvis  4  ehituse  kui  spetsiifilise  tegevuse  sisu  ja

5 Lepingute üldtingimused, muuhulgas ehituse töövõtu, omanikujärelevalve, projekteerimise ja kinnisvara
korrashoiu osas, on toodud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi kodulehel [12]. Lisaks sellele
on  veel  FIDIC  lepingutingimused,  mis  määratlevad  suuremahuliste  ehitushangete  tingimusi,  kus
kasutatakse Euroopa Liidu Struktuurfondide rahastust [13].
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organiseerituse:

Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega

seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis tekkib või muutuvad selle füüsikalised omadused.

Ehitamine on ka pinnase või katendi ümberpaigutamine sellises ulatuses, millel on oluline

püsiv mõju ümbritsevale keskkonnale ja funktsionaalne seos ehitisega. [11]

Ehitamise tulemusena, juhul kui järgitakse eespool defineeritud tegevuse sisu, luuaksegi

„ehitis“, mida defineeritakse Ehitusseadustiku paragrahvis 3:

Ehitis on inimtegevuse tulemusel loodud ja aluspinnasega ühendatud või sellele toetuv asi,

mille kasutamise otstarve, eesmärk, kasutamise viis või kestvus võimaldab seda eristada

teistest asjadest. [11]

Esitatud ehitise definitsioon annab selge viite sellele,  et  ehitise  puhul on meil  tegemist

tehiskeskkonnaga,  mis  küll  on  oma  olemuselt  paikpüsiv  ning  arvestab  looduslikke

iseärasusi, kuid samas on selgelt eristatav teistest asjadest. Oluline on esile tuua asjaolu, et

Ehitusseadustikus  on  sisse  toodud  ehitise  mõistena  ka  asi,  mis  toetub  aluspinnasele,

omades  seejuures  teatud  otstarvet,  kasutusviisi  jne.  Eriti  just  viimasena  rõhutatud

kasutusviis ja otstarve on need indikaatorid, millel põhineb ehitise täpsustatud definitsioon,

mille sisustatuse juures tuuakse esile ruumi tekkimine ning loetletakse alljärgnevad üksteist

nõuetele vastavuse kriteeriumit.

Ehitusseadustikus  on  ehitisele,  mis  võib  olla  nii  hoone  kui  rajatis,  kus  hoone  eristub

rajatistest  kindlapiiriliste  seinade  ja  katusega eraldatud ruumi poolest,  esitatud mitmeid

nõudeid, mis hõlmavad [11]:

1) mehaanilist vastupidavust ja stabiilsust;

2) tuleohutust;

3) hügieeni, tervist ja keskkonda;

4) kasutamise ohutust ja juurdepääsu, sealhulgas ehitisest inimeste evakuatsiooni ja

pääste vajadusi ning operatiivkaarti;

5) kaitset müra eest;

6) energiasäästlikkust ja -tõhusust;

7) loodusvarade säästvat kasutamist;
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8) puudega inimeste erivajadusi;

9) ehitise toimivust ja koostoimimisvõimet ning ühilduvust;

10) kasutusotstarbest  ja  kasutamisest  tulenevaid  nõudeid  ehk  seisundinõudeid,

sealhulgas korrashoiunõudeid;

11) ehitise ja selle asukoha märgistamist.

Lisaks eelpool esitatud ehitamise kui mõiste määratlemisele, loob Ehitusseadustik olulise

laienduse  ning  annab  ehitustegevusele  kui  inimtegevusele,  mille  tulemusena  luuakse

tehiskeskkond,  täpsustatud  sisu.  Ehitamise  kui  tegevuse  sisu  võib  vastavalt  Ehitus-

seadustiku  paragrahvile  4  olla  ka  ehitise  laiendamine,  ümberehitamine  ehk rekonstrue-

erimine ja lammutamine [11]. Ehitusseadustikus on ära märgitud ka keskkonnasäästlikkuse

põhimõte, mille järgi ehitis, selle püstitamine või lammutamine ja kasutamine peab olema

keskkonna- ja loodusvaradesäästlik [11].

Viimasena esitatud kahte põhimõtet (keskkonna- ja loodusvarade säästlikkust) nimetatud

ehitustegevuste juures vaadeldakse samuti käesolevas töös niivõrd kuivõrd see kirjeldab,

kuidas  ehitamise  kvaliteet  suhestub  ümbritsevasse  keskkonda  ja  kuidas  selle  käigus

käideldakse keskkonda.  Ehitustegevuse suhe keskkonda on sarnaselt  juhtimisstandardile

ISO 9001 kokku võetud keskkonnaalasesse juhtimisstandardisse ISO 14001.

Ehitustegevusele peab eelnema ettevalmistav protsess, mis sisaldab ehitise planeerimise

tegevusi.  Nende  hulgas  on  ehitisele  sobiva  asukoha  leidmine,  ehitise  kasutusotstarbe

määratlemine  ja  antud  otstarbe  jaoks  vajamineva  tehnoloogia  ning  erinõuete  välja

selgitamine. Nimetatud tegevuste järgi võetakse vastu otsused, mille alusel on võimalik

koostada ehitusprojekt nii, et selles on eelnevalt kirjeldatud otsused ning veel palju muud

ehitisega seotud informatsiooni, mis lõpptulemusena formuleerub pädeva projekteerija töö

läbi nõuetekohaseks ehitusprojektiks.

Ehitusprojektile kui ehitust määravale dokumendile seatud üldised tingimused (nii ehitus-

kui  lammutusprojektile)  on  toodud  Majandus-  ja  taristuministri  määruses  Nõuded

ehitusprojektile  [14]. Kohalik  omavalitsus  väljastab  projekteerimistingimused,  mis

käsitlevad  arhitektuurseid  ja  ehituslikult  kitsendavaid  nõudeid  järgides  üld-  või

eriplaneeringut,  seejuures  projekteerimistingimused  kuuluvad  ehitusprojekti  lähte-

informatsiooni  osana  ehitusprojekti  koosseisu  [11].  Kohalikku  omavalitsust  esindab
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siinjuures vastava teenistuse (reeglina ehitusjärelevalve) ametnik,  kes tegutseb kohaliku

omavalitsuse korralduse kui ka haldusotsuse alusel. Niivõrd kuivõrd Ehitusseadustikku on

sisse  kirjutatud  energiasäästlikkuse  ja  keskkonnasäästlikkuse  printsiip,  siis  johtuvalt

eeltoodust  on  vajadus  hinnata  ehitusprojekte  lähtuvalt  energiatõhususe  aspektist,  mida

viiakse  ellu  vastavuses  Majandus-  ja  taristuministri  määrusele  Hoone  energiatõhususe

miinimumnõuded [11, 15]. 

Ehitusprojekt on esimene ehitustegevuse ja ehitatava ehitise kvaliteeti määrav dokument ja

kui  projekti  koostamisel  on  arvestatud  normide  ja  projekteerimisjuhiste  ning  kõikide

muude eelmainitud kitsendavate tingimustega, on projektis leiduv info ehitajale piisav, et

ehitis  võiks  saada  kvaliteetne.  Oodatud  tasemega  dokumendi  saamiseks  peab  tellija

projekteerimise  lähteülesandega  pöörduma  vastava  kvalifikatsiooniga  ja  piisava

kompetentsusega  projekteerija  poole,  kes  vastavalt  talle  esitatud  tingimustele6

ehitusprojekti ka koostab.

Ehitusseadustik ütleb paragrahvis 5: „Ehitusprojekt on projekteerimise käigus koostatud

dokument või dokumentide kogum, mis sisaldab ehitamiseks vajalikku teavet. Asjakohasel

juhul kajastab ehitusprojekt ka ehitise kasutamiseks ja korrashoiuks vajalikku teavet.“ [11]

Paragrahvis 13 öeldakse et ehitusprojekt peab võimaldama nõuetekohase ehitise ehitamise,

arvestades  selle  sobivust,  kasutatavust  ja  korrashoiuvajadust  [11].  Täpsemad  nõuded

ehitusprojektile  ja  selle koostamisele  on toodud määruses Nõuded ehitusprojektile,  mis

sätestab,  millistel  juhtudel  on  ehitusprojekt  kohustuslik  ehitusdokument,  muuhulgas

sätestab ka selle, et ehitusprojekti on vaja ehitusloakohustuslikule ehitisele [14].

Viimasest saame tõdeda, et ehitusprojekt ei ole ilmtingimata ehitustegevusega kaasas käiv

dokument,  kuid see on segaduste ja probleemide vältimiseks kasulik siiski koostada ka

mittenõutud  juhtudel,  vägagi  vajalik  on  see  juhtudel,  kui  ehitise  kvaliteet  on  tähtis.

Arvestades, et iga ehitis on olemuselt unikaalne oma tehniliste parameetrite järgi, siis on

nõuetekohase ehitusprojekti  koostamine suurt  pühendumist nõudev ja  samas,  vaatamata

üsna suurele reglementeeritusele, paljuski loovtöö. Seejuures mitte nii suures osas loovtöö,

kui see on arhitekti ameti esindajatel, mille juures autori arvates, tahtmata kedagi solvata,

on tegemist pigem kunstiga. Ehitusprojekti näol peaks tulemus olema piisava detailsusega,

et  see  oleks  ehitaja  poolt  teostatav  ja  samas  olema  tehnilisuselt  vastuvõetav  seotud

6 Käesoleva töö raames loeme projekteerimistingimused samaväärseks lähteülesandega.
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osapooltele  –  tellija,  omanikujärelevalve,  ehitusjärelevalve  (kohalik  omavalitsus  ja

Tehnilise  Järelevalve  Amet),  erinõuete  järelevalve  (nt  Päästeamet,  Tervisekaitseamet,

Muinsuskaitseamet).

Ehitustegevuse käigus on ettevõttel  ehk ehitajal  kohustus oma tegevus dokumenteerida.

Ehitusseadustiku  paragrahv  15  [11]  ning  Majandus-  ja  taristuministri  määrus  nr  115

Ehitamise dokumenteerimisele, ehitusdokumentide säilitamisele ja üleandmisele esitatavad

nõuded ning hooldusjuhendile, selle hoidmisele ja esitamisele esitatavad nõuded, täpsemalt

paragrahv 2,  näevad ette  ehitusprotsessi  dokumenteerimise tehtavate  tööde ja  kasutatud

ehitusmaterjalide osas selliselt,  et  ehitustegevuse läbipaistvuse ja jälgitavuse nõue oleks

tagatud [16]. Määruse paragrahv 15 näeb ette, et dokumentatsioon tuleb ehitise valmides

tellijale üle anda [16]. 

Ehitusseadustik  sisaldab üldises  mõistes  miinimumnõudeid,  mida  tuleb  täita  selleks,  et

ehitustegevus vastaks projektile,  st  oleks tagatud nõuetekohane kvaliteet.  Eelpooltoodut

arvestades on ehitusdokumentatsioon kindlasti  üks esimestest  indikaatoritest  ehitusplatsi

üldise olukorra järel, mida uurides on võimalik teada saada, kas objektil ehitustööde sisu

on ehitis valmis saada või eesmärgiga luua selle juures kvaliteeti. Võttes arvesse, et ehituse

dokumentatsioon on sisuliselt ajatempliga ehitusplatsil toimuva kirjeldus, on väga tähtis, et

dokumentatsioon  oleks  täidetud  vähemalt  seaduses  etteantud  mahus.  Olukorras,  kus

ehitusplats on korratu ning dokumentatsioon puudustega, ei ole alust loota ka, et ehitustööd

ise  on  kvaliteetselt  teostatud,  mida  asjaoluna  tasuks  tellijal  kindlasti  tähele  panna.

Arvestades,  et  tänapäeval  on  ehitamine  väga  tempokas  ning  täitevdokumentatsioon  on

ehitaja  kohustus,  siis  piisava  detailsuse  saavutamiseks  on  tähtis,  et  dokumendid  oleks

täidetud õigeaegselt ja kajastaksid ehitustööde käiku sellisena, nagu see täitmise hetkel on.

Õigeaegselt ja korrektselt täidetud dokumentatsioon tagab ka valmides objekti ladusama

üleandmise, mis on nii ehitaja kui ka tellija huvi.

Olukorras,  kus  eratellija  saab  langetada  oma  otsused  vastavalt  enda  äranägemisele,

eeldades, et sellega ei minda seadustega vastuollu, siis avalik-õiguslik tellija (riik) peab

juhinduma oma tegevuses seadustest ja õigusaktidest, sealjuures ehitusega seotud hangetel

juhindutakse Riigihangete seadusest [6]. Riigihangete rahastamine käib riigieelarvest läbi

asutuse  eelarve  või  eraldi  taotlustega  konkreetseks  hankeks  rahalisi  vahendeid  saada,

seetõttu  on  riigihangete  teostamisel  enamasti  aluseks  taotluseelarve,  mis  on  hanke
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orienteeruv maksumus, see on vajalik selleks, et riigieelarvest rahaliste vahendite juurde

saamine on väga pikk protseduur ja selleks, et riik vahendeid eraldaks, on vaja mingit alust

(taotluseelarve).  Olemasoleva konkurentsi  tõttu  on vähempakkumismetoodikal  põhineva

riigihanke objekti lepinguline maksumus enamasti väiksem kui taotluseelarve, see annab

tellijale  mõningase  vabaduse  nö  lisarahade  maksmiseks  ettenägematuteks  töödeks.

Reeglina eraõiguslik ehitustööde ettevõtja seda võimalust ka kasutab.

Riigihangete  seaduse  paragrahv 31 ütleb,  et  hanke  korraldaja  võib  hankedokumentides

nõuda, et pakkuja teeks olulise osa hankes ettenähtud töödest ise (täidaks olulise osa hanke

lepingust).  Sama seaduse paragrahv 32 ütleb,  et  hanke tehniline kirjeldus võib hõlmata

hankes oleva objektiga seonduvate materjalide, toodete või asjade kohta käivaid nõudeid,

muuhulgas  nõudeid  kvaliteedi  tagamise  meetmete  kohta  (sh  keskkonnakaitse  nõudeid).

Lisaks  eeltoodule  sätestab  seaduse  paragrahv  41  nõude  pakkumisel  esitada  pakkuvas

ettevõttes kvaliteedi eest vastutava töötaja andmed (ka siis kui kvaliteedi tagamine toimib

alltöövõtu  korras)  ja  kvaliteedi  tagamise-jälgimise  vahendite  ning  meetmete  kirjelduse.

Samas  paragrahvis  on  ka  võimalus,  et  hankija  nõuab  tõendust  ettevõttes  olemasoleva

kvaliteeditagamise standardi kohta. [6]

Nende väljavõtete näol Riigihangete seadusest saab näha, millisel viisil üritab riik seaduse

kaudu  otseselt  tagada  enda  tellitavatele  ehitusobjektidele  teatavat  kvaliteeti.  Eeltoodust

võib järeldada vaid üht – riigile on kvaliteet tähtis. Kuivõrd korraldatakse konkursse, kus

peamine võidukriteerium on madalaim hind, on autor arvamusel, et kvaliteedi aspektist ei

kõla selline lähenemine lootusrikkalt. Ülaltoodud viites Riigihangete seaduse paragrahvile

41, kus on öeldud, et  hanke korraldaja  võib nõuda tõendit  kvaliteeditagamise süsteemi

olemasolu kohta ettevõttes, on autori arvates varjatult öeldud, et riigihankel osalemiseks on

vaja  ettevõttes  töötavat  ja  kehtivat  ISO  9001  sertifikaati,  sest  muid  rahvusvahelisi

standarditel  põhinevaid  kvaliteedi  tagamise  süsteeme  väga  ei  tunta  (vt  näidet  ehituse

riigihanke dokumendist lk 56). ISO kvaliteedijuhtimise standardite kriitikud on arvanud, et

ilmselt  on  sellises  mahus ISO põhiste  juhtimisstandardite  vaimustuse  taga  hea  lobitöö.

Riigihangete  seaduses  on  ka  kaudsete  tõendite  küsimist  kvaliteedi  loomise  võimekuse

kontrollimiseks,  nagu  eelnevalt  edukalt  lõppenud  objektid  või  töötajate  arv  ettevõttes,

hankes olevale objektile planeeritud objektimeeskonna liikmete (objektijuht, projektijuht)

pädevus jne.
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Riigiametitest  on  ehitusvaldkonda  kontrollivad  ametid  riiklikul  tasandil  Tehnilise

Järelevalve  Amet  ning  mitmed  erikontrolli  teostavad  inspektsioonid,  nagu  seda  on

Muinsuskaitseamet,  Keskkonnainspektsioon,  Päästeameti  tuleohutusjärelevalve  jne.

Tehnilise  Järelevalve  Amet  on  Majandus-  ja  Kommunikatsiooniministeeriumi

valitsemisalas  tegutsev  valitsusasutus,  mis kontrollib  Ehitusseadustiku  ja  sellega

seonduvate õigusaktide järgimist, teostab sealhulgas järelevalvet eriehitiste, eriohutuse ja

eriseadmete üle [17].

Ehituspraktikas  peetakse  ehitustegevust  kõrge  ohutasemega  tegevuseks,  Tehnilise

Järelevalve  Ameti  eesmärgiks  on  ohutuse  suurendamine  järelevalve  korras  muuhulgas

ehitiste ja ehitustegevuse, elektripaigaldiste ja elektritööde, liftide, küttegaasiseadmete ja

nende paigaldiste üle. Eesmärk on ka toodete usaldusväärsuse tõstmine, mille alla kuulub

kontroll ka energiatõhususe ja -märgistuse nõuetele vastavuse üle. [17]

Kohaliku  omavalitsuse  tasandil  teostab  ehitise  järelevalvet  omavalitsuse  vastav

struktuuriüksus,  mida  väiksemates  omavalitsustes  asendavad  vastavaid  tingimusi

kontrollivad üksikisikud (nt ehitusnõunik). Linna või valla arhitektuuri ja ehitusosakond

loob  ehituskvaliteeti  läbi  projekteerimistingimuste,  samas  ka  kontrollib,  kas  ehitis  on

püstitatud vastavalt projektile, kas tuleohutuse, keskkonna ja muinsuskaitse tingimused on

täidetud.  Järelevalveametnike kokkupuude ehitusobjektil  või  projekteerija  laual  loodava

kvaliteediga ei ole otsene, kuid oma kontrolliva funktsiooni tõttu on nad ehituse kvaliteedi

aspektist väga tähtsad ning ehitusobjektiga seotud algusest lõpuni. 

Tingimata  on järelevalve väga  vajalik,  sest  ehitustegevusega seotud inimesed puutuvad

kokku päevast-päeva erinevate toodetega, millest paljud on käes esmakordselt ja tähtis on,

et need oleks teatud mõttes ohutud ning et nende ohutud käitlemisviisid oleksid teada. Uusi

ehitustooteid  tuleb  turule  igapäevaselt  arvatavasti  väga  palju  ja  enne  tarbijani  jõudmist

peavad olema nendega seotud riskid selgeks tehtud ja tarbijani toodud. 

Ilmselgelt ei ole vaja eluohtlike ehitusega seotud seadmete (gaasi- ja elektriseadmed, aga

ka  liftid)  turvalisuse  kontrollimise  vajaduse  üle  palju  juurelda,  see  on  väga  tähtis,  et

nendega  seonduvad  tööd  saaksid  tehtud  eriala  spetsialistide  poolt.  Vajalik  on  ka

korrapärane järelkontroll ekspluatatsioonil. Vaid veidi aega tagasi (veebruar-märts 2016)

oli  uudistes  kuulda  gaasiseadmete  ebapiisavast  lekkekindlusest  tulenevate  tervise-
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kahjustuste kohta [18, 19]. Need on kahetsusväärsed juhtumised milliste tagantjärele tarkus

on ühene – mida suurem risk, seda rangem kontrollivajadus. 2015. aasta statistika järgi oli

enim ettekirjutisi elektriohutusega seotult (65), kuid ehitusega seotud ettekirjutiste arv ei

olnud palju väiksem (59) [17].

Tehnilise Järelevalve Ameti tegevusvaldkonna alla kuulub ka energiatõhusus ehk hoonete

energiamärgiste andmisega seonduv. Energiamärgiste andmine ehitistele toimub uusehitiste

ja renoveerimis-ehitusprojektide hindamise alusel, mille käigus hinnatakse hoone vastavust

energiatõhususe  nõuetele  vastavalt  Majandus-  ja  taristuministri  määrusele  Hoone

energiatõhususe miinimumnõuded [15].

Tänapäeval  pööratakse  suurt  tähelepanu  iga  suurt  energiat  tarbivale  tegevusele

energiatõhususe aspektist ja ehitus on kindlasti suurt energiat tarbiv valdkond. Seejuures

saab  rääkida  kolmest  erinevast  energiatarbimisest  ehitise  puhul  –  esiteks  materjalide-

seadmete  primaarenergia  tasemel,  teiseks  ehitise  püstitamisel  kasutatavast  energiast  ja

kolmandaks energiast,  mida ehitis tarbib loomuliku kasutuse juures igapäevaselt.  Antud

juhul  on  hoone  energiatõhususe  mõõtmisel  arvestatav  vaid  viimane,  hoone  normaalse

toimimise juures kuluv energia. Tulenevalt  meie geograafilisest  asukohast tähendab see

automaatselt  suures osas kütteenergiat,  sest  kütteperiood on Eestis määratletud üldjuhul

seitsme kuu pikkuse perioodina oktoobrist maini. Varasemalt oli  jahutus kättesaamatuse

tõttu  mõõtmatu  energiakuluga,  kuid  tänapäeval  seadmete  laia  levikuga  on  ka

jahutusenergia suurenemas. Kogu maailmas on jahutuseks kuluv energia suurem kütmiseks

kuluvast  energiast.  Energia  kokkuhoid  on  tähtis,  kuid  selleks,  et  saada  adekvaatset

hinnangut,  oleks  vaja  eelmainitud  kolmes energia  tarbimise  etapis  kuluva  energia  hulk

kokku liita, et ei tekkiks „ühest taskust teise tõstmise“ efekti.

Omavalitsuse esindaja ehitusobjektil on ehitusjärelevalve, selle ametniku roll on peamiselt

ehitustegevuse alg- ja lõppfaasis ehitus- ja kasutuslubade väljastamine [5,  11].  Vastavalt

Ehitusseadustiku paragrahvis 14 toodule peab enne ehitamise alustamist ehitamise aluseks

oleva  ehitusprojekti  nõuetele  vastavust  kontrollima  ehitusprojekti  koostajast  sõltumatu

pädev isik, kellel on õigus tellida projektile ekspertiis, kui projekt on väga keerukas või on

kahtlus projekti koostaja pädevuse osas [11].

Ehitusjärelevalve  vastutus  väljastada  objekti  projekteerimistingimused  määrab  objekti
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kvaliteedi osas palju, nende tingimuste põhjal valmib ehitusprojekt ja seepärast peavad nad

olema erinevaid nüansse arvestavad. Ametniku poolt antud projekteerimistingimuste põhjal

valminud projektile antakse hiljem sama ehitusjärelevalve poolt ehitusluba ja see eeldab

ametniku  tähelepanelikku  kontrolli  ehitusprojekti  vastavuse  osas  seatud  tingimustele.

Sellise ametialase tegevuse juures tuleb väga suureks kasuks ametniku eelnev kogemus-

likkus ehitusvaldkonnas,  sest  projekte üksipulgi läbi kontrollida on etteantud ajaressursi

juures ilmvõimatu, seepärast on hea, kui ametnik teab potentsiaalseid probleemseid kohti,

kus suure tõenäosusega vead võivad olla. Seda tegevust saaks nimetada objekti esimeseks

kvaliteedikontrolliks.  Arvestades  kohaliku  omavalitsuse  ehitusvaldkonnas  tehtava  töö

hulka,  võib  tõdeda,  et  ehitusjärelevalve  ametnikke  ei  ole  omavalitsustes  piisavalt  [5].

Eeltoodust tulenevalt ei saa välistada, et ehitusprojekti kontrollimisel omavalitsuse tasandil

võib  mõni  viga  tähelepanuta  jääda  [5].  Üldiselt  jõuab  kohaliku  omavalitsuse  ehitus-

järelevalve ehitusobjektile alles ehitise valmimisel kasutusloa ülevaatuse ajal,  ka see on

põhjustatud ametnike piiratud ajast neile seatud töömahu juures [5].

Ehitusobjekti kasutusloa väljastamise eel peaks ehitusjärelevalve ametnik valminud objekti

kindlasti külastama ja selle käigus ehitise projektikohasust ja vastavust muudele nõuetele

kontrollima, milleks ehitaja esitab erinevaid tõendeid ehitustöö nõuetele vastavuse kohta.

Nimetatud asjaolule  viitab ka Eesti  Rahvusringhäälingu saates  Pealtnägija  (kuupäevaga

30.03.2016)  esitatud  episood,  kus  projekteeritud  ja  kavandatud  ühepereelamutest  on

saanud nende kasutusse lubamisel ja registrisse kandmisel mitme korteriga elamud ning

mille  tulemusena  on  oluliselt  takistatud  nende  asjaõiguslik  ja  finants-majanduslik

kasutamine  [20].  Muudeks  nõueteks,  millele  ehitusobjekt  peab  vastama,  võivad  olla

näiteks  Tervisekaitseameti,  Päästeameti,  Muinsuskaitseameti,  Keskkonnaameti  poolt

seatud nõuded, kasutusluba eeldab kõikide nende ametnike heakskiitu valminud objektile,

kui objekt on nende vastutusala tunnustega. Ka erinõuete kontrolliks peaksid ametnikud

objekti  enne  nõuetekohasuse  templi  väljastamist  külastama,  mitte  otsustama  pelgalt

paberite järgi.

Loomulikult  kaasab  omanikujärelevalve  teostaja  vastavaid  spetsialiste  valdkondades,

milledes  tal  piisav  teadmiste  pagas  puudub.  Suurest  vastutusest  tulenevalt  on

ehitusjärelevalvel  õigus  ehitise  kontrollimise  käigus  tekkinud  nõuetekohasuse  kahtluses

selguse  saamiseks  korraldada  ekspertiise  või  uuringuid,  mille  käigus  võib  esineda
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konstruktsioonide avamist [5], ja seda mitte ainult ehitise kasutusloaeelsel ülevaatusel, vaid

kogu objekti ehitamise käigus.  Autor arvab, et see on igati põhjendatud, kuid väga harva

ette  tulev  ja  ette  tulles  saab  põhjuseks  olla,  et  konkreetse  ehitusobjektiga  seotud

järelevalvet teostavad isikud, sh eelkõige objektimeeskond ja omanikujärelevalve teostaja,

ei ole oma tööd piisavalt hästi teinud. Oluline on rõhutada, et konstruktsioonide avamine

on oma ehituslikult maksumuselt väga kulukas tegevus, seda kõikidele osapooltele, ning

reeglina puuduvad selliseks toiminguks asjakohased juhised.

1.2.2. Lepingud, erinevad osapooled. Hea ehitustava

1.2.2.1. Lepingud ja nö vabatahtlikud dokumendid

Lisaks seadustele juhindutakse ehitustöödega seoses ka väga palju nö rangelt vabatahtlikest

dokumentidest nagu näiteks Hea ehitustava, standardid, normid. Lepingud, ehitusprojekt ja

ka paigaldusjuhised on töövõtu lahutamatud osad ja  on väga  olulised juhendmaterjalid

ehituse  hea  kvaliteedi  määramiseks  ja  saavutamiseks. Antud  juhul  tähendab

eespoolmainitud  nö  vabatahtlikkus  seda,  et  kui  seadused  on  kõikidele  järgimiseks

kohustuslikud, olenemata sellest,  kas  me seaduse sisuga oleme tutvunud või  mitte,  siis

need dokumendid on ehitajale või projekteerijale kohustuslikud, kui selles on lepinguliselt

tellijaga kokku lepitud, kui mitte, siis sisuliselt neil õiguslikku alust pole. 

Leping on  ehitise  tulevase  omaniku  ehk  tellija  ning  osapoolte,  kellega  ta  soovib

projekteerimis- ja ehitustöid ning sellega kaasnevaid töid teostada, vahel sõlmitud ametlik

kirjalik  kokkulepe,  mille  kohaselt  projekteerija  või  ehitaja  võtab  lepingus  sätestatud

tingimustel  töö teostamise  enda kohustuseks.  Tavaliselt  sõlmitakse leping tellija  ja  ühe

peamise  ehitaja  ehk  peatöövõtja  vahel,  kes  võtab  kogu  vastutuse  ehitise  püstitamisega

seoses, kõik teised ehitusega seotud ettevõtjad on lepingulises suhtes peatöövõtjaga ehk

teostavad  alltöövõttu.  Eraldi  lepingutega  on  võimalik  käsitleda  projekteerimistööd  ja

ehitustööd, kuid on võimalik, et  ka projekteerimine antakse peatöövõtja korraldada ehk

sama lepingu mahtu.

Erialaliitudes on välja töötatud lepingu üldtingimused, milliseid sõlmitavasse lepingusse
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kirja ei panda, kuid neile viidates nenditakse nende olemasolu ning sisulist rakendamist

(lepingu lisa). Lepingus mainitakse (või tuuakse lepingu lisadena) vähegi teadliku tellija ja

ehitustööde  ettevõtja  puhul  ülal  mainitud  vabatahtlikke  dokumente,  mis  täpsustavad

ehitustoote  omadusi,  sest  tellija  huvi  on  kirjeldada  millises  mahus  ja  kvaliteedis

lõpptootena ehitusprojekt või ehitis peab tema kasutusse tulema. Eeltoodu põhiselt ei saa

öelda,  et sellised kokkulepped ehitustööde ettevõtja huve ei  teeni – kuna ettevõtjale on

tähtis  rahulolev  klient,  siis  alati  on  lihtsam ja  ka  majanduslikult  soodsam enne  tööde

alustamist kokku leppida, millistele tingimustele ja juhenditele ehitustoode peab vastama.

Viidatud lähenemine hoiab ära enamuse vaidlusi: mida täpsem on leping, seda parem on

tulemus, teisisõnu on ehituse kvaliteet otseses sõltuvuses lepingust.

Kasutus- ja paigaldusjuhendid on kohustuslikud toote kättesaamisest ning see eeldab, et

need  antakse  tootega  kohe  kaasa,  kui  mitte,  tuleks  seda  igal  juhul  nõuda.  Paljud

tootedokumendid  on  tänapäeval  digitaalselt  saadaval  (alla  laetavad),  seejuures

paigaldusjuhised  isegi  videomaterjalina.  Kuna  iga  toote  arenduse  käigus  on  mõeldud

erinevatele paigaldus- ja kasutusnüanssidele, on väga oluline konkreetse toote juhiste järgi

toimimine,  see annab võimaluse ka hilisemateks pretensioonideks garantii  ajal,  kuivõrd

tootjapoolsete juhiste järgimine on garantii kehtivuse eeldus.

1.2.2.2. Projekteerija-Tellija

Eeldusel,  et  tellijal  on  soov  saada  endale  nõuetekohane  ehitis,  peaks  ta  oma  ideega

pöörduma  pädeva  projekteerija  poole.  Projekteerija  ja  tellija  sõlmivad  omavahel

projekteerimistööd  hõlmava  lepingu,  milles  kirjeldatakse  poolte  kokkulepped  seoses

projekteeritava objektiga. Kokkulepped peaksid sisaldama kindlasti jooniste kvaliteediga

seonduvat, nagu näiteks projekti staadium, millises mahus, milliste detailsustega, millisel

kujul  jooniseid  soovitakse,  millistest  normdokumentidest  projekteerija  peab  lähtuma,

millised  eeldokumendid  (nt  geoloogiline  uurimus)  tellijal  olemas on,  milliseid  on  vaja

hankida  ja  kellel  jms.  Lepingu  üks  lisadest  peaks  kindlasti  olema  jooniste  valmimise

kalendergraafik. Lepingu ettevalmistamisel tasub tellijal silmas pidada, et valmiv projekt

on esimene ehitise kvaliteeti määrav dokument, seepärast on mõistlik tellijal hoolega oma

soovid ja võimalused läbi kaaluda.
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Projekteerimise kvaliteedi alanemisel võib olla erinevaid põhjuseid: 

1) projekteerimise alatähtsustamine; 

2) erialakoostöö puudumine; 

3) kiirustamine (aja ehk tähtaegade tõttu, intressid, raha puudus vms); 

4) ebatäpsed lepingud ja ebarealistlikud lubadused; 

5) peaprojekteerija ähmane roll, mistõttu eriprojektid halvasti koordineeritud; 

6) ehitiste tehniseerimisest (tehnikaga varustamine) tulenev suur projektist osasaajate

arv. 

Eriosade projektide omavahelised lahkhelid on üks peamisi probleeme ehitusel, millega

objektimeeskond kokku puutub. [21]

Tänaseks  kehtetus  Ehitusseaduses  olid  toodud  projekteerija  kohustused  ära  selliselt,  et

projekteerija  koostab  nõuetele  vastava  ehitus-  või  mõõdistusprojekti  vastavalt  lähte-

andmetele  ning  kohustub  säilitama  täies  ulatuses  nende  kohta  käivad  olemasolevad

dokumendid,  kaasa  arvatud  lähteandmed  seitse  aastat  või  arhiivile  üleandmiseni  [22].

Praeguses  Ehitusseadustikust  midagi  sellist  töö  autor  tuvastada  ei  suutnud,  on  vaid

mainitud  paragrahvis  22  ettevõtja  pädevuse  kohta,  et  „Ettevõtja  peab  olema  pädev

tehtavate tööde asjatundlikuks tegemiseks.“ [11], kuid ei ole põhjust arvata, et projekteerija

eelmainitud Ehitusseaduses olnud põhimõtetest ei lähtu.

Ehitusprojekti koosseisu paneb paika seadusandlus. Määruses Nõuded Ehitusprojektile on

toodud loetelu joonistest, mis peaksid ehitusprojekti koosseisu kuuluma. Ehitusprojekti iga

osa koosneb selgitavast tekstilisest  osast ja graafilisest osast.  Lisaks on vajadusel tarvis

lisada  muid  asjakohaseid  dokumente.  „Ehitusprojekti  seletuskirjas  tuuakse  ära  teave,

millest  ehitusprojekti  või  selle  osa  koostamisel  on  lähtutud,  tulenevalt  käesoleva

paragrahvi  lõikes  2  toodud  loetelust.“  [14]  See  viidatud  loetelu  määruses  Nõuded

Ehitusprojektile  paragrahvis  4  lõikes  2  sisaldab  järgnevaid  allikaid,  millest  peaks

ehitusprojekti koostamisel lähtuma [14]:

1) õigusaktidest;

2) standarditest;

3) tehnilistest, projekteerimis- või muudest normidest;

4) kirjeldustest, mille kasutamises on kokku lepitud.

Projektile annab kvaliteedieelduse määruses seatud nõue projekteerija pädevusele [14].
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Sellega seadus ütleb küll, et on vaja juhinduda normidest ja standarditest, kuid ei anna neid

konkreetselt  ette,  mis  jätab  tellija  ja  projekteerija  otsustada,  milliseid  normatiivseid

dokumente  kasutatakse,  et  projekti  järgi  ehitatav  ehitis  oleks  teatud  omadustega,

minimaalselt seaduses antud omadustega (ehitisele esitatavaid nõudeid vt lk  12). Põhjus,

miks juhendmaterjali  ette ei  anta, on see, et normid ja standardid ei  ole kohustuslikud.

Ehitusprojekti koostamine eeldab hea tulemuse saamiseks koostööd tellija ja projekteerija

vahel ja kindlasti kogenud projekteerija suudab tellija ideed paremini paberile joonistada,

pakkudes  enda  kogemustest  juba  proovitud  lahendusi  keerukamatele  kohtadele.  Hea

projekteerija  suudab  ka  ehitustehnoloogiliste  nüanssidega  piisavalt  arvestada,  et

ehitusplatsil oleks töö oluliselt sujuvam ja projekteerijalt täpsustuste küsimiseks ei oleks

vaja  aega raisata.  Kindlasti  on rekonstrueerimisega ja  renoveerimisega seotud projektid

keerukamad ja ehitustööde käigus rohkem ootamatusi pakkuvad, millele on vaja kiireid

lahendusi leida.

Määruses  Nõuded  ehitusprojektile  on  toodud  erinevate  projektistaadiumite  kirjeldused

järgnevalt.  Eelprojekt  on  ehitusprojekti  staadium,  kus  on  vaid  ehitise  arhitektuurne

lahendus ja  insener-tehniliste  lahenduste  põhimõtted.  Põhiprojekti  staadiumis  on ehitise

arhitektuurilahenduste ja insener-tehniliste lahenduste ning kvaliteedi kirjeldus täpsusega,

mis võimaldab määrata ehitise eelarvelist maksumust, korraldada ehitushanget ja koostada

ehitamiseks  hinnapakkumust.  Tööprojektis  on  ehitise  arhitektuurilahenduste  ja  insener-

tehniliste  lahenduste  ning kvaliteedi  kirjeldus  täpsusega,  mis võimaldab nõuetekohaselt

ehitada ning koostada teisi ehitamisega seonduvaid dokumente, mille olemasolu peetakse

vajalikuks. [14]

Võttes  arvesse  ülalkirjeldatud  detailsuse  eeldust  erinevatele  projekti  staadiumitele  ja  et

tehnoloogiliselt  on  seeläbi  iga  järgnev  projekti  staadium  eelneva  edasiarendus  ehk

täpsustus, siis on loogiline, et enne ehitusprotsessi algust on valminud konkreetse ehitise

tööprojekt.  Kuivõrd  seadusandlus  ei  anna  ette,  millises  staadiumis  projekt  ehitusloa

taotlemisel või ehituse alguseks peab olema koostatud, siis paraku reaalne elu näitab tihti,

et  rahaliste vahendite  kokkuhoiu eesmärgil  jäädakse kas  põhi-  või  kehvematel  juhtudel

koguni eelprojekti staadiumi juurde ja detailsed lahendused jäetakse ehitaja välja mõelda.

See mõjutab ehituskvaliteeti väga palju, andes mõneti kontrollimatult ehitajale võimaluse

rakendada  vaid  tema  teadmisi,  õigemini  isegi  fantaasiat.  Ehitise  projekt  ja  seeläbi
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ehitusprotsess aga peaks tuginema arvutustel, mis arvestavad kogu ehitise koostoimivust,

milliseid teadmisi konkreetse ehitise kohta ehitajal ei pruugi olla.

Need  ehitusprojekti  koostamisel  arvesse  võetud  aspektid,  millega  ehitamisel  on  tarvis

arvestada kogu projekti teostuse käigus, on väga tähenduslikud seetõttu, et nendest sõltub

ehitise edasine areng – ehitusaeg, kasutatavad materjalid, ehitise ekspluatatsiooni kulud,

elukaare pikkus jms ehitist ja ehitamist iseloomustavad tegurid. Erinõuetest sõltub suurel

määral ka lõpuks kujunev ehitise hind, mis on tihtipeale ehitise püstitamisel omanikule üks

kahest tähtsaimast ehitamise mõjurist, teine neist on autori arvates hoone vajalikkus.

Ehitise projekti koostamisel määratakse ehitise hind, mis paljudel juhtudel on üks tellija

etteantud kriteeriumitest. Ekslikult arvatakse, et ehitise hind määratakse hinnapakkumiste

käigus konkursil osalejate poolt. Maksumus on omakorda seotud ehitise tasuvusega, mis

tuleneb  ehitise  funktsioonist,  millise  omanik  ette  näeb,  mis  omakorda  mõjutab  hoone

suurust, sellesse vajalike eritingimuste, -tehnika projekteerimist.

Suures ulatuses ehitusprojekteerimist tehakse kahemõõtmelisena. Kahemõõtmelist joonist

on paberil parem jälgida. Kuid tehnoloogia jõulise ilmumisega ehitusplatsile ei ole enam

ka  elektroonilist  kolmemõõtmelist  projekti  vaev  jälgida,  võibolla  isegi  kergem.

Ehitusprojekteerimise  tulevikuks  peetav  mudelprojekteerimine  ehk  BIM  (Building

information modeling – tõlge ehitusprotsessi modelleerimine, edaspidi BIM) on ka Eestis

kanda  kinnitamas  ning  see  pakub  projekteerimisvaldkonnas  uut  kvaliteeti.  Kolme-

mõõtmelist mudelit on vajadusel lihtne ka kahemõõtmelisena välja trükkida.

Kolmemõõtmelise mudeli projekteerimise eelis on ehitise omaduste ja konstruktsioonide

modelleerimise läbi toetada projekteerimise ja ehituse elukaare protsessi nii, et see oleks

kõrge  kvaliteediga,  tõhus,  ohutu  ja  säästvat  arengut  toetav.  Infomudeleid  kasutatakse

ehitise kogu elukaare vältel alates eskiisist  ning jätkuvalt ka ehitise ekspluatatsioonil  ja

haldamisel pärast ehitusprojekti lõppu [23]. Seejuures iga kolmemõõtmeline ehitusjoonis,

projekt  ei  ole  veel  infomudel (BIM). Mudelprojekteerimise kohta ilmunud kahes, Eesti

Ehitusteabe  Fondi ja Riigi  Kinnisvara AS poolt  välja  antud juhendmaterjalis  on selgelt

välja toodud projekteerimise osa eelised mudelprojekteerimisel järgmiselt [23, 24]:

• ruumiline visualiseerimine; 

• simulatsioonide  teostamine  (võimaldavad  paremini  hinnata  projekteeritava  hoone
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tulevasi energiavajaduse- ja halduskulusid ning ka kasutusmugavust); 

• kiired-täpsed mahuarvutused; 

• projektlahenduste vastuolude kontroll.

Loetelus  olevate  eeliste  eelduseks  on  nõuded,  et  ehitise  osad  modelleeritakse  õige

geomeetriaga ja need ei tohi omavahel lõikuda. Enne mudeli avalikustamist viiakse läbi

ehitusinfo mudeli kvaliteedikontroll [24].

Ehitusega  seotud  mudelite  arengu  tempo  on  järjest  kiirem.  Alguses  piirduti  ruumiliste

mudelite  loomisel  kergesti  voolitavast  materjalist  maketiga,  et  visualiseerida  tulevast

hoonet vähendatud kujul. Arvutite arenguga on saanud võimalikuks luua virtuaalne mudel

arvutis  ning lisada  sellele  erinevaid teadusel  põhinevaid arvutusmudeleid kontrollimaks

erinevaid keskkonnamuutusi, mis annab vastuseid küsimustele, kuidas hoone nende puhul

käitub.  See võimaldab saada väärtuslikku infot enne ehituskulutuste tegemist ja saadud

info järgi vajadusel hoones midagi muuta,  mida saab kindlasti  kvaliteedina määratleda.

Selle  juures  rääkimata  visuaalsest  efektist,  mis  videoprojektorite  abil  võimaldab  luua

virtuaalreaalsuse, nagu oleks võimalik veel ehitamata hoones ringi liikuda ja saada sarnast

kogemust  võrreldes  valmis  objektiga.  Peamine  kasutusala  on  siiski  konstruktsiooni

eriosade  ehitusvõimalikkuse  kontrollimine.  Juba  praegu  on  tehniliselt  võimalik  nende

hoonete mudelkoopiaid ka ruumilise maketina välja printida, kuid selle vajadus on väga

väike ja seda võimalust ei kasutata veel. Arhitektuurivõistlustele annab ruumiliste printerite

areng sellest aspektist kindlasti uue kvaliteedi.

Olenevalt  sellest,  millist  informatsiooni  me mudelisse  sisestame,  saame me selle  võrra

mudeliga „mängida“. Ehitise mudeli koostamine on töömahukam ja kulukam kui lihtsalt

jooniste  tegemine,  kuid  mingist  hetkest  muudab  mudel  töö  juba  projekteerimisetapis

lihtsamaks, lubades näha kohest tulemust muutustele, mida mudelis tehakse. Ehitise mudel

sisaldab  ideaalis  mitte  ainult  arhitektuurset  ja  konstruktiivset  informatsiooni  (kaunis

ruumiline pilt hoonest), vaid ka informatsiooni eriosade (vesi, kanal, küte, ventilatsioon,

elekter,  nõrkvool),  sisearhitektuuri  (pindade viimistlus),  seadmete (liftid,  tehnoseadmed)

jms kohta. Loodud mudel võimaldab kontrollida eelmainitud osade sobivust ja võimaldab

vajadusel kergema vaevaga teha muudatusi, kuna kogu hoone erinevate osade joonised on

konstantselt  seotud.  Eeltoodust  tulenevad  ka  ehitise  modelleerimise  eelised  –  kerge

ruumilist  pilti  visualiseerida,  projektimuudatusi  teha,  materjalide  vms väljavõtteid  teha,
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simulatsioone  teha,  koostada  ehitustööde  kalendergraafikuid,  tööjõuhulka  planeerida,

maksumust arvestada jne. Juhul kui mudel on loodud vastavalt nõuetele, siis teenindab see

hoonet terve objekti  elutsükli jooksul ning võimaldab väärtuslikku infot nähtavaks teha

kõikidele osapooltele.

2015. aasta lõpus Ehitusteabe Infokeskuse ja  Usesoft'i poolt läbi viidud uuringu kohaselt

(valimi  moodustas  297  ettevõtet)  on  77%  uuringus  osalenud  väikeettevõtetest  kokku

puutunud  BIM  tehnoloogiaga.  Pooled,  ehk  51% kokkupuutunutest  juba  kasutavad  või

planeerivad  järgmise  viie  aasta  jooksul  BIM  tehnoloogia  kasutusele  võtta.  64%  BIM

kasutajatest kasutab mudelit vigade leidmiseks ja automaatse väljavõtte tegemiseks, lisaks

visualiseerimisele. [25]

Viis aastat varem teostatud uuringu tulemustest, mille valim oli 44 ettevõtet, selgus, et 2/3

ehk  66%  uuringus  osalenud  projekteerimisbüroodest  arvas  end  mudelprojekteerimist

viljelevat. See on pisut väiksem osa ja uuringus osalejaid on samuti kuus korda vähem,

ometi  arvati  toona,  et  ka  see  on  liiga  optimistlik.  „Kuid  arhitektide  pelgalt

kolmemõõtmelised pildid ei ole tegelikult BIM. Tõenäoliselt ei ole sisuliselt aru saadud

sellest mis on BIM ning see võib tekitada Eesti projekteerimisturul suure segaduse.“ [26]

Need uuringud näitavad seda,  et  BIM-tehnoloogia  kinnitab  kanda,  kuid kas  see  kanna

kinnitamine on nii jõuline, kui seda arvatakse tegelikult olevat, ei ole nii kindel. Kahjuks

arvavad täna, aastal 2016, veel paljud projekteerimisega tegelevad ettevõtted, et nad loovad

BIM-i, kui tegelikult teevad nad vaid ehitisest kolmemõõtmelisi pilte, nagu ka eeltoodud

arvamus ütleb, ning seda kinnitavad ka läbiviidud uuringud. Õnneks on järjest kasvamas

nende projekteerimisega seotud ettevõtete hulk, kes tegelikult ka mõistavad BIM-i olemust

ja liiguvad selle tõelise BIM-i loomise praktika viljelemise suunas. Autori arvates BIM-

tehnoloogia on väga keeruline ja  nõuab suurt  harjutamist,  et  mudelid kontrolle edukalt

läbiksid  ning  teeniksid  osapoolte  oodatud  huvisid,  mis  omakorda  annab  lootust

projekteerimise valdkonnas uuele, paremale kvaliteedile.

26



1.2.2.3. Ehitaja-Tellija

Ehitaja-tellija  suhteid  reguleerib  lisaks  seadusandlusele  nende  vahel  sõlmitav  leping.

Lepingu eesmärgiks on kirjeldada objekti ja määrata selle püstitamise ehk ehitustööde ja

sellega kaasnevate muude tööde teostamise ajal poolte ehk tellija ja peatöövõtja õigused,

kohustused  ja  vastutus.  Poolte  vahel  korrektselt  sõlmitud  läbimõeldud  leping  on  hea

kvaliteedi  saavutamiseks  ülitähtis  eeldus  ja  see  peaks  sisaldama  lisaks  tööde  üldisele

kirjeldusele  ka ehitustööde,  -toodete  ja  -seadmete  kvaliteeti  määravat  informatsiooni  ja

seda, millisel kujul seda tellija tõendatuna objekti valmides soovib.

Lepingu juurde kuuluvad peaaegu alati lisadokumendid ja üks vaieldamatu lisadokument

on ehitusprojekt, mille järgi ehitist hakatakse ehitama, ehitusprojekt ei ole lepingu lisa vaid

juhul, kui töövõtt hõlmab ka projekteerimist, muul juhul on projekt lepingu alusdokument.

Teine  vaieldamatu  lisadokument  on  ehitustööde  teostamise  kalendergraafik,  mille

ehitustööde  ettevõtja  tellijaga,  vajadusel  alltöövõtjatega  koostöös  paika  paneb  ja  20

tööpäeva jooksul  tellijale  lõplikul  kujul  esitab,  et  see lepingupoolte poolt  allkirjastatult

lepingu  osaks  saaks. Poolte  poolt  allkirjastatud  kalendergraafikust  kinnipidamine  on

lepinguline kohustus ja selle rikkumine on lepingu rikkumine. [27]

Tellijal on õigus teada, milline on ettevõtja plaan ehitustööde teostamiseks. Tellija jaoks on

tähtis nii see, et ehitis valmiks hea kvaliteediga, kui ka see, et ehitis valmiks kiiresti, selle

pärast nõuab tellija ehitustööde teostamise kalendergraafikut ja jälgib seda tööde käigus

hoolega.  Graafikust  liigne  mahajäämine  on  ka  üldtingimustes  toodud  üks  lepingu

ülesütlemise  võimalustest.  Üldiselt  seda  aga  võimalusel  ei  kasutata,  sest  uue  ehitaja

leidmine  on  täiendav  ajakulu.  Distsiplineerimiseks  on  lepingusse  sisse  pandud  muid

võimalusi,  nagu  näiteks  leppetrahv,  mis  on  sagedasim  rakendatud  sanktsioonidest  ja

tavaliselt  rakendatakse objekti  valmimise  järgselt.  Selleks,  et  tellija  saaks  turvalisemalt

objekti enda käsutusse võtta, on ette nähtud garantiiperiood ja tagatis. Tagatis on tavaliselt

mingi summa, mis jäetakse garantiiperioodi lõpuni ehitajale lõpparvest tasumata võimalike

kahjude katteks, mis võivad ehitaja süül tekkida garantiiperioodi jooksul.

Ehitamise  käigus  on  ehitajal  seadusest  tulenev  kohustus  ehitustegevus  piisavas  mahus

dokumenteerida.  Dokumenteerimist  sätestavad  Ehitusseadustik  [11]  ning  Majandus-  ja

taristuministri määrus Ehitamise dokumenteerimisele, ehitusdokumentide säilitamisele ja
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üleandmisele  esitatavad  nõuded  ning  hooldusjuhendile,  selle  hoidmisele  ja  esitamisele

esitatavad  nõuded  [16].  Selle  määruse  järgi  on  ehitusdokumentideks,  mille  osas

kehtestatakse  nõuded sisule,  säilitamisele  ja  üleandmisele,  arvestades  ehitise  laiendatud

elutsüklit, järgmised dokumendid:

1) ehituspäevik;

2) kaetud tööde aktid;

3) töökoosoleku protokollid;

4) fotod ja videosalvestised;

5) teostusjoonised;

6) ehitustoote, -materjali ja -seadme ning tehnosüsteemi või -seadme nõuetekohasust

kinnitavad dokumendid;

7) ehitustoote, -materjali ja -seadme ning tehnosüsteemi või -seadme nõuetekohasust

kinnitavad paigaldusjuhendid;

8) ehitise geodeetiline mahamärkimise akt;

9) ehitise kasutus- ja hooldusjuhendid;

10) lisaks harvem ettetulevaid dokumente.

Ehitise dokumendid antakse ehitaja poolt  omanikule üle  ehitise valmimisel,  kasutus- ja

hooldusjuhendid  kahe  kuu jooksul  pärast  ehitise  valmimist.  Vähim,  mida  riigiesindaja,

kohalik  omavalitsus,  ehitise  kohta  nõuab,  on  ehitise  mahamärkimise  akt,  ehituspäevik,

teostusjoonised,  tehnosüsteemi  või  -seadme  mõõdistusprotokoll  ning  asjakohasel  juhul

operatiivkaart.  Ehitisregister  soovib  alates  1.  aprillist  2016 dokumente  elektrooniliselt,

kohalik omavalitsus paberkandjal või elektrooniliselt. [16]

Ehitustegevuse  teostamise  käigus läbiviidava tegevuse dokumenteerimine  on nii  ehitaja

õigus kui ka kohustus. Õigeaegselt ja korrektselt koostatud dokumentatsioon võib ehitajat

säästa sekeldustest, kuid kõige peamisem on siinjuures asjaolu, et ehitaja tõendab nii oma

õigesti  tehtud  tööd.  Kuivõrd  ehitustegevus  on  väga  kulukas  tegevus,  mis  on  ka  suure

riskiteguriga,  siis  eksimise ruumi on tööde teostamisel  kohati  õige vähe.  Korrektselt  ja

pidevalt  täidetud objekti täitevdokumentatsioon on kvaliteetse töö märk ja dokumentee-

rimine aitab tihti  ka probleemidele tähelepanu juhtida.  Objekti  külastades on pädevatel

isikutel selgesti näha, kas objekt on korras ja dokumendid täidetud ja juhul kui ei ole, siis

on tellijal põhjendatud kahtlus, et ka ehitustööde kvaliteet ei pruugi olla nõuetele vastav.
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Kahjuks  on  autor  näinud,  et  tänapäeva  kiires  ehitustempos  on  sagedane  olukord,  kus

dokumentatsioon  täidetakse  hiljem  tagantjärele  või  mitteõigete  tulemustega  (võltsides

andmeid).  Kõige sagedasemalt  tulevad sellised juhused ilmsiks,  kui  on ehitisega mingi

probleem  ja  dokumentatsioonist  abi  otsitakse,  milleks  dokumentatsioon  mõeldud  ongi

(taastada  sündmuste  käik  koos  kasutatud  materjalide,  ilmaolude  jm  ehitusprotsessi

asjakohase  infoga).  Kuivõrd  paljud  dokumendid  kannavad  vastutajate  (tööde  teostaja,

omanikujärelevalve,  projekteerija  jne)  allkirju,  siis  lõppkokkuvõttes  on  see  vastutuse

küsimus ja  taandub sellele, kui hästi  keegi  oma tööd teeb (dokumentatsiooni  tähtsusest

ilmeka näite kirjeldust vt lk 44).

Leping  näeb  ette  ka  garantiitingimused,  mis  sätestavad  tegevuse  puuduste  või  mitte-

vastavuste ilmnemisel garantiiperioodi jooksul. Üldjuhul on garantii 24 kuud või pikem ja

garantii ajal ilmnenud puudused on kohustatud kõrvaldama ehitaja oma kuludega mõistliku

aja jooksul. Garantiiaeg algab ehitamise lõpupäevale järgnevast päevast, mis on täitmisakti

allkirjastamise  kuupäevale  järgnev  päev. „Kui  töövõtja  kõrvaldab  garantiikohustuse

täitmiseks töös esinenud puuduse,  algab garantiiaeg kõrvaldatud puuduse suhtes  uuesti,

alates puuduse kõrvaldamisest.“ [27] On võimalik, et tellija nõuab paigaldatud seadmetele

või  ehitise  osale  üldisest  määratud  garantii  perioodist  pikemat  perioodi  [4].  Garantii-

ülevaatusi tehakse tellija soovil vähemalt üks kord aastas, kui lepingus ei ole kokku lepitud

teisiti. Esimene ülevaatus 12 ja teine 22 kuu möödudes [27]. Selge on see, et tellija eeldab

ehitustoote vastupidamist ja laitmatut toimimist kauema kui garantiiaja jooksul [4]. 

Käesolev garantiikäsitlus oli kehtiv Ehitusseaduse raames kuni 1. juulini 2015 ning selles

oli  öeldud, et  garantii  on „ehitusettevõtja poolt  võetud kohustus tagada,  et  tema tehtud

ehitustöö vastab lepingu tingimustele ning ehitustöö tulemusena ehitatud ehitisel või selle

osal säilivad määratud aja jooksul sihipärase kasutamise ja hooldamise korral ehitise või

selle  osa kasutamiseks vajalikud ohutuse  ja  kasutamise omadused ning kvaliteet“  [22].

Kuna  kehtiv  Ehitusseadustik  garantiimõistet  enam  ei  sisalda,  on  see  lepingupoolte

omavahelistest  kokkulepetest  tulenevalt  võlaõiguslik  kohustus.  Hetkel  kehtivas

Võlaõigusseaduses  sätestab  paragrahv  155  ehitise  garantii  järgmiselt:  „majandus-  või

kutsetegevuses  võib isik  (garantii  andja)  võtta  lepinguga võlausaldaja  suhtes  kohustuse

(garantii), et ta täidab võlausaldaja nõudel garantiist tuleneva kohustuse“ [28].

Autori  kogemusest  on garantii  üsna palju  kirgi  küttev teema.  Kuna ehitus  on möödas,
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hoone on kasutuses, siis on tihtipeale raske selgeks teha, kas antud probleem on tingitud

ebaõigest kasutusest või halvast ehituskvaliteedist. Ehitaja annab koos muu dokumentatsi-

ooniga tellijale üle ka kasutus- ja hooldusjuhendi(d) ning nagu inimestele loomupärane, ei

kiputa  tihtipeale  neid järgima,  vahel  isegi  uurima mitte.  Väärast  kasutusest  võivad aga

esineda  paljud vead, mida tellija  arvab ehitajat  garantii  korras korda tegevat.  Enamasti

saavad vaidlused rahumeelselt lahenduse ja hoone värskenduse. See, mida paljud ehitajad

ei tea või ei taha teada, on, et garantii korras tehtud tööle rakendub omakorda garantii.

Tänapäeva  hinnapoliitikast,  mille  on  tinginud  vähempakkumine  hangetel,  tuleb  ette

juhuseid  mil  ehituslik  lahendus  ja/või  kasutatud  materjalid  on  hinna  madaluse  tõttu

timmitud just vaid garantiiperioodi vastu pidama ja mitte eriti kauem. Tegelikult ei ole see

korrektne  ja  tellija  eeldab  põhjendatult,  et  ta  saab  kvaliteetse  toote,  mis  peab  vastu

ettenähtud aja.

Peatöövõtja annab lepinguliselt garantii kogu ehitustootele olenemata sellest, kas see on

peatöövõtja  enda  toodang  või  alltöövõtja  oma.  Üsna  sagedased  on  ka  juhtumid,  kus

alltöövõtja  on  garantiiperioodi  jooksul  ära  kadunud  või  pankrotistunud,  siis  tuleb

peatöövõtjal kahju endal kanda. Selliseid olukordi tuleb ette siis, kui ollakse hinnasurvest

või  ajalisest  piirangust  sunnitud  kasutama seni  kasutamata  alltöövõtu  firmat.  Hoolikalt

ettevalmistatud peatöövõtulepingute puhul selliste firmade sunnitud kasutamist juhtuda ei

tohiks, kuid välistatud pole siiski.

1.2.2.4. Omanikujärelevalve-Tellija

Tellija on huvitatud ehitise heast kvaliteedist ja selle kiirest valmimisest võimalikult soodsa

hinnaga.  Kuna tellija  ei  pruugi  ja  enamasti  ka  pole  piisavalt  pädev,  et  hinnata ehituse

kvaliteeti tehnilistes nüanssides, siis ehitusprojektist tulenevat ehitise kvaliteedi teostamist

aitab ehitustegevuse käigus kontrollida tellija palgatud teine lepinguline partner – kvalifit-

seeritud  omanikujärelevalve.  Isik,  kes  tellijale  omanikujärelevalvet  teostab,  peab olema

asjatundlik  ja  ei  tohi  olla  konkreetse  ehitise  ehitajaga  seotud,  et  tagada  erapooletus  ja

seeläbi  ehitise  hea  kvaliteet.  Majandus-  ja  taristuministri  määruses  Omanikujärelevalve

tegemise  kord  kehtestatakse  vähimad  nõuded  ehitamise  üle  asjatundliku  järelevalve

tegemisel [29].
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Ehitusseadustik ütleb paragrahvis 20, et „Ehitusloakohustusliku ehitise üle võib omaniku-

järelevalvet teha kvalifikatsiooninõuetele vastav isik. --- Majandustegevuse raames ei või

omanikujärelevalve tegija olla sama ehitise ehitaja ega olla seotud isikutega, kelle tegevuse

üle  ta  järelevalvet  teeb.  ---  Omanikujärelevalve  tegemine  ei  välista  ega  piira  töövõtja

vastutust töövõtulepingu alusel.“ [11] 

Omanikujärelevalvet  teostav  isik  käib  objektil  piisava  tihedusega,  et  tagada  ehitise

kvaliteedi  üle  kontroll,  kokkuleppe  kohaselt  kutsutakse  omanikujärelevalve  esindaja

spetsiaalselt  tööde  ülevaatuseks  ajal,  mil  tegelikult  objekti  külastus  polnud  plaanis.

Tavaliselt  käib  omanikujärelevalve  objektil  tellijaga  koos  objektikoosoleku  päeval.

Tulenevalt  erapooletusest  on  tihtipeale  ka  koosoleku  protokollimise  ülesanne

omanikujärelevalve  esindajal.  Objekti  külastamise  ajal  kontrollib  omanikujärelevalve

ehitustööde  korrektsust  ja  projektijärgsust,  tööohutust,  objekti  täitevdokumentatsiooni

täitmist  ja  kinnitab  selles  oleva  info  õigsust  oma  allkirjaga  ning  muid  asjakohaseid

ehitustegevusega seonduvaid dokumente (ehitusmaterjali vastavust projektile ja üldistele

nõuetele,  kontrollaktide olemasolu ja  korrektsust,  kui nende olemasolu nähakse töödest

tulenevalt ette jms). Omanikujärelevalvel on kohustus teha tellijale ehitaja ebakvaliteetse

ehitustegevuse  kohta  märkusi  ja  ettepanekuid  paremateks  ehituslikeks  lahendusteks.

Omanikujärelevalve  roll  ehitusprotsessis  on  väga  tähtis  hea  kvaliteedi  saavutamise

aspektist ja autor on arvamusel, et kui omanikujärelevalvet ei ole seadusega ette nähtud, on

see ilmtingimata parimaks kvaliteedi saavutamiseks vajalik.

Alates hetkest, kui omanikujärelevalve on tellijat teavitanud kvaliteedile mittevastavusest,

on tellijal õigus nõuda mittevastavuse kõrvaldamist, kui seda ei kõrvaldata mõistliku aja

jooksul,  on tellijal  õigus rakendada meetmeid.  Nimetatud meetmeteks võib olla näiteks

raha mitte maksmine nimetatud puuduste likvideerimiseni või leppetrahv [5].

Kahtlemata on omanikujärelevalve ehitusprotsessi asendamatu ja nii tellijat kui ka ehitajat

abistav  osapool.  Mida  pädevam  on  omanikujärelevalve,  seda  sujuvam  on  osapoolte

vaheline koostöö ja seda parem on lõpptulemus. Olukorras, kus omanikujärelevalvel ei ole

piisavat kogemusi või teadmisi, on alati õigustatud ja ootuspärane pädevate spetsialistide

kaasamine, mis on omanikujärelevalve kohus.
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1.2.2.5. Hea ehitustava 

Hea ehitustava on 1994. aastal Ehitusreeglite Nõukogu poolt välja antud üldtunnustatud

ehitusreeglite kogu. Selles dokumendis on kirjas hea ehituskvaliteedi ja teenuse pakkuja-

teenuseostja  suhte  saavutamiseks  järgimist  vajavad  reeglid  [30].  Ka  see  dokument  on

vabatahtlikuks järgimiseks ja see muutub lepingu pooltele kohustuslikuks ja saab õigusliku

jõu poolte kokkuleppe läbi, millega Hea ehitustava võetakse lepingu osaks. Samas on autor

näinud olukordi, kus eeldatakse, et sellest peetakse ka vaikimisi kinni.

Seadusandluses on Hea ehitustava ära märgitud vaid Koolieelsete lasteasutuste ja koolide

tervisekatsenõudeid puudutavates määrustes ja kehtivas Ehitusseadustikus paragrahvis 7 on

kasutatud terminit „hea tava“ [11]. Autor lubab endale arvata, et selle all võidakse mõelda

kõneall olevat dokumenti – Hea ehitustava – johtuvalt sellest, et eelmises, täna kehtetus

Ehitusseaduses oli  Hea ehitustava terminina sees. Hea ehitustava ei  ole autoriõigustega

kaitstud tekst ja seda võivad lepingu osapooled endale vajalikus mahus muuta-täiendada

[30]. Tavapraktika on, et töövõtulepingus lepitakse kokku Hea ehitustava järgimises sellele

viidates.

Hea ehitustava uuemad osad, aastatel 2010 ja 2012 Riigikohtu lahenditena õigusliku jõu

saanud käitumisreeglid, on kõikidele kohustuslikud tulenevalt Riigikohtu õiguslikust jõust.

Kohtust on käinud läbi palju erinevaid juhtumeid Hea ehitustava tõlgendamisest erinevate

lepingu poolte  poolt  ja  kohus on  teinud oma otsused nendes  juhtumites,  luues sellega

eeldatud käitumismudeli7.

1.2.3. Normid, standardid, juhendid

See,  millest  projekteerija  juhindub ehitise  projekteerimisel,  ei  ole  seaduses  ette  antud,

ehitis  peab  saama  lõpptulemusena  seaduses  ettenähtud  nõuetele  vastav  (ehitisele

esitatavaid nõudeid vt lk 12) ja tellija huve teeniv. Sama kehtib ehitustegevuse kohta, ehitis

peab saama ettenähtud kvaliteediga. Selle eesmärgi saavutamiseks juhindutakse erinevatest

7 Riigikohtu  tõlgenduste  läbi  luuakse  olukord,  kus  tavaõiguselt  liigutakse  pretsedendi  õigusele  ning
ehitusvaldkonna  õigusaktide  sisuline  tähendus  ilmneb  siis,  kui  neid  vaadatakse  koos  riigikohtu
lahenditega.
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normidest,  standarditest,  juhistest,  juhenditest  ja  muudest  abimaterjalidest,  mida  saab

kasutada kvaliteedi hüvanguks projekteerimis- ja ehitusetappides.

Nõukogude  ajal  kehtisid  Eestis  reguleeritavates  valdkondades  tolleaegsed  üleliidulised

normid  (ГОСТ  –  государственные  стандарты  (tõlge  riiklik  standard),  СНиП  –

строительные нормы и правила (tõlge ehitusnormid ja määrused), СН – строительные

нормы (tõlge ehitusnormid), НиТУ – нормы и технические условия (tõlge normid ja

tehnilised  tingimused),  ВСН  –  ведомственные  строительные  нормы  (tõlge

ametkondlikud ehitusnormid). Tulenevalt sellest,  et need vanad normdokumendid ei  ole

aktiivselt kasutuses, siis nendel dokumentidel antud töö raames rohkem ei peatuta. [31]

Eesti Vabariigi järjepidevuse taastamisega hakati elavdama ka ehitusvaldkonna õigusruumi

ja  tolleaegse  Ehitusministeeriumi  määrus  nr  1  kuupäevaga  11.11.1991  kajastab  soovi

Nõukogude normidest lahti ütelda ja koostada Eesti projekteerimisnormid (edaspidi EPN).

Plaanitu elluviimisega  alustati  1992.  aasta  suvel,  kuid asi  soikus enne lõpule jõudmist.

Mõne aja pärast  hakati  üle  minema standarditele  ja  paljud valminud EPN'id vormistati

2000. aastate algul standarditeks. Hiljem hakati Euroopa standardeid üle võtma, kuna nähti

Euroopa ala ühtsesse normide ruumi liikumas. Hetkel on käibel nii algupärased standardid

kui Euroopa õigusruumist ülevõetud standardid. [31]

Projekteerimisel  kasutatakse  üldjuhul  EPN'e,  Ehitusteabe  projekteerimisjuhendite

kogumiku ET-kataloogi, vanemad projekteerijad hindavad väga ka СНиП'e. Standarditest

on kasutusel EVS (Eesti Vabariigi Standard) ja Euroopa standard Eurokoodeks. Kasutusel

on ka  Ehitusjuhised  (Soome RT-kataloog)  ja  selle  eestikeelsed  tõlked (ETF kartoteek).

Lisaks veel toodete ja seadmete paigaldusjuhendid ja muud materjalid, mida saab kasutada

kvaliteedi tootmiseks ehitus- või projekteerimistöö käigus.

Need juhendmaterjalid ei ole üldjuhul kohustuslikud järgimiseks, välja arvatud juhul, kui

seda  pole  mõne  õigusaktiga  kohustuslikuks  tehtud  või  kui  tellija  ja  tööde  teostajast

ettevõtja  omavahel  lepinguliselt  ei  ole  kokku  leppinud,  milliseid  normdokumente

projekteerimisel või ehitamisel tuleb kasutada. Silmas tuleb pidada, et need juhendid ei

taga kvaliteeti,  vaid aitavad selle loomisele kaasa, sellest ka vabatahtlikkus, kuid nende

dokumentide koostamise juures on enamasti võetud arvesse reaalseid vajadusi ja nõudmisi,

seeläbi on need usaldusväärsed.
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1.3. Ehituskvaliteedi mõiste

Ettevõtte seisukohast on kvaliteedil, ehk ettevõtte võimel kvaliteeti toota mitmeid eeliseid.

Eksisteerib arvamus, et kvaliteet on ettevõtte maine tähtsaim element ning rahulolev klient

on parim ja  kiireim reklaam ettevõttele.  Halva  kvaliteedi  tagajärgede  likvideerimine ja

„silumine“ on aega ja muid ressursse nõudev kurnav tegevus ning lihtsam ja odavam on

kvaliteeti hoida. [32]

Antud  magistritöö  raames  eristatakse  ehitustööde  teostamise  kvaliteeti  ja  ehitustööde

juhtimise kvaliteeti ehk kvaliteedijuhtimist. Selleks, et toota kvaliteeti, me peaksime esmalt

välja  selgitama,  mis on kvaliteet  kui  selline.  Seni  käsitletud lähenemistest  oleme teada

saanud, et kvaliteet  on Ehitusseadustiku mõistes mingisuguste omaduste kogum, millele

ehitis peab vastama (ehitisele esitatavaid nõudeid vt lk 12). Sellest üldistatud lähenemisest

aga kvaliteetse sisekeskkonnaga hoone kirjeldamiseks ei piisa. Mis tähendab, et me vajame

täpsustavat  lähenemist  Ehitusseadustikus  antud sisule.  Selleks  on  esiteks  mitmeid  teisi

täpsustavaid  õigusakte,  mis  määravad  üldised  nõuded  avalikele  hoonetele,  näiteks

koolidele,  lasteaedadele.  Teiseks  on  ehitiste  projekteerimiseks  ettenähtud  standardid.

Kolmandaks, mis on kogu kvaliteedi lähenemise võti, tellija ütleb, mida tal vaja on.

Lühidalt  on  kvaliteet  tellija  soovide  täitmine  ehk  teostatud  vastavus  püstitatud

eesmärkidele (lepingule) [21]. Kvaliteeti on kirjeldatud ka kui töökindlust ehk võimet täita

kliendi soove ajas [32]. Ehitusekspert Eno Pappel on kvaliteedi defineerinud matemaatilise

valemina  „Ehitustöö selgus + enne tööetappi sisu ülerääkimine + tööde kontrollimine +

täitevdokumentatsioon  =  kvaliteetne  ehitustöö“ [33],  mis  on  mõeldud  väikeehitajale

järgimiseks, kuid toob esile peamise käitumismudeli – selgita ja kontrolli.

Lähtuvalt eeltoodud kirjeldusest on ettevõttel vaja teada kliendi soove, kuivõrd eesmärk on

oma toodet müüa, peab esmalt sellega rahul olema klient ja pole ka imelik, et iga endast

lugupidav klient  soovib saada  parimat  kvaliteeti,  ehk tema vajadustele  vastavust,  mida

iganes ta ka ei soetaks. Tihtipeale seostatakse kvaliteeti ehituses hirmkalli hinnatasemega

materjalidega, kuid samas on võimalik ja ka üsna tavaline, et tarbijal ei ole nii kõrgeid

nõudmisi.  Toogem siin  lihtsa  näitena  naturaalparkett  vs  laminaat  põrandakate  –  paljud

lähevad soodsama teed, sest selle pakutavast kvaliteedist neile piisab. Viimasel juhul on

tarbija rahul madalamate kvaliteediomadustega ja kui klient on rahul, saab seda nimetada
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kindlasti kvaliteetseks eeldusel, et sellel ei ole materjali- või paigaldusdefekte.

Ehituse  kontekstis  saame vaadata  ehituse  iga  osa  kvaliteeti  eraldi  –  üldehitus,  sise-  ja

välisviimistlus, avatäited, eriosad, sisekliima jne ning kui hoone osade kvaliteet on enne

tööde alustamist määratletud, saame teha plaani, kuidas seda eesmärki kõige lihtsam oleks

saavutada ja kuidas selle käigus garanteerida eesmärgipärane tulemus – kliendi rahulolu.

1.4. Kvaliteedi tootmise aspektid

1.4.1. Töötajad ja pädevus

Ehitus  on  kohati  väga  kulukas  tegevus.  Reeglina  on  see  väga-väga  kulukas  tegevus.

Võimalusi, et kallihinnaline materjal raisatakse,  on palju – oskamatusest, halva projekti

tõttu,  oskamatusest  projekti  lugeda,  halva  töö  planeerimise  tõttu  jne.  Eeltoodust  veelgi

olulisem  on  risk  elule  –  töötamine  kõrgustes,  liikuvad  mehhanismid,  suurte  raskuste

inimjõul tõstmine ja liigutamine jne. Kukkumine on ehitusobjektidel suurim risk, sh töölise

kõrgusest alla kukkumine või siis millegi kukkumine töölise peale. Ettevõte peab olema

veendunud, et objektimeeskond, kes ehitusobjektil töötab, alates projektijuhist lihttööliseni,

oleks piisavate teadmiste ja oskustega (nii tööde teostamise kui ka ohutustehnika mõistes).

Seoses  uue  Majandustegevuse  seadustiku  üldosa  seaduse  jõustumisega  alates  1.  juulist

2014, millega vahetati välja aastast 2004 kehtinud Majandustegevuse registri8 seadus, ei

ole ehituse valdkonnas energiaauditi tegemise, energiamärgise väljastamise ja ehitamisega,

va ehitusjuhtimine ja ehituskorraldus, seotud ettevõte kohustatud end registreerima majan-

dustegevuse registris, kus registreeritakse ettevõtjaid, kes tegutsevad erinõuetega tegevus-

aladel [34, 11]. Vastavalt Ehitusseadustiku paragrahvile 21 peab ettevõtja tagama, et tema

alluvuses töötab piisava kvalifikatsiooniga isik, samas paragrahv 24 toob loetelu tegevus-

aladest, milliste puhul peab ehitussektoris tegutseva ettevõtte heaks töötaval isikul olema

pädevust  tõendav  tunnistus,  tsiteerin  valikuliselt,  lähtuvalt  ehituskvaliteedi  tagamise

aspektist [11]:

1) ehitusloakohustusliku ehitise ehitamine;

8 Majandustegevuse  register  on  erinõuetega  tegevusaladel  tegutsevate  ettevõtjate  register,  kus  on
registreeritud ettevõtjate andmed, sealhulgas nende pädevusvaldkond.
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2) ehitusloakohustusliku ehitise ehitusprojekti koostamine;

3) omanikujärelevalve tegemine;

4) energiamärgise andmine;

5) energiaauditi tegemine;

6) ehitusuuringud;

7) ehitusprojekti ekspertiis;

8) ehitise audit.

Ideaalis on igal ettevõttes töötaval  isikul (nii inseneril kui ehitustöölisel) töö tegemiseks

vastav  kvalifikatsioon,  kuid  tegelikkuses  on  ehitustegevusse  kaasatud  inimesed,  kes

annavad ettevõttele erialase pädevuse ning erialatunnistuseta (kutseta) isikute eest vastutab

ettevõtte juhtkond. Oluline on asjaolu, et ettevõtte vastutust rakendatakse ka siis, kui tema

töötajatel on piisav kvalifikatsioon. Kvalifitseeritud tööjõud, kui me räägime siin kvali-

fikatsiooni mõistes kutse omamisest, on kallim kui ilma kutsetunnistuseta tööjõud, seetõttu

madalama  kvalifikatsiooniga  tööjõu  kasutamine  teeb  väikeettevõttele  funktsioneerimise

kergemaks. Lõputöö teostamise ajal ei ole kaasatud tööjõu kvalifikatsioon Eestis otseselt

nõutud, siinjuures võivad erandiks olla mõned hanked (näiteks riigihanked), mille puhul

võivad olla kehtestatud nõuded kvalifikatsiooni  osas projekteerijale, omanikujärelevalve

teostajale, aga ka ehitatava ehitise tulevasele hooldajale.

Ehitussektoris töötab praegu ligikaudu 28000 töölist [35] ning uuringute ja statistika järgi

on üldehituse insener-tehnilistel töölistel erialane haridus 83%, tehnosüsteemide ITP-l 63%

töötajatest [35], ehitustööliste erialataset hinnatakse keskmiselt 50% lähedaselt (vt  Tabel

1.1) [37]. Tööjuhtide kõrgem hariduse omamise protsent (83% ja 63%) võrreldes tööliste

omaga (50%) võib tuleneda sellest, et ehitustegevusel on kasutuses küllaltki kallihinnalised

materjalid ja seadmed, rääkimata (valmis) ehitise keskkonnast, mis võib saada kahjustatud

valede  töövõtete  tulemusel  nii  materjalide,  seadmetega  ümberkäimisest  kui  tööliste

juhtimisest.  Tööliste  madalam  haridustase  on  tingitud  negatiivsest  iibest,  tööliste

väljarändest parematele tööturgudele9 ja väikesest kutseharidusasutuste tootlikkusest10 (mis

on tingitud ka negatiivsest loomulikust iibest).  Tööliste madalama kvalifikatsiooni peab

kompenseerima  tööjuht  ja  nende  väljaõpe  kohepeal  ehk  kvalifikatsiooni  tõstmine

9 Väljaränne on samaväärselt loomuliku iibega võtmas igal aastal Eesti rahvastikust kuni 0,4% osa [36].
10 Vajadus on 900-1100 uut  oskustöölist  aastas.  Viimastel  aastatel  on kutsekooli  lõpetajate  arv 1000 ja

väheneb ning vaid 43% lõpetajatest asub tööle erialasel töökohal, 15% läheb edasi õppima. See langetab
uute oskustööliste arvu 600 peale aastas [35].
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(elukestev õpe). Samuti loodetakse paremat töötulemust tulenevalt investeerimisest heasse

tehnoloogiasse, parimate materjalide ja tööriistade kasutamise abil. Eeltoodu on põhjuseks,

miks ühe tööjuhi all  ei  saa töötada liiga palju  töölisi  ning juhul kui juhitavate  tööliste

oskused on paremad, edukamalt juhtida ka suuremat hulka töölisi.

Tabel 1.1. Erialast haridust omavad töötajad (protsentides). Allikas: [37]

Erialad

Omavad erialast haridust

Kokku 50 ja enam
töötajaga
ettevõtted

20-49
töötajaga
ettevõtted

Alla 20
töötajaga
ettevõtted

Ehitusviimistlejad (sh krohvijad, 
plaatijad, maalrid, 
põrandakatjad)

39,8 35,1 35 48,4

Ehituspuusepad 42,4 38,3 70,6 39

Müürsepad 43,2 36,7 66,7 46,7

Keskkonnatehnika lukksepad 
(sh ventilatsioonilukksepp)

56,3 62,5 62,5 26,7

Betoonkonstruktsioonide 
ehitajad

22,9 15,3 37,2 30

Ehitusplekksepad 5,6 8,3 0 0

Liikurmasinajuhid 59,2 52,3 100 100

Keevitajad 89,4 89,2 100 66,7

Elektrikud 94,4 92,9 100 100

Muud ehitustöölised 39,8 33,9 38,5 78,6

Ehitustöölised kokku 2014. a 41,5 37,5 47,9 46,3

Ehitustöölised kokku 2012. a 49,4 49,3 47,1 56,4

„Iga tööline peab teadma, mis on kvaliteet tema töölõigus“ [21] on küllaltki hea ja täpne

lühikirjeldus kvaliteedi saavutamise võtmele. Kuivõrd igal ettevõttel on oma lähenemine

kvaliteedi loomiseks, siis palju oskusi omandatakse töö käigus tööjuhi alluvuses, vaatamata

hariduse olemasolule. Ühe pädeva tööjuhi alluvuses on optimaalseks tööliste hulgaks 6-10

oskustöölist [35], kõrgema astme juhi alluvuses on optimaalseks juhitavate hulgaks 4-5

madalama astme juhti [38].
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Eestis  on  hetkel  19  ehituserialast  kutseharidust  andvat  õppeasutust11 [35].  Rakendus-

koolidest  tulevad  inimesed  on  ehitusobjekti  mõistes  (oskus)töölised.  Insenertehniline

personaal,  objektimeeskond  (töödejuhid,  objektijuhid,  projektijuhid)  ja  nendega  koos

tegutsevad  spetsialistid  (projekteerijad,  kvaliteedijuhid  jne)  komplekteeritakse  kõrg-

haridusega erialaspetsialistidest. Ehituserialast kõrgharidust on võimalik omandada kolmes

avalik-õiguslikus ülikoolis  ja  ühes  rakenduskõrghariduslikus koolis12.  Eesti  kõrgharidus-

süsteem on kolmeastmeline –  bakalaureus-magister-doktor  [35]. Ehitusalast kõrgharidust

illustreeriv joonis on toodud lisas (vt Lisa 1).

Koolis omandatud haridus peaks koosnema kahest poolest – erialaga seotud spetsiifilised

teadmised,  nimetagem neid siinkohal  tinglikult  õpikutarkuseks,  ja  oskus uurida,  õppida

iseseisvalt uut infot hankides, nimetagem neid oskusi siinkohal uurimisoskuseks. Ehitus-

valdkonna kiire areng on loonud igapäevase olukorra, kus sarnasele situatsioonile on sama-

aegselt palju erinevaid lahendusi ning mõne hetke pärast on nendele lisandunud uusi. Väga

tähtis on, et juhtivtöötaja oskaks keerukates olukordades leida väljapääsu võimalusi ka seni

mitte kogetud meetodite seast, mis võivad osutuda senikogetutest isegi efektiivsemateks.

Kooli  läbinud  noorel  on  võimalik  oma  teadmisi  ja  oskusi  demonstreerides  omandada

kutsekvalifikatsioon,  mis vastab kutsestandardis toodud nõuetele.  Eesti  kvalifikatsiooni-

raamistik  on 8-astmeline alates 1.  septembrist  2008. aastast.  Kutsekvalifikatsioonid ehk

kutsed on jaotatud  üldhariduse kvalifikatsiooniks (tase 2), kutsehariduse kvalifikatsiooni-

deks (tase 2 kuni 5), kõrgharidusele vastavateks kvalifikatsioonideks (tase 6 – rakenduslik

kõrgharidus, bakalaureusekraad, tase 7 – magistrikraad, tase 8 – doktorikraad). Kutse and-

mise õigus arhitektuuri, geomaatika, ehituse ja kinnisvara erialadel on erialaliitudel, eriala-

ühendustel ja kõrgkoolidel milliste nimekiri koosneb hetkel 18 asutusest13. Kutse andmise

11 Haapsalu  Kutsehariduskeskus,  Hiiumaa  Ametikool,  Ida-Virumaa  Kutsehariduskeskus,  Järvamaa
Kutsehariduskeskus,  Kehtna  Majandus-  ja  Tehnoloogiakool,  Kuressaare  Ametikool,  Narva
Kutseõppekeskus,  Põltsamaa Ametikool,  Pärnumaa Kutsehariduskeskus,  Rakvere Ametikool,  Sillamäe
Kutsekool,  Tallinna  Ehituskool,  Tallinna  Kopli  Ametikool,  Tallinna  Lasnamäe  Mehaanikakool,  Tartu
Kutsehariduskeskus, Valgamaa Kutseõppekeskus, Vana-Antsla Kutsekeskkool, Vana-Vigala Tehnika- ja
Teeninduskool, Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool.

12 Eesti  Kunstiakadeemia  (EKA),  Eesti  Maaülikool  (EMÜ),  Tallinna  Tehnikaülikool  (TTÜ)  ja
rakenduskõrgharidust andev Tallinna Tehnikakõrgkool (TTK).

13 Kutseandjad  ehituse,  arhitektuuri,  kinnisvara  ja  geomaatika  valdkonnas:  Eesti  Arhitektide  Liit,  Eesti
Ehitusettevõtjate Liit, Eesti Ehitusinseneride Liit, Eesti Geodeetide Ühing, Eesti Kinnisvara Haldajate ja
Hooldajate  Liit,  Eesti  Kinnisvara  Hindajate  Ühing,  Eesti  Kinnisvaramaaklerite  Koda,  Eesti
Kunstiakadeemia, Eesti Kütte- ja Ventilatsiooniinseneride Ühendus, Eesti Maastikuarhitektide Liit, Eesti
Maaülikool, Eesti Planeerijate Ühing, Eesti Pottsepad, Eesti Puitmajaliit, Eesti Sisearhitektide Liit, Eesti
Tuletõrjeliit, Tallinna Tehnikakõrgkool, Tallinna Tehnikaülikool.
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õigusega asutuste ja kutset omavate isikute kohta saab infot sihtasutusest Kutsekoda. [39]

Kutsete andmist on püütud läbi aegade efektiivistada ning uue kutsestandardi alusel  on

võimalik saada esmakutse juba ametikoolis vastava eksami sooritamisel, kui varem oli vaja

selleks  teha  eraldi  kutseeksam.  Ametikoolipõhise  kutseandmise  eeliseks  on  see,  et  kui

varem eraldi eksamit tegema paljud ei jõudnud, siis nüüd kutset ajakohastama minnakse

suurema  tõenäosusega.  Eeltoodu  omakorda  nõuab  mõningast  ettevalmistust  ja  seeläbi

hoitakse  kutsetaotlejate  teadmiste  tase  kõrgemal.  Esitatu  juures  on  tähtis,  et  kutse

värskendaja tegeleb aktiivselt erialaste oskuste täiendamisega igapäeva töö käigus.

Tööde käigus vastutab oma töö eest iga tööline ja töödejuhid nende all töötavate tööliste

töö eest. Objektimeeskond jällegi kogu objektil toimuva eest. Kuivõrd enne tööde algust

peaks olema objektimeeskonnal ehitusprojekt läbi töötatud, siis on teada objekti kvaliteedi

tase,  mida  soovitakse  saavutada,  ning  need  keerulisemad  kohad  ehituses,  kuhu  tuleks

rohkem tähelepanu pöörata. Juhul kui ettevõttes on kvaliteediinsener, siis aeg-ajalt objekti

külastades  kontrollib  ta  objektimeeskonna  kvaliteediga  seonduvat  tööd  (dokumentide

koostamist)  olles  objektimeeskonnale  abiks  kvaliteedi  kontrollimisel  (ettevõtte  sisesest

järelevalvest  täpsemalt  lk  61).  Kvaliteediinseneri  objekti  külastatavuse  tihedus  sõltub

objekti  suurusest  ja  keerukusest,  kuid  kontroll  kvaliteedi  üle  peab  toimuma  iga  päev.

Siinjuures  on  tähtis,  et  objektimeeskond  teaks  tööde  käigus  kvaliteedi  kontrollimise

tähtsust ja meetodeid, kuidas ja kui tihti seda teostada.

1.4.2. Nõuded ehitusmaterjalile, ehitustööle ja ehituskeskkonnale

1.4.2.1. Nõuded ehitusmaterjalidele

Ehitise  projekteerimisel  arvestab  projekteerija  reeglina  mingisuguste  konkreetsete

materjalide  kasutamisega  ehitusel,  et  saavutada  tellijaga  kokkulepitud  tulemus

funktsionaalsuse ja kvaliteedi osas. Eestis on kehtestatud Euroopa Liiduga ühised normid,

üle  võetud direktiivid,  normid  ja  standardid,  millised  käsitlevad erinevate  kaupade,  sh

ehitusmaterjalide omadusi.

Ehitusmaterjal  peab  vastama  kehtestatud  kriteeriumitele  nii,  et  sellega  võiks  kaubelda
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Euroopa  Liidu  kaubandusruumis  ning  need  normid  kätkevad  endas  peamiselt  üldisi

ohutuslikke, tervisekaitse ja keskkonnakaitse nõudeid [40]. Toote nõuetele vastavust näitab

CE-märgis,  mille  olemasolu  enne  toote  majandusruumi  lubamist  Tehnilise  Järelevalve

Ameti poolt kontrollitakse [41, 17]. Ekslikult arvatakse, et CE-märgis näitab, et toode on

toodetud Euroopa Liidus, kuid kolmandates maades toodetud toote sisenemisel Euroopa

majandusruumi  saab  ka  see  toode  CE-märgise,  kui  on  tuvastatud  nõuetekohasus  [40].

Seega  on  CE-märgis  teatav  toote  kvaliteedimärk.  Siinjuures  juhib  autor  tähelepanu

asjaolule, et seda ei tohiks segi ajada teise sarnase märgiga –  China Export (CE), mida

tarbija eksitamiseks Hiina toodetele paigaldatakse. Eksitav asjaolu seisneb selles, et need

märgid on visuaalselt äärmiselt sarnased (vt Lisa 2).

Sarnaste  omadustega  kvaliteetseid  tooteid  on  kaubanduses  palju  ja  see  annab ehitajale

võimaluse  arvata,  et  projekti  kirjutatud  toote  asemel  võiks  kasutada  märksa  soodsama

hinnaga toodet. Eeltoodu põhjustab tihti vaidlusi ehitaja ja tellija ning omanikujärelevalve

vahel, millesse kaasatakse ka projekteerija, kes peab oma valikut mingis mõttes kaitsma,

juhul kui viidatud vaidlust ei suudeta lahendada, siis kaasatakse vaidlusesse eriala asja-

tundja, keda praeguses ehitusvaldkonna õigusruumis nimetatakse ehitusaudiitoriks. Põhjus

on lihtne, ehitaja soovib vähempakkumisel tööd ja teeb materjalide asendused, et ehituse

hinda alla saada. Hiljem tellijaga neid asendusi kooskõlastades võib aga tulla ilmsiks, et

asendus  ei  paku  täpselt  samu  omadusi,  millega  on  projektis  tellija  ja  projekteerija

arvestanud. Üldiselt sellised asendused enne pakkumise tegemist ei ole lubatud ja see on

ehitaja risk, sest kõik asendused tuleb tellijaga kooskõlastada, kuivõrd materjalide asendus

võib oluliselt muuta ehitise kvaliteeti aga ka hinda. Tavapäraselt, seda juhul kui materjali

asendamine toote omadusi oluliselt ei muuda, on tellija asendustega nõus.

Ehitusseadustik  ütleb,  et  ehitamisel  kasutatavad  tooted  peavad  võimaldama  ehitisel

mõistliku  aja  vältel  nõuetele  vastamist,  olenemata  millise  ehitustootega  tegu  on  [11].

Majandus-  ja  kommunikatsiooniministri  määruses  Ehitusmaterjalidele  ja  -toodetele

esitatavad  nõuded ja  nende nõuetele  vastavuse  tõendamise  kord  on  ära  toodud ehitus-

materjalide ja  -toodete kohustuslike deklareeritavate omaduste loetelu ja vastavushinda-

mise  korra  nõuded  [41].  „Ehitustootega  peab  kaasas  olema teave  selle  omaduste  ning

kasutusala  ja  -viiside  kohta,  näiteks  kasutus-  ja  paigaldusjuhend“,  kusjuures  igasugune

teave  kasutatava  toote  kohta  peab  olema  eestikeelne  [41].  Kasutatava  ja  ehitisse
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paigaldatava tootega, materjaliga, konstruktsioonielemendiga kaasas käiva dokumentatsi-

ooni koosseis on toodud töö lisas (vt Lisa 3).

Õigete materjalide kasutamine ja nende nõuetekohase paigalduse kontrollimine on lisaks

objektimeeskonnale (objektijuht, töödejuht) omanikujärelevalve ülesanne, millise kontrolli

tulemusena  võib  maha  jääda  ka dokument  (teostusjoonis,  kaetud  tööde akt,  foto vms).

Kuivõrd kaetud tööde akt on üks täitevdokument, siis  selle allkirjastamisel kinnitatakse

olukorra  vastavus  projektile,  teostusjoonise  õigsuse  eest  vastutab  peamiselt  joonise

koostaja.  Kaetud  tööde  akti  allkirjastamisega  tõendavad  volitatud  isikud14 kasutatud

materjalide ja konstruktsiooni nõuetekohasust.

Ehitusplatsil hinnatakse materjali kvaliteeti visuaalselt ja jälgitakse saatedokumente. Visu-

aalne hinnang annab kiireima võimaluse tuvastada, kas materjali markeering või muu ise-

loomulik parameeter vastab projektis ettenähtule. Visuaalselt on kiire tuvastada ka trans-

pordi või ladustamise käigus tekkinud defekte. Rikutud pakend on esimene märk sellest, et

selles olev toode võib olla samuti rikutud. Objektimeeskond vastutab selle eest, et ehitus-

tööks vajaminev materjal oleks kvaliteetsena ehitusplatsil kättesaadav hetkel, kui ehitus-

tööde järjekord seda nõuab, see tagab sujuva ja kiire ehitustöö. Viimane kvaliteedi kontroll

ehitusmaterjali üle toimub töömehe poolt kes selle siis nõuetekohaselt paika paneb.

Vahel aga on materjali omapära just selline, et kiirel hindamisel võib materjali  tarnijalt

vastuvõtja, kui selle vastavuse hindaja, asuda ekslikule seisukohale ning lugeda materjali

ebakvaliteetseks.  Näiteks  vanadel  restaureerimisobjektidel  tihtipeale  taotletakse

kasutatavate materjalide  objektile  ajakohast  välimust,  mis on juba hanke dokumentides

kirjas.  Kõige  levinum  olukord,  mida  autor  on  kohanud,  on  tellised,  mida  müüritises

asendades peab jääma ühtne ajastutruu ilme. Tartu Pauluse kiriku restaureerimisel telliti

spetsiaalselt kiriku restaureerimiseks pisut lainetavad klaasid Saksamaalt [42]. 

Ehitusmaterjali  kvaliteedi  tagamiseks teeb kogu objektiga  setud meeskond tööd parima

tulemuse saavutamiseks olgugi, et juriidiliselt on reeglina see ehitustööde ettevõtja mure

saada objekti valmimiseks parima kvaliteediga õige materjal. Spetsiifiliste materjalide osas

võivad  tulla  suureks  abiks  teiste  osalejate  (tellija,  omanikujärelevalve,  alltöövõtja)

kogemus ja soovitused materjali hankimise osas. Taas on näitena kasutatav Tartu Pauluse

14 Volitatud isikud on pädev ehitustööde ettevõtja või tema poolt volitatud piisavate kogemustega esindaja,
pädev omanikujärelevalve.
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kiriku  restaureerimine,  kus  tellija  soovitas  põrandalaudade  tarnijat  ning  peatöövõtja

veendus  valiku  õigsuses  alles  objekti  valmides  [42].  Lõppkokkuvõttes  vastutab  ehitise

kvaliteedi  eest  ikkagi  peatöövõtja, kui  isik,  kes  on  tellijaga  läbi  ehituslepingu

võlaõiguslikus  suhtes;  võlaõiguslikkuse  rõhutamine  siinjuures  on  vajalik  seetõttu,  et

ehitustööde garantiilisus leiab täna käsitlemist eelkõige võlaõigusseaduses.

1.4.2.2. Nõuded ehitustööle

Kvaliteetse  ehitustöö  teostamiseks  peab  olema  tagatud  kõik  vajalik  –  juhend  (projekt,

paigaldusjuhis), seadmed, kvaliteetne töökeskkond, oskused (kvalifikatsioon) ja aeg. Aeg

on  tänapäeva  ehituskvaliteedi  üks  võtmekomponent.  Töö  teostajal  on  alati  soov

toiminguteks rohkem aega saada ja tellija soovib reeglina kiiremat töötempot kui see vahel

isegi võimalik on. Seeläbi on aeg suuresti ehituskvaliteeti mõjutav tegur. Kogenud töölisel

kulub töö tegemiseks reeglina vähem aega, kvalifikatsioon ja kogemuslikkus mängib siin

oma tähtsat osa, sest töös tuleb alati ette ootamatuid, kiiret reageeringut vajavaid olukordi.

Samas on kogenud töölise töö ka kõrgema maksumusega, millest tulenevalt jäädakse alla

hinnasurvele ning seetõttu kasutatakse ebakvaliteetsemat tööjõudu.

Tänapäeva ehituskiiruse, et mitte öelda kiirustamise, juures on sagedane, et ehitaja arvestab

juba tööde käigus või koguni enne tööde alustamist garantiiaegsete kulutustega, kuivõrd

tehnoloogiat  rikkumata  ei  ole  võimalik  ehitustööde  kalendergraafikus  olevateks

tähtpäevadeks  töid  valmis  jõuda [4].  Seejuures  ehitusturul  ülekaalus  alampakkumiste

tegemisest ehitusettevõtjate poolt tuleneb asjaolu, et hinnavõitu üritatakse saavutada just

ehitustööde teostamiseks kuluva aja kokkuhoiu ja kvaliteedi arvelt, mis võib kaasa tuua

kurioosse  tegevuskava,  mille  käigus  ei  järgita  ehitustööde  tehnoloogilist  järjekorda  või

suisa jäetakse vahele tööde etappe [1].

Tänapäeva  konkurentsirikkal  ehitusturul  tuleb  ette  olukordi,  kus  tellija  hankes  esitatud

ehitustöödeks lubatud aeg on selgelt  ehitustehnoloogia  vaenulik  ja  hankel  osaleja  peab

arvestama kas tehnoloogia, ehitustööde kalendergraafiku ehk lepingu või koguni mõlema

rikkumisega.  Lepingu  rikkumisega  kaasnevad  rahalised  sanktsioonid  tellija  poolt  ja

tehnoloogia  rikkumine  tähendab  kulutusi  garantiiperioodil.  Juhul  kui  tellija  ja
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omanikujärelevalve  on  piisavalt  pädevad,  siis  võidakse  ehitustehnoloogia  rikkumised

fikseerida, nõuetele mittevastav ehitustöö tuleb koheselt uuesti teha.

Eelkirjeldatud  situatsiooni  lubava  hanke  puhul,  kus  ehitustööde  teostamise  kalender-

graafikut ei  ole võimalik viia vastavusse tööde tehnoloogiliste nõuetega, on võimalikud

kaks  varianti:  tellija  on  koos  oma  nõuandjatega  nii  rumal,  et  ta  seab  sellised

ehitustingimused etteantud ehituse lõppkuupäeva näol või tellija loodab lepingurikkumisest

rahalist  säästu  ehk  tööde  odavnemist  vaatamata  soodsaimale  pakkumisele  ehitustööde

ettevõtja  poolt.  Autor  arvab,  et  pingeline  kalendergraafik  on  seeläbi  suureks  ohuks

ehitustööde kvaliteedile.

Enamus  ehitusvigu  tuleb  küll  garantiiperioodil  välja,  kuid  valesti  teostatud  tööde

garantiikorras ringi tegemine võib tulla kulukam, kui ajakulu,  mis oleks kulunud tööde

tehnoloogia  järgi  teostamisele  kohe  alguses,  muidugi  arvestamata  leppetrahve,  mida

kalendergraafikus hilinemine ette näeb. Sellepärast on väga tähtis kriitiliselt vaadata tellija

soovitud valmimistähtpäevast tulenevat  ehitustööde kalendergraafikut  ja ehitaja võimeid

ning  soovitud  tööde  tehnoloogia  ajakulu,  kui  need  kolm  komponenti  ei  suuda  tagada

kvaliteeti, oleks õigem mõnda neist muuta. Madalaima pakkumishinna tõttu on see seotud

rahaga ning tellija jaoks on raha ja ajakulu reeglina väga tundlik teema.

Projektikohasus on kvaliteetse ehitustöö eeldus, mida hoolikalt kogu ehitustegevuse käigus

kontrollitakse  erinevate  isikute  poolt.  Tavapärases  olukorras  vajab  ka  ehitusprojekt  ise

ülekontrollimist, seda nii enne ehitustööde alustamist kui ka ehitustööde käigus. Olukorras

kus projekteerija  on teinud vea,  seda  kas  valearvestuse tõttu  või  muul  moel,  on tarvis

kiiresti reageerida, eriti kui viga on avastatud ehitustöö käigus, ja leida sobilik lahendus,

mille käigus on vajalikud konsulteerimised nii omanikujärelevalve kui ka projekteerijaga.

Vea  leidmine  projektist  ei  ole  kuigi  kerge ja  reeglina pole  projekti  sellises  mahus läbi

töötamiseks aega, kuid kogenud objektijuhtkond võib vead siiski enne kriitilist hetke leida.

Tavaliselt  leitakse  lahendused  projektivigadele  üpris  kiiresti,  vastasel  juhul  pannakse

ehitustöö seisma,  kuni  lahendus on leitud.  Selliseid olukordi,  kus töökiirus on pärsitud

puudulikust  ehitusprojektist,  võib  sagedamini  ette  tulla  rekonstrueerimisobjektidel,  kus

projekteerijal tuleb olemasoleva ehituskonstruktsiooni ehitust aimata, kuna seda on raske

kontrollida  ilma konstruktsioone avamata,  mis omakorda ei  pruugi  projekteerimisfaasis
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olla  võimalik.  Selliselt  kiiruga  tehtud  lahendustega  objekti  kvaliteet  võib  seeläbi

kannatada, kuna lahendusi pole võimalik sügavalt läbi analüüsida.

Ehitustööde kvaliteedimärgina on juba eespool mainitud seadusest tulenev ehitaja kohustus

ehitustegevuse täitevdokumentatsiooni korrektne ja ajakohane täitmine. Ehitustempo võib

minna kohati väga kiireks ja objektijuhtkonnale ei pruugi näiliselt jääda aega dokumentide

täitmiseks ja loodetakse see töö teha hiljem, kui aega on rohkem. Selline lähenemine on

aga väär, sest inimene unustab pisiasjad ja näiteks ehituspäevik kaotab aja möödudes suure

osa oma detailsest täpsusest, seda ka osas, mis kirjeldab ehituskvaliteeti. Aktide ja teiste

määruses  sätestatud  ehituslike  täitevdokumentide  hilisem  koostamine  ja  täitmine  ning

nende pärastine allkirjastamine on täiesti lubamatu.

Kuna  seaduses  on  dokumenteerimise  kohustus  pandud  ehitajale  ja  selle  täitmise

kontrollimine omanikujärelevalvele, siis autori nähtud olukord ühel objektil, kus ehituse

lõpufaasis oli terve ehitusperioodi kohta koostatud ehituspäevik vaid esimestele nädalatele,

on  suur  kohustuste  mittetäitmine  nii  ehitaja  kui  ka  omanikujärelevalve  poolt.  On

vähetõenäoline,  et  kuude  pikkuste  meenutuste  järgi  koostatud  ehituspäevik  pädevalt

ehitusperioodi olukorda kirjeldab.

Suurema  avalikkuse  ees  lahatud  ilmekas,  et  mitte  öelda  särav  näide  puudulikust

ehitusprojekti  ja  ehitusmaterjalide  kasutusest,  õigemini  väärkasutusest,  on  2009.  aastal

toona vastvalminud Solarise keskuse kino lae alla kukkumine. Juhtumi sisu seisnes lühidalt

selles,  et  kuna  polnud  pädevat  ehitusprojekti  ja  kasutatud  materjali  kontrolli,  siis

arvataksegi,  et  ripplagi  paigaldati  nõuetele  mittevastavalt  ning see  kukkus alla,  õnneks

inimohvreid  ei  olnud.  Ka selles  juhtumis  on pingeline  ehitustööde  kalendergraafik  üks

võtmekomponentidest.  Väga  suure  eelarvega  objekt,  väga  kogenud  peatöövõtjast

ehitusettevõte ja tavapärane olukord, kus esimeseks nõrgaks kohaks oli puudulik projekt,

kus erinevate osade projektid ei läinud kokku, kuid ehitustöö teostati sellegipoolest, lootes,

et teostus töötab ja midagi ei juhtu. Hiljem selgus, et ka objekti täitevdokumentatsioonis oli

puudujääke, mistõttu sündmuste käiku ei ole võimalik taastada [43] nagu seadus seda ette

näeb  [16].  Lõppkokkuvõttes  aga  põhjustas  õnnetuse  vale  materjali  kasutus-paigaldus

eirates tootjapoolseid juhiseid [43].
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1.4.2.3. Nõuded ehituskeskkonnale

Kvaliteetse  töö  sooritamise  juures  ei  saa  tähelepanuta  jätta  töökeskkonnaga seonduvat.

Nagu ülal mainitud, kvaliteetse töö teostamiseks on tarvis ka kvaliteetset töökeskkonda.

Loomulikult  on ka keskkonna kvaliteeti  raske määratleda.  Enne kui ettevõtte juht  asub

norme uurima, võiks mõelda, milline on töökeskkond, kus kvaliteedi tootmine on töölisele

iseenesest  mõistetav.  Töökeskkonnale  on  siiski  ennistatud  kindlad  omadused,  mis  on

niiöelda  madalaimad  nõuded  ja  teenivad  valdavalt  töötaja  huve,  kuigi  nende  kaudu

tegelikult saab tööandja parema tulemuse.

Tööohutus  on  ehituses  väga  tähtis  seeläbi,  et  tegemist  on  tihtipeale  suurte  raskuste  ja

kõrgustega  seotud  töökeskkonnaga,  kus  vigastused  ja  isegi  surmajuhtumid  ei  ole

haruldased.  Töökeskkonna  (töötervishoiu  ja  tööohutuse)  osas  on  samuti  välja  töötatud

rahvusvahelised  standardid  OHSAS  (Occupational  Health  and  Safety  Management

Systems –  tõlge  töötervishoiu  ja  tööohutuse  juhtimissüsteemid,  edaspidi  OHSAS),

täpsemalt OHSAS 18000 seeria. See on sarnane ISO 9000 kvaliteedijuhtimise standardiga,

lihtsalt  OHSAS on töötervishoiu  ja  tööohutuse  juhtimise  jaoks  ettevõttes.  Eesmärk  on

minimeerida riski töötajatele  töökeskkonnas [44].  Vaadeldes ohutusest  pisut kaugemale,

mida  teadlik  ettevõtja  ka  teeb,  siis  töötajale  mugav  ja  ohutu  töökeskkond  on  eeldus

paremat kvaliteeti toota.

1.4.3. Kvaliteedi hindamine

1.4.3.1. Kvaliteedi hindamise eesmärk

Tulenevalt  kliendi kehtestatud nõuetest  on võimalik hinnata kvaliteeti  nii  ehitusprojekti

osas  kui  ka  ehitusprotsessi  osas.  Kvaliteedi  hindamine  igas  ehitusprotsessi  osas  on

äärmiselt tähtis, kuivõrd eelmises osas tehtud vead kanduvad suurema mõjutusega edasi

järgmisse  ossa.  Juhul  kui  eesmärgiks  on  saavutada  kõrge  kvaliteediline  ehitis,  siis  on

tellijal  vastutusrikas  ülesanne  panna  oma  koostööpartnerid  (projekteerija,  omaniku-

järelevalve,  ehitusettevõte  jne)  enda  heaks  vastavatasemelist  kvaliteeti  looma või  selle

saavutamist kontrollima. Järgnevalt on ära toodud esmalt ehitusprojekti kvaliteeti hindavad
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lähenemised  ja  siis  ehitustegevuse  kui  protsessi  ja  ehitustoote  kvaliteeti  hindavad

lähenemised. 

1.4.3.2. Ehitusprojekti kvaliteedi hindamismeetodid

Lisaks seaduses toodud ehitusprojektile kehtestatud tehniliste nõuete järgi hindamisele, on

võimalik ehitusprojekti hinnata ka vaadeldes seda valmis ehitise kvaliteedi  seisukohast.

Kvaliteeti  hinnatakse  projekti  analüüsi  läbi,  hoone  kasutusmugavuse  ja  selle

ekspluatatsiooniaegse energiatarbimise järgi, kuivõrd energiasäästlikkus ja -tõhusus on üks

seaduses ehitisele pandud nõuetest (vt lk 12). Ehitustegevuse energiatõhususe hindamiseks

on erinevad keskkonda (sise  ja  väliskeskkonda) ja  hoone omadusi  hindavad standardid

milledest  mõned  vähem,  mõned  rohkem  tuntud  ja  rakendust  leidvad.  Eesmärgiks  on

ehitustegevuse  energiakasutuse  ja  sisekliima  kvaliteedi  tähtsuse  teadvustamine  ja

tähelepanu  juhtimine  säästlikumate  meetmete  kasutuselevõtuks.  Energiatõhusus  ja

sisekliima kvaliteet on ilmtingimata üks ehituse kvaliteedi aspektidest.

1.4.3.2.1. BREEAM 

BREEAM (Building  Research  Establishment  Environmental  Assessment  Methodology –

tõlge  Ehitusuuringute  keskuse  keskkonna  hindamise  meetod,  edaspidi  BREEAM)  on

jätkusuutlik  hindamissüsteem,  mis  hindab  hoone  erinevaid  ettappe  (planeerimine,

projekteerimine, ehitamine ja arendus) ning tulemuse mõju keskkonnale läbi elutsükli ja

võrdleb  neid  etteantud  kriteeriumitega.  Meetod  on  välja  töötatud  Suurbritannia  endise

riigiasutuse,  nüüd  eraomandis  oleva  uurimiskeskuse  BRE  poolt.  Ehitusetappides

hinnatakse  viieastmelise  skaala  järgi  järgmisi  kategooriaid:  energia  (tõhusus);  tervis  ja

heaolu (toetav sisekeskkond); uuenduslikkus; maakasutus; materjalid (väiksem „jalajälg“

ja  kokkuhoidlikkus  ehitusel  ja  ekspluatatsioonis);  majandamine;  reostus  (valgusreostus,

müra,  üleujutus  ning  õhu-,  pinnase-  ja  vee  saastatus);  transport  (ühistranspordi

kättesaadavus  ja  alternatiivse  transpordi  (jalgratas,  jala  käimine  jms)  võimaldamine);

jäätmed  (hoone  kasutamisest)  ja  vesi  (meetmed  vee  reostuse  ja  lekke  ohtude

46



likvideerimiseks). [45]

BREEAM aitab arendada kinnisvara millel  on väiksemad keskkonnamõjud,  madalamad

majandamiskulud ja  alandatud  risk [45].  Eesmärk  on ka  hoonete  keskkonna omaduste

võrdlusvõimaluse tekitamine läbi hinnangute eeltoodud kriteeriumites [4].

1.4.3.2.2. LEED

LEED (Leadership  in  Energy and Environmental  Design –  tõlge energia  ja  keskkonna

tõhusa  projekteerimise  juhend) on  rahvusvaheliselt  tunnustatud  roheliste  hoonete

sertifitseerimissüsteem, mis hindab hoone keskkondlikku toimivust. Hinnatakse projekti,

mille  käigus  antakse  sellele  punkte  lahenduste  keskkonnasõbralikkuse  eest.  Projekti

hinnatakse  järgnevates  kategooriates:  asukoht  ja  transport,  jätkusuutlik  ehituspaik,  vee

kasutamise tõhusus,  energiasäästlikkus,  materjalid  ja  ressursid,  sisekeskkonna kvaliteet,

uuenduslikkus, regionaalne prioriteet [4, 46].

1.4.3.2.3. Rohemärgis 2015 

Rohemärgis 2015 (hoone tarbimisel energiatõhusus) on üks viimaseid Eestis kasutusele

võetud  selliseid  hindamissüsteeme.  Rohemärgise  hindamiskriteeriumid  keskenduvad

keskkonnamõjudele,  sotsiaalsetele  ja  majanduslikele  mõjudele.  Mõeldud  peamiselt

kontori-  ja  tööstushoonetele  „rohelise  riigihanke“  läbiviimise  lihtsustamiseks,  kuid

kasutatav ka erasektoris [47].

1.4.3.2.4. Energiamärgis

Energiamärgis on Eestis Ehitusseadustikust tulenev hoonete energiatõhusust hindav meede

energiasäästlikumaks  ehitustegevuseks.  Hoone  vastavust  energiatõhususe  nõuetele

hinnatakse  hoone  ehitus-  või  rekonstrueerimisprojekti  alusel.  Projekt  peab  vastama

arvutuslikult  energiatarbimiselt  Majandus-  ja  taristuministri  määruses  Hoone
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energiatõhususe miinimumnõuded toodud nõuetele. Ehitusprojekti vaadeldakse nii hoone

kui terviku, kui ka piirdetarindite energiatõhususe seisukohast. Tulemusena väljastatakse

hoonele energiamärgis. Selle järgi on lihtne võrrelda erinevaid hooneid energiatõhususelt.

Erineva  kasutusotstarbega hoonetel  on erinevad nõuded.  Määratud  on ka  piirväärtused,

milliseid ei tohi hoone energiatarve ületada, kui ka välispiirde soojakao piirnõuded [15].

1.4.3.3. Kvaliteedi hindamine ehitustegevuse käigus

Enne  ehitusprotsessi  reaalset  algust  eelneb  ettevõttes  objektijuhtkonna  poolt  objekti

planeerimine, mis peaks hõlmama järgmisi tegevusi:

• projektdokumentatsiooniga ja projektlahendusega tutvumine, läbimõtlemine;

• ehitusmaterjali tarne planeerimine (tarnijate valimine);

• kalendergraafiku koostamine (ehitustöödele ja materjalitarnetele);

• tööjõu planeerimine;

• ehitusplatsi planeerimine;

• kvaliteediplaani koostamine.

Selle  analüüsi  käigus  tehakse  objekti  läbiv  kava,  mis  hõlmab ressursside  planeerimist,

millede seas on eelkõige rahalised, inim- ja ajaressursid. Olles protsessid läbi mõelnud, on

ehituse käigus kvaliteedi tagamine lihtsalt nendest plaanidest kinnipidamine.

Olukorras kus ehitusmaterjalid satuvad ehitusplatsile graafiku kohaselt ja töölõik on õiges

järgus, on aja, materjali ja muu ressursi kokkuhoid märgatav, mis omakorda loob kvaliteeti.

Objekti visuaalne üldmulje selle juures on ka parem, mis on tingitud muuhulgas ehitus-

materjalide  objektil  mitteladustamisest.  Töö  mitte  graafikukohase  kulgemise  korral  on

tulemuseks  lisakulu  materjalide  ümberladustamisest,  koristamisest  jms  ning  kvaliteedi

langus [21].

Eelnevad mõtted on trükitud ligi kakskümmend aastat tagasi ja tänapäeva kiirete muutuste

ajastul on ehituse kalendergraafik saanud täiesti uue tähenduse. Parema eeltöö tulemusena

õigesti  koostatud  kalendergraafik  annab võimaluse  ressursse  efektiivsemalt  kasutada  ja

seeläbi  saavutada  suur  kokkuhoid.  Ehituse  kalendergraafik  on  läbi  aegade  olnud
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ehitustööde peamiste  eesmärkide  saavutamise  vahend kuid  nüüd,  kus  ehituse kalender-

graafik vaata et minuti pealt on võimalik paika panna, annab see kahekümne aasta tagusega

võrreldes täiesti  uue tähenduse.  Montaaž ratastelt  on võimalus suuri  töid teostada väga

kitsastes tingimustes, kuid piisava täpsuse korral saavutades kõrgeid kvaliteedivastavusi. 

Timmitud  ehitus  (inglise  keeles  Lean  Construction) keskendub  sellele,  mis  on  ehitus-

protsessis  kõige  olulisem  ning  analüüsib  tööprotsessi  eesmärgiga  välistada  igasugune

ressursi (materjalide, tööjõu ja aja) raiskamine. Timmitud ehituse põhiprintsiibid [48]:

1) väärtust hinnatakse tellija seisukohast;

2) analüüsitakse töövoogu, mis selle väärtuse loob;

3) saavutatakse sujuv töövoog, kuna igasugune raiskamine on välistatud;

4) töö täielik planeerimine nii, et kõik hanked ja tööd toimuvad täpselt õigel ajal;

5) tehakse pidevaid pingutusi protsessi parandamiseks;

6) arendatakse ja kasutatakse rakenduslikku tehnoloogiat, et paremini informatsioonile

ligi pääseda ja seda kasutada.

Timmitud ehitus lähtub nö suurest pildist, haarab endasse nii kavandamise kui tööprotsessi

ja lähtub tellija seatud eesmärkidest. Kogu tegevus on optimeeritud projekti tasemel, mitte

üksikkomponendi  tasemel  ja  sellest  optimaalsest  pildist  lähtutakse  ehitusprotsessis

osalejatega (alltöövõtjad, tarnijad) lepingute sõlmimisel [48].

Ehitusprotsessi  käimasoleku  ajal  on  meil  kvaliteedi  mõõtmisel  võimalik  mõõta  nii

töötulemust ehk ehitustoodet, aga meil on võimalik mõõta ka töö tegemist ehk tulemuse

saavutamise  protsessi. Kvaliteedi  mõõtmise  ettevalmistuse  käigus  on  esmalt  vaja

ehitusprotsess ette  valmistada,  mis sisaldab järgmisi  toiminguid:  ehitusprojekti  analüüs,

ehitusplatsi planeerimine, ehituse kalendergraafiku koostamine, kvaliteedi tagamise plaani

koostamine,  rahavoogude kavandamine jne. Tulemusena on meil  terve rida  dokumente,

mis on olulised kvaliteedi tagamiseks.

Varasemalt on kirjeldatud ehitustegevuse kavandamise protsessi, nüüd saame me rääkida

ehitusprotsessi  efektiivsuse  mõõtmisest  ehk sellest,  kas  kavandamine on tehtud piisava

täpsusega ja kas kavandatud eesmärkide elluviimine on seni õnnestunud. Siia alla kuulub

ehituse  kalendergraafiku  jälgimine,  tarnegraafiku  jälgimine,  dokumentide  täitmine,

mittevastavuste analüüs, rahavoo analüüs jms ehitust igapäevaselt saatvad indikaatorid.
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Teisest  küljest  saab  ja  tegelikult  ka  peab juba  mõõtma ehitustoote  kvaliteeti,  vastavalt

sellele, millised tegevused on kvaliteedi tagamise plaanis toodud. Kvaliteediplaan näeb ette

kontrolli  tiheduse,  mis  sõltub  objekti  suurusest  ja  keerukusest  [1].  Kvaliteedi  kontrolli

teostajaks  objektil  võib olla  kes  iganes  objektiga  seotud pädev spetsialist  (projektijuht,

objektijuht,  töödejuht,  kvaliteediinsener,  omanikujärelevalve,  tellija,  alltöövõtja  oma

töölõigul),  kuid  kohustus  seda  teostada  on  objektimeeskonnal.  Alltöövõtjad  reeglina

kontrollivad eelmise tööetapi tegija kvaliteeti eesmärgiga teada saada, kas nö aluspind on

piisavalt hea (näiteks maaler kontrollib krohvija tööd).

Igal  endast  lugupidaval  ehitusfirmal  on  objektil  või  vajadusel  sellele  organiseeritavad

vahendid  enda  töö  kvaliteedi  mõõtmiseks,  peatöövõtjal  peaks  siiski  enam  levinud

kontrollivahendid  objektil  käepärast  olema  (vt  Tabel  1.2).  Igal  töömehel  peab  olema

võimalus  töö  käigus  töö  kvaliteeti  jooksvalt  mõõta  ja  see  on  ettevõtte  privileeg

demonstreerida oma töö kvaliteeti, milleks peaksidki vahendid alati käepärast olema.

Tabel 1.2. Töö kvaliteedi mõõtmiseks kasutatavad vahendid. Allikas: Autori tabel 

Kvaliteedikontrolli vahendid

Enim kasutatavad Vähem kasutatavad

Fotoaparaat Nurga mõõtja

Mõõdulint või laser kaugusemõõtja Prao paksuse mõõtja

Latid tasasuse mõõtmiseks Metallidetektor

Õhuniiskusemõõtja Diktofon

Nivelliir Videokaamera

Temperatuuri mõõtja Schmidti vasar

Termograaf Löökpenetromeeter

Värvikihi paksuse mõõtja Nihkmõõdik

Betooni niiskuse mõõtja

Töömaa ülevõtmisest, kui üht tööetappi teostav ettevõte annab töömaa üle järgmist etappi

teostavale ettevõttele, tihtipeale dokumenti järele ei jää, kui olukord just nii halb pole, et

see on järgmise etapi tegijal enda kaitseks vaja fikseerida. Võimalusel oleks vaja kvaliteedi

kontrolli tulemused ikkagi dokumenteerida, kas akti näol või märkusena ehituspäevikusse,

et hiljem oleks võimalik olukorda selgitada. Autori kogemuse põhjal kiputakse fikseerimist
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praktiseerima,  kui  olukord  on  halb,  fikseerimise  poolt  räägib aga  see,  et  nõuetekohase

olukorra kinnitus aktina näitab hiljem, et kvaliteeti on kontrollitud.

Protsessi jälgimine on objektimeeskonna, alltöövõtjate ja tellijapoolse omanikujärelevalve

ülesanne,  sest  objekti  tähtajaline  valmimine  on  kõigi  ühine  eesmärk.  Selle  jaoks  on

objektile  lepingu  sõlmimisel  koostöös  osapooltega  välja  töötatud  ehitustööde

kalendergraafik, mis tavaliselt lisaks lepinguosapooltele ka teistele asjaosalistele jagatakse

ning  pannakse  see  ka  objektil  nähtavale  kohale,  kus  hetke  seisu  on  võimalik  jälgida.

Alltöövõtjad teevad enda töölõigu kohta oma kalendergraafiku, mis on kooskõlas objekti

üldise  ehitustööde  kalendergraafikuga.  Kalendergraafiku  jälgimine  on  objekti-  ja

alltöövõtjate  koosolekute  üks  teemadest,  mille  käigus  lahatakse  vajadusel  sellega

seonduvaid probleeme.

Objekti  ehitustööde  kalendergraafikus  püsimine  on  peatöövõtja  üks  eesmärkidest,  sest

lepingu üldtingimuste kohaselt on tellijal õigus leping ehitustööde ettevõtjaga üles öelda,

kui mahajäämus on liiga suur ja sellele ei ole mingit mõistliku põhjendust [27]. Objekti

lõppedes  saavutab  ehitustööde  kalendergraafik  märgilise  tähenduses,  sest  selle

lõppkuupäeva  ületamisel  hakkavad  kehtima  tellija  lepingulised  õigused  ehitustööde

ettevõtjat  sanktsioneerida,  mida  tellija  üsna  tihti  ka  lahkesti  kasutab.  Ehituse

kalendergraafikus  püsimine  on  kvaliteedi  aspektist  väga  tähtis  ja  võimalik  kasutada

indikaatorina  laiendatult  ehitustöödele,  kuna  suur  mahajäämus  graafikust  viitab

samaaegselt ehituslikele probleemidele, mille üks osa on tavaliselt kvaliteet.

Teine objekti- ja alltöövõtjate koosoleku päevakorras olev teema on objektil käimasolevate

ehitustööde kvaliteet.  Nende arutelude  juures on ettevõtjal  hea  teada,  milline  on tööde

kvaliteet objektil reaalselt ja selleks on vaja kvaliteeti kontrollida. Kvaliteedikontrolli aktid

on väga hea tõestus hetkel olevale olukorrale ja akte on lihtsam hallata kui näiteks märkusi

ehituspäevikus.  Kvaliteedikontrolli  akteerimine  annab  objekti  lõppedes  võimaluse  ka

alltöövõtjaid  hinnata,  et  langetada otsus,  kas  mõne alltöövõtjaga  edasine  koostöö üldse

võiks mõeldav olla.

Kliendi  rahulolu  mõõtmine  on  lihtsaim  viis  saada  tagasisidet  oma  toote  kohta.  Tihti

kõlavad  firmade  reklaamides  või  tutvustuses,  näiteks  kodulehel,  et  firma  eesmärk  on

pakkuda  kvaliteetset  teenust  või,  et  klient  on  nendega  õnnelik.  Antud  juhul  peetakse

51



silmas, et klient on pakutava toote või teenusega (loodetavasti) õnnelik. See kõlab toredalt,

aga mis on tegelikkus. Vahel on näha ka klientide tagasisidet teksti näol, see annab lootust,

et ettevõte on kliendilt ka küsinud, kas nende toote või teenusega oldi rahul. [49]

ISO  kvaliteedijuhtimise  standardis  on  kliendikesksus  üks  põhilisemaid  aspekte.  ISO

kvaliteedijuhtimissüsteemi  idee  järgi  peaks  klienditagasiside  minema  parendusprotsessi

kaudu toote arendusse, millest peaks väljuma parem ja kvaliteetsem toode [50]. Rahulolu-

uuringu tegemata jätmine on justkui jaanalinnu moel pea liiva alla peitmine. Halva teenuse

teade  levib  tänapäeva  infoajastul  ülikiiresti  ja  siis  ei  pruugi  ettevõtet  päästa  ka  toote

ülimadal  hind.  Lihtne  otsingumootori  kasutus  annab  tänapäeval  lugematul  arvul

iseloomustust firma toodangu kohta. Aga mõistlik oleks seda ise kliendilt küsida, kui et

ringiga teada saada, hetkel, mil on juba hilja. Seos ettevõtte majandustulemuste ja kliendilt

tagasiside küsimise vahel on olemas [49].

Võimalusi kliendi rahulolu uuringuks on mitmeid. Valikul tuleb lähtuda kui põhjalikku, kui

kiiresti  ja  mille  kohta  täpsemalt  tagasisidet  soovitakse.  Tihti  tehakse  kord  aastas  või

tihemini eelnenud perioodil klientide seas üsnagi mahukas küsitlus. Interneti teel on seda

lihtne laiali saata, kui kliendi kohta on piisav andmekogus kontaktandmete näol. Sellise

variandi  negatiivne külg on kliendilt  aega nõudev küsimustiku täitmine ja kui periood,

mille kohta küsitlust tehakse, on pikk (aasta), siis tavaliselt on selle kontaktiga seonduv

info kui  mitte  ununenud,  siis  ähmastunud ja  professionaalselt  koostatud küsitlus ei  ole

selles osas abiks. Küsimustiku saab aga teha lihtsamaks ja paluda see kliendil kohe pärast

lepingu täitmist koos viimaste toimingutega täita. Siis on kliendil kõik värskelt meeles ja

emotsioon ehe [49]. Juhul kui objekt on pikem, võib tagasisidet küsida ka mingi perioodi

tagant  objekti  käigus,  sel  juhul  oleks  võimalik  juba  objekti  käigus  tagasisidest  saadud

infole reageerida.

Tagasiside  andmise  moodus  peaks  olema konstruktiivne.  Autor  on  näinud tellijat  koos

järelevalve esindajaga objektijuhti läbi sõimamas asjade eest, mis pole nii nagu tellija arust

peaks. Selline otsekohene suhtlus ja tihti valimatute sõnadega on ehitusobjektil tavapärane,

aga mitte ilmtingimata õige. Negatiivse hinnangu vastuvõtmiseks, et see tulemust annaks,

peaks vastuvõtja selleks valmis olema. Vastasel juhul on see vaid enese väljaelamine ja

tekitab  negatiivseid  tundeid,  millest  kvaliteet  ei  pruugi  paraneda  ehk  eesmärk  jääb

saavutamata. 
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1.5. Kvaliteedi tagamise aspektid

1.5.1. Kvaliteedijuhtimine

Olukorras, kus kliendi soovid ehk  kindlad selgelt püstitatud eesmärgid on teada, on vaja

need esialgu tõlkida projekteerijale arusaadavasse keelde ja projektist võtab need ehitaja

enda plaanidesse. Lisaks projektile võivad tulla lisatingimused tellijalt seoses mõningaste

plaanide muudatustega, milles eraldi ehitajaga kokku lepitakse. Selle kõige juures on väga

tähtis,  et  kõik  asjaosalised  (tellija,  ehitaja,  omanikujärelevalve,  projekteerija,  asjasse

puutuv alltöövõtja, materjali tarnija) saaksid kvaliteeti puudutava info kätte ja seda kohe

alguses,  kui  ka  siis,  kui  midagi  tööde  käigus  muutub.  Muudatused  ehitustöö  käigus

arutatakse  tavaliselt  läbi  objektikoosolekul  ja  fikseeritakse  koosoleku  protokollis,  mis

muutub osalejate allkirjastamise hetkest lepingu osaks ja selles kajastuvad muudatused on

täitmiseks. 

Ettevalmistus  kvaliteedi  tootmiseks  peab  olema  piisav,  sest  teada  on,  et  kvaliteedi

alanemine  on  tingitud  valdavalt  järgmistest  mõjuritest:  vale  töövõte,  materjali  viga,

puudulik  töö  ettevalmistus  ja  planeering,  personalihäired,  hilinemised [21]. Ettevõtte

eesmärk peaks olema nende tegurite mõju vähendamine miinimumini, et tulemuse head

kvaliteeti tagada, mis omakorda annaks ettevõtjale rahulolu hästi tehtud tööst ja kliendile

rahulolu saadud ehitustootest.

Kvaliteedi  kirjeldamiseks  on  Eestis  kasutatud  Soome  käitumisnorme  RYL

(Rakkennustöiden Yleiset Laatuvaatimukset – tõlge Ehitustööde üldised kvaliteedinõuded,

edaspidi  RYL),  mis  kirjeldavad  erinevate  tööde  kvaliteediklasside  nõudeid  ja  nende

mõõtmist.  Siinkohal  on  tähtis  teada,  et  tegemist  ei  ole  normatiivsete  nõuetega,  vaid

kokkuleppeliste käitumisnormidega, mis on vabatahtlikud. RYL' eksemplarid on ka eesti

keelde tõlgitult kättesaadavad ja tänapäeval võiks isegi arvata, et igal peatöövõtuga ja miks

mitte ka kitsama töövaldkonnaga tegeleval ettevõttel juba ka raamatukogus olemas. RYL'

tõlkimisega ja levitamisega Eestis tegeleb Ehituskeskus ning RYL' osad, nii eesti- kui ka

soomekeelsed, on tutvumiseks kättesaadavad ka avalikes raamatukogudes.

Eesti keeles ilmunud RYL' osad [51]:

• Tehnosüsteemide  RYL  2002  I  osa  –  kütte-,  vee-  ja  kanalisatsioonisüsteemid,
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kliima-, külma- ja gaasisüsteemid, tuletõrjesüsteemid jne; 

• Tehnosüsteemide RYL 2002 II osa – suurköögid, liftid, elektrisüsteemid (valgustus,

telefonisüsteemid jne) ja  elektrotehnilised süsteemid (andmeside,  signalisatsioon,

turvasüsteemid); 

• Maa RYL 2010. Ehitustööde kvaliteedi üldnõuded. Hoone ehituse pinnasetööd –

pinnase-,  alus-,  kalju-  ja  kattetarindid  (teekatted  ja  haljastus)  ning  ehitusaegne

kuivendus; 

• Tarindi  RYL  2010.  Ehitustööde  kvaliteedi  üldnõuded.  Hoone  kande-  ja

piirdetarindid; 

• Maalritööde RYL 2012;

• Sisetööde RYL 2013. Ehitustööde kvaliteedi üldnõuded. Hoone sisetööd.

Kvaliteedi saavutamine ehk etteantud kliendi eelduste-ootuste täitmine on mõnes mõttes

keeruline protsess,  milles kõik  osalejad  peavad teadma enda ülesannet  ja  seda parimal

võimalikul viisil täitma. Selline tegevus eeldab pühendumist ja süsteemset lähenemist, sest

eksimiseks ei ole tihtipeale ruumi, rääkimata maine kahjustumisest. Süsteem vajab käimas

hoidmiseks  ressurssi,  nii  materiaalset  kui  inimressurssi  ja  kogemuslikult  on arvatud,  et

rahaline panus jääb 5-12% juurde kogukuludest [21]. Inimressursi kulu oleneb ettevõttest

ja  selle  juhtimisest,  kas  piisab  inimeste  koormuse  lisamisest  või  on  tarvis  lisa

meeskonnaliiget.

Võttes  arvesse,  et  koos  kvaliteediga  kasvab  ettevõtte  tootlikkus,  rääkimata  hea  toote-

kvaliteedi kaudu enesele tehtavast reklaamist läbi mainekujunduse, siis saame me rääkida

kvaliteedi  tagamisesse  suunatud  rahast  kui  investeeringust.  Vähenevad  kulutused

tootmisele  ja  garantiitöödele,  mille  maht  ei  pruugi  olla  sugugi  väike.  Teatavasti  halva

kvaliteediga  kaasnevad  tihtipeale  silmnähtavad  kulutused,  kuid  kahjuks  või  õnneks  on

heast  kvaliteedist  saadavat tulu väga raske mõõta,  seepärast  jäävad kvaliteedi  süsteemi

majanduslike argumentide kvantitatiivsed parameetrid reeglina vaid oletuste tasemele.

Parim viis kvaliteeti  ohjata on saavutada tööde sujuv teostus  juhindudes mõttest,  et iga

eelnev  tööetapp  on  järgmisele  kliendiks [21].  Eksimused  varasemates  etappides

soodustavad uusi eksimusi järgnevates. Sellest tulevad ehitussektoris suurimate defitsiitide,

milleks  on  aeg  ja  raha,  kulud [32].  Hea  kvaliteet  eeldab  vastuolude  (mittevastavuste)

54



viivitamatut avastamist, nendest teavitamist ja kõrvaldamist [21, 1].

Termin  „kvaliteedi  kontroll“  võeti  kasutusele  1950-ndatel  pealesõjaaegses  kosuvas

majanduses. Ameeriklane William Edwards Deming (1900-1993) ütles, et toote kvaliteedi

hindamine,  kui  toode on valmis,  on vastuvõetamatu,  selle  asemel  tuleks toodet  jälgida

valmimisprotsessi ajal. Saadud statistika abil oli võimalik ehitusprotsessis teha muudatusi

parema kvaliteedi saavutamiseks [52].

Kirjeldatud  käitumismudeli  rakendamine,  sh  info  töötlemine,  on  kvaliteedi  tagamise

võtmeprotseduur, mis peaks ilmtingimata kvaliteedi tagamise soovi korral  rakendatama.

See tähendab, et ainult kvaliteedi mõõtmisest me ei saavuta kvaliteeti, vaid korjame fakte

hetke olukorra kirjeldamiseks. Samuti ei saa me luua süsteemi parendusi, kui me ei tea,

mida on tarvis muuta, selleks me vajame andmeid, mis kirjeldaks olukorda.

Tulenevalt Ingemar Palmi tõdemusest oma magistritöös, et ehitustööde kvaliteet kujuneb

lõplikult  alles tööde käigus [4],  peab ehitustööde eest  vastutav isik  olema valmis mitte

ainult  toetuma  olemasolevatele  väljatöötatud  süsteemi  pakutavatele  lahendustele,  vaid

rakendama loovaid lähenemisi ka iseseisvalt probleemide lahendamiseks. Sellistel juhtudel

on ettevõtte kvaliteedisüsteemi efektiivsuse ja jätkusuutlikkuse tõstmise seisukohalt tähtis

probleemne olukord ja selle lahendus fikseerida  ning info suunata süsteemi  parendusse

milleks vähim on info jagamine ettevõtte siseselt.

1.5.2. ISO kvaliteedijuhtimise standard

Kõige  rohkem  seostatakse  tänapäeval  terminit  kvaliteedijuhtimise  standard  või

kvaliteeditagamise süsteem ISO kvaliteedijuhtimise standardiga. See on ka kõige rohkem

ekspertide  poolt  soovitatud,  täpsemalt  ISO  9000  juhtimisstandardid  [5].  Selle

juhtimisstandardi  omamist  ehitusettevõtete  poolt  on  ka  kõige  rohkem,  et  mitte  öelda

ainsana,  ehitusturul  kohata  võimalik.  Järgnevalt  on  toodud  ISO  juhtimisstandardi

iseloomustus ja selle eelised ning puudused.

ISO  (The  International  Organisation  for  Standardisation tõlge  Rahvusvaheline

standardiorganisatsioon)  on  standardiseerimiskeskus,  mis  laiemalt  loob  standardeid
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koostöös  teenusepakkujate,  tootjate  ja  tarbijatega,  et  teenused ja  kaubad oleksid kindla

kvaliteedi  ja  omadustega.  Neid standardeid pidevalt  rakendades  tagatakse,  et  toode või

teenus on eesmärgikohane ja kindaks määratud ning ootuspärase kvaliteediga. Eesmärk on

toote  turvalisus,  usaldusväärsus  ja  hea  kvaliteet  mille  käigus  luuakse  produktiivsem

tootmine,  seejuures  väiksemate  kulude,  jäätmete  ja  (toote)  vigadega.  Vaieldamatult

populaarseimad ISO enda andmetel on 9000 ja 14000 seeria standardid, mis on vastavalt

kvaliteedijuhtimise ja keskkonnajuhtimise standardid. [50]

ISO 9001:2015 on uus viies versioon kõige populaarsemast kvaliteedijuhtimise standardist

9001. Nimetatud standard on loodud 1987. aastal ja uuendatud 1994, 2000, 2008 ja nüüd

2015.  Antud  standard  annab  kriteeriumid  (raamistiku)  ettevõtte  kvaliteedijuhtimise

tõhustamiseks  ning  peaks  olema  sobilik  igas  suuruses  ettevõttele  olenemata  tegevus-

valdkonnast  ja  asukohast.  Standard  põhineb  mitmetel  fookuspunktidel:  kliendikesksus,

juhtimine, inimeste kaasamine, protsessipõhine lähenemine, parendamine, tõenduspõhine

otsustamine, suhtekorraldus. ISO ütleb, et uue versiooni juures on veel suurem rõhk kliendi

rahulolul ja arvesse on võetud suuremal määral globaalseid kaubavahetusvõimalusi ning

sellega  seonduvat  kuritegevust,  majanduse  teenusekesksust  ning  arvestatud  on  ka

tehnoloogia  kiire  arenguga,  mis  annab  paremad  tingimused  kvaliteeti  saavutada.  Seni

kehtiv versioon 2008 kaotab kehtivuse aastal  2018 mis annab kolmeaastase ülemineku-

perioodi ettevõtetele standardi uuendamiseks. [50]

Tihtipeale  on  standardiseeritud  kvaliteedijuhtimissüsteemi  (näiteks  ettevõttesisene

sertifitseeritud ISO 9001 kvaliteedijuhtimissüsteem või sellega samaväärne ettevõttesisene

kvaliteedi tagamise süsteem) järgimine ettevõttes töö saamise eeldus, nagu see riigihangete

puhul juba alates 2003. aastast Riigihangete seadusega ette nähakse [6, 4, 1]. 

Allpool on toodud näitena tsitaat ühe riigihanke kutse dokumentidest [53]: 

Pakkuja  peab  olema  rakendanud  kvaliteedi  tagamisel  kvaliteedijuhtimissüsteemi,  mis

vastaks  vähemalt  ISO  9001  standardis  sätestatud  tingimustele.  Pakkuja  peab  esitama

rakendatud kvaliteedijuhtimissüsteemi olemasolu tõendamiseks ISO 9001 sertifikaadi või

sellega  samaväärse  dokumendi  koopia.  Samaväärseks  dokumendiks  loeb  hankija

sõltumatu audiitorbüroo või akrediteeritud sertifitseerija kinnitust selle kohta, et pakkuja

ettevõttes  on  rakendatud  kvaliteedijuhtimissüsteem,  mis  vastab  vähemalt  ISO  9001
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standardis sätestatud tingimustele (RHS § 41 lg 1 p 4 ja lg 9).

See  on  küll  Riigihankeseadusest  tulenev  nõue,  kuid  seda  nõuet  võivad  rakendada  ka

eratellijad.  Sellest,  peamiselt  Riigihangete  seadusest  tulevast  nõudest  tingituna  on  ISO

sertifikaadi15 omamine  ettevõttele  mõnedel  juhtudel  eksistentsiaalne  ja  see  sertifikaat

hangitakse  vaid  selle  jaoks,  et  hangetel  oleks  võimalik  osaleda.  Sisulist  väärtust

kvaliteeditagamiseks see sellistes ettevõtetes aga kahjuks ei oma [1]. ISO sertifikaati on

võimalik omastada vaid teatud tingimusi täites. Nende tingimuste täitmist kontrollivad ISO

poolt  volitatud  sertifitseerimisasutused,  kes  tunnistavad  ettevõttes  rakendatud

kvaliteeditagamise süsteemi ISO kriteeriumitele vastavaks, kui see täidab nõudeid, seejärel

väljastavad selle kohta ettevõttele sertifikaadi. Siinjuures tuleb ära märkida, et sertifikaadi

saab kvaliteeditagamise süsteem, mitte  ettevõte.  Seepärast  on võimalik, et  ettevõttel  on

mitmeid ISO sertifikaate, mis võivad olla kõik või paljud neist samast seeriast [54].

ISO sertifikaadi olemust on ilmekalt selgitanud Walter Masing (1915-2004), kes oli Eesti

juurtega Saksa kvaliteedijuht, järgmises lauses: „ISO sertifikaat on nagu autojuhiluba, mis

annab õiguse autot juhtida, kuid ei näita tegelikult sõitja taset“ [32]. Kvaliteedijuhtimist

oskuslikult  rakendades  aitab  see tõsta  „sõitja” taset  [32].  Samas pole  tõendeid,  et  ISO

kvaliteedijuhtimissüsteemi  rakendav ettevõte  oleks  parem teistest [5].  See  tähendab,  et

ettevõte,  millel  pole  sertifitseeritud  juhtimissüsteemi,  ei  ole  ilmtingimata  kehvem

sertifitseeritud juhtimissüsteemi sertifikaati omavast. Võib olla isegi parem.

Teine laialdaselt kasutuses olev juhtimisstandard on ISO 14000, selle sarja standardid kuju-

tavad endast keskkonnajuhtimise juhiseid. Kõige enam kasutatakse ISO 14001’te,  mille

värskeim  redaktsioon  on  numbriga  14001:2015.  Selles  on  toodud  nõuded  ja  juhised

ümbritseva  keskkonna  haldamiseks  ettevõtte  tegevusvaldkonnas,  märksõnadena  kesk-

konnareostus, kliimamuutus, keskkonda säästev, energiatõhusus, keskkonnakaitse [4, 50].

Ehitusvaldkond on suurel määral ümbritsevat keskkonda mõjutav ja ümber kujundav ning

sellest johtuvalt on keskkonnast hoolimine ja arvestamine iga eduka ehitusettevõtte kohus-

tus. ISO 14001 standarditesse on koondatud juhised ettevõtte keskkonnaalaste toimingute

väljatöötamiseks  arvestades  ülalmainitud  mõttesuundi,  millega  määratakse  tegevused

erinevate keskkonda puudutavate tegevuste korral, näiteks jäätmemajandus, kaevetööd. 

15 Antud magistritöös käsitletakse ISO sertifikaadi omamist kui ettevõttes välja töötatud kvaliteedijuhtimis-
süsteemi tunnistamist ISO standardis sätestatud tingimustele vastavaks akrediteeritud sertifitseerija poolt.
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Autor  ise  peab  ennast  suhteliselt  keskkonnateadlikuks  ja  on  veendunud,  et  keskkonda

aitavad  pigem  hoida  mugavad  võimalused  käituda  keskkonnahoidlikult,  suurel  hulgal

sellekohane teavitus ja suur soov jätta endast maha väiksem ökoloogiline jalajälg, mitte

niivõrd kirjapandud juhised. Juhised aga võivad olla abiks ettevõtte vaadete tutvustamisel

ja meeldetuletuseks töötajatele. Näiteks autorehve ei tohi visata jäätmekonteinerisse ja seda

inimesed ka ei tee, küll aga viivad nad need metsa alla või põletavad lõkkes.

Palju  on kirjanduses diskuteerinud,  kas  ISO kvaliteedijuhtimissüsteemi omamine annab

ettevõttele eelised või on see puuduseks. Aitab see areneda või hoopis hoiab arengut kinni.

Järgnevalt  on  ära  toodud  nii  eelised  kui  puudused,  mis  võivad  kaasneda  ISO

kvaliteedijuhtimise  standardi  rakendamisel  ettevõttes.  Tuleb  ära  märkida,  et  kuna  ISO

süsteem on üsnagi üldsõnaline ja väga palju oleneb sellest, kuidas ettevõte seda rakendada

oskab, siis on järgnevad aspektid üsna suhtelised [54].

1. Usaldusväärsus. 

Kuna ISO standardid on väga laialt levinud, siis tellijad arvavad teadvat, mida nad

saavad. Seda käsitletakse suisa nagu kvaliteedi garantiid.

2. Väiksemad tegevuskulud. 

Range korra järgimine paberite täitmise näol toob kitsaskohad varem esile.

3. Parem juhtimine. 

ISO üks põhiprotsesse on eneseanalüüs, mis näitab juhtidele ettevõtte suunda.

4. Kõrgem kliendirahulolu.

ISO kliendikesksus sunnib ettevõtet kliendi rahulolu nimel tegema pidevat toote

parendust.

5. Parem ettevõttesisene suhtlus.

Toote kvaliteedi tõstmine on terve ettevõtte (kõikide osakondade) suundumus.

6. Parem teenindus.

Kliendi rahulolu püüdlemise üks eeldusi on pidevalt paranev teenindus.

7. Väiksem tootevigade hulk.

ISO juhiste järgi tegutseva ettevõtte toode on kvaliteetsem, mis hoiab kokku toote

asendamise, parandamise ja kohtuvaidluste pealt.

8. Investoritele atraktiivne.

ISO  näitab  investoritele  ka  väikse  ettevõtte  kvaliteeti,  sest  ISO  eeldusena  on

ettevõttel pidevalt toote parendamise eesmärk, mille kaudu ettevõte areneb.
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Paraku ei ole ükski süsteem täiesti ideaalne. Järgnevalt on ära toodud hulk ISO kvaliteedi-

juhtimissüsteemi juures leiduvaid puuduseid [54].

9. Teadmatus, infonappus.

Paljud firmad ei ole endale enne ISO sertifikaadi muretsemise otsuse langetamist

selgeks  teinud,  mida  see  firmale  kaasa  toob.  Mida  on  vaja  teha,  et  ettevõte

sertifikaadivääriliseks  saaks.  Ja  kui  suur  on  selle  sertifikaadi  hoidmise  hind.

Siinkohal  pole  jutt  ainult  rahast.  Suurem  kulu  võib  olla  ajas  ja  võibolla  isegi

alluvates mõõdetav.

10. Kulukas.

Siinkohal käib jutt ainult rahaliste vahendite kulust, mida on vaja ISO kvaliteedi-

juhtimissüsteemi töös hoidmiseks, et see igal sertifitseerimisel uuendada.

11. Suur dokumentide hulk.

ISO kvaliteedijuhtimise standard on üles ehitatud dokumentide produtseerimisele ja

ka  analüüsimisele.  See  aga  võib  lämmatada  ettevõtte  põhitegevuse.  Kuid

dokumendid ei pruugi näidata tõelist olukorda.

12. Suur ajakulu.

ISO sertifikaadi saavutamiseks kulub kogemuslikult vähemalt 15 kuud, reeglina 18-

20 kuud. Siia lisandub iga kord (1-2 korda aastas) auditi käigus kuluv aeg.

13. Personali kulu.

Ettevõttele  enda ISO sertifikaadi  väärilise  juhtimissüsteemi saavutamine on suur

töö  ning  kogu  selle  süsteemi  töös  hoidmine  samuti,  see  vajab  lisatööjõudu.

Vähemasti  alguses  püütakse  koormust  lisakohustuste  näol  erinevatele  alluvatele

jagada,  aga  tegelikult  võib  see  tähendada  lisatöökohta  või  rohkemgi,  milleni

tihtipeale jõutaksegi.

14. Pikk reageerimise aeg.

Ettevõttes  olemasolev  ISO kvaliteedijuhtimissüsteem läbib  auditi  kord  või  kaks

aasta  jooksul.  Praeguses  kiirelt  muutuvas  majanduses  arvatakse  see  olevat  liiga

pikk  aeg  auditi  soovituslike  muutuste  efektiivseks  sisseviimiseks,  kusjuures

muutuste rakendamiseks kulub ka aega.

Eeltoodud loetelu kvantitatiivse tasakaalu (8 eelist, 6 puudust) järgi võiks arvata, et ISO

kvaliteedijuhtimissüsteem on ilmtingimata hea, see aga on petlik arvamus, kuna vaid üks

puudus võib mõne ettevõtte rivist välja lüüa (näiteks uue töökoha loomine). Suur roll on
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ettevõtte juhtidel ja teistel töötajatel, kes loodava süsteemi enda jaoks kohandama või ise

süsteemi järgi kohanema peavad, mis ei pruugi olla sugugi nii lihtne kui tunduda võib. 

ISO ja sarnaste kvaliteedijuhtimise standardite skeptik John Seddon on öelnud järgnevat:

„Selle  asemel,  et  parandada  kvaliteeti  ja  konkurentsivõimet  ettevõtetes,  on  ISO  9001

teinud selle hoopis hullemaks“ [55]. Väite kinnituseks on ta läbi viinud uuringu 647 serti-

fitseeritud ettevõtte seas, kellest vaid 15% küsitletutest väitis, et nende ettevõte on saavu-

tanud kasud, mida süsteemi juurutamiskonsultandid olid välja reklaaminud [55]. Statistika

ettevõtete kohta peale ISO 9001 juurutamist näitab seda, et üle poolte (56%) ettevõtetest

arvab, et ISO kvaliteedijuhtimissüsteem ei ole nende ettevõttes efektiivne, vaid 12% arvab,

et  dokumentide  maht  on  kahanenud  ja  24% arvates  on  kliendirahulolu  kasvanud [55].

Sarnase tulemusega on ka Durai Kumar' ning V. Balakrishnan' poolt läbi viidud uuring, kus

vaid  12% nentisid,  et  ISO  kvaliteedijuhtimissüsteemi  juurutamine  on  nende  ettevõtte

dokumentide mahtu kahandanud, teinud lihtsamaks ning toetab ettevõtet hästi [56].

Eeltoodud aspektidest võib järeldada, et ISO kvaliteedijuhtimissüsteemi kasulikkusega ei

saa ettevõtted üheselt arvestada. Klient võib küll arvata, et ISO sertifikaat annab garantii

(punkt 1), kuid tegelikult ei pruugi see peegeldada reaalset olukorda (punkt 11), sest ainult

dokumentide hulga järgi on raske hinnata, kas süsteem reaalselt ettevõttes töötab. Paljud

firmad  produtseerivad  dokumente  vahetult  enne  auditit,  et  saada  sertifikaadile

pikendustempel  [55],  tegelikult  jäävad  dokumendid  õigel  ajal  koostamata  tulenevalt

suurest lisakoormusest, mis võib segada töötaja põhitegevust. Sellest tulenevalt ei ole ka

kindel,  et  ettevõtte  kulud  vähenevad  (punkt  2),  sest  tegelikult  ettenähtud  juhiseid  ei

rakendata ja parendusprotsessi ei toimu, seda näidatakse paljudel juhtudel ainult paberitel.

Ettevõtte huvi ISO sertifikaati omada tuleneb sellest, et selle hankimisele ja pikendamisele

kulutatakse  suuri  ressursse,  seega  oodatakse  sellest  kasu,  millist  mõtteviisi  ka  toetab

Riigihangete seadus.  Ehituses võib see kaasa tuua olukorra,  kus eelisena toodud tiheda

suhtluse (punkt 5) asemel on hoopis olukord, kus objektimeeskond ei täida oma ülesannet

ehitusvigu otsida, vaid ootab kvaliteediinseneri saabumist objektile, et ta nende eest töö ära

teeks [1]. Sellise stsenaariumi järgi võib arvata, et ettevõte ei saa ISO kvaliteedijuhtimis-

süsteemi rakendamisest kasu. 

ISO sertifikaadi saamiseks ettevalmistusaja kulu (punkt 12) on võimalik veidi leevendada,
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palgates  välise  spetsialisti,  kes  juhiste  järgi  süsteemi  efektiivsemalt  paika  juhib,  aga

lisakoormus  personalile  on  see  ettevõttes  kindlasti  (punkt  13).  Nagu  ka  eeltoodud

küsitluste  tulemused  näitavad,  ISO  kvaliteedijuhtimissüsteemi  rakendamisest  ettevõte

suure  tõenäosusega  tegelikult  ei  võida,  vaid  kaotab.  Ja  ISO kvaliteedijuhtimissüsteemi

omamine  ja  töös  hoidmine  maksab,  orienteeruvalt  on  ISO  kvaliteedijuhtimissüsteemi

ülalpidamiskulu arvestatud 5-10% ettevõtte käibemahust (punkt 10) [54].

ISO  kvaliteedijuhtimissüsteemi  rakendamine  tootmises  tehase  keskkonnas  ja

ehitusvaldkonnas  ehitusplatsil,  nõuavad  erinevaid  lähenemisi,  kuivõrd  ehitusplatsi

keskkond on kiiresti muutuv ja sarnaneda näiv situatsioon osutub väga unikaalseks. Juhi

piisava pädevuse korral on ohud kvaliteedile ettenähtavad, seetõttu alustav väikeettevõte

võib olla siin natuke ebasoodsamas seisus võrreldes suure kogenud ehitusettevõttega.

Autor arvab, et ei ole võimalik üheselt öelda, kas ISO kvaliteedijuhtimise standardite järgi

ettevõtte kvaliteedijuhtimissüsteemi ülesehitamine on hea või halb, kasulik või kahjulik.

Kindlasti on sellel aspekte, mis soodustavad ettevõtte arengut (näiteks tagasiside korjamine

ja kasutamine toote arendamiseks), kuid on ka ettevõtte arengut pärssivaid aspekte (näiteks

suur lisatöö). Juhul kui ettevõttel on eesmärgiks kvaliteeti parandav süsteem, siis tuleks

võibolla  ISO  kvaliteedijuhtimissüsteemi  rakendada  vaid  sobivates  kohtades  ja  leppida

asjaoluga, et vaatamata kvaliteetsele toodangule ei ole ettevõttel sertifikaati.

1.5.3. Ettevõttesisene järelevalve

Objektipõhise kvaliteedi kontrolli aluseks on lepingulised kokkulepped ehitise kvaliteedi-

tingimustes.  „Ehitusettevõtte  sisese  järelevalve  eesmärk  on  ennetada  probleeme,

vähendada nende poolt tekkivate kahjude suurust ja garantiitööde mahtu ning jälgida, et

hoone  ehitataks  vastavalt  projektile,  seadustele  ja  normidele.“  [1] Vastavalt  tööde

keerukusele ja objekti suurusele töötatakse enne tööde algust objektil parima lõpptulemuse

saavutamiseks  välja  konkreetselt  selle  objekti  kvaliteedi  tagamise  plaan.  Ettevõttes

juurutatud  kvaliteedi  tagamise  plaani  väljatöötamine  on  ka  eelduseks  riigihangetel

osalemiseks [6,  57]. Seda plaani hakkavad objektimeeskond koostöös kvaliteediinseneri

(kui selline ametikoht ettevõttes on) ja ka omanikujärelevalvega ellu viima, kellest suurim
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rõhk on objektimeeskonnal.

Projekti kvaliteedi plaan seob omavahel projekti info, ettevõtte kvaliteedijuhtimissüsteemi,

protseduurid  ja  tavapärased  kontrollimise  meetodid.  Projekti  kvaliteedi  plaan  juhib

kvaliteedi tagamist objektil järgnevalt:

1) määrab, mida on vaja teha;

2) täpsustab, kuidas seda teha tuleb;

3) määratleb, kes ehitustöö teostab;

4) planeerib, kuna seda ehitustööd teostada;

5) nõuab, et ehitustöö tuleb teostada oskuslikult ja kvaliteetselt;

6) nõuab tõestust, et ehitustöö on tehtud korrektselt/kvaliteetselt. [58]

Antud tsitaadis kasutatav termin kvaliteedi plaan on sünonüüm autori poolt kasutatavale

terminile kvaliteedi tagamise plaan. Kvaliteedi tagamine hoolikalt koostatud plaani järgi on

teoreetiliselt  sama lihtne,  kui  ehitusprojekti  järgi  ehitamine.  See  aga  eeldab distsipliini

ehitusobjektil, sest kvaliteedi kontrollimine peab käima pidevalt plaanis ettenähtud korras.

Asjaolu, et aeg-ajalt käib objektil kvaliteeti kontrollimas ka kvaliteediinsener, ei tohi jätta

objektijuhtkonnale muljet,  nagu töö nende eest ära tehakse. Kvaliteediinsener kontrollib

objekti külastades muuseas ka kvaliteedi tagamise plaani täitmist.

Kvaliteediinseneri vajalikkuse ja objektil käimise saab kokku võtta selliselt, et üks inimene

objektil  rohkem  ei  pruugi  luua  paremat  ja  kiiremat  lõpptulemust,  kuid  hoiab

kvaliteedisüsteemi töös ja seeläbi hoitakse kokku palju raha ja aega [21]. Martin Mõistuse

läbiviidud  uuring  näitas,  et  kvaliteediinseneri  objektil  käimise  võimalus  jätab

objektimeeskonna kvaliteedi kontrollimise osas laisaks, eeldatakse, et kvaliteedispetsialist

teeb töö nende eest ära [1].

Oleneb suuresti ettevõtte sisesest mentaliteedist, kuidas nad suhtuvad kvaliteediinseneri –

on  võimalus,  et  kvaliteediinseneri  ei  taheta  hea  meelega  üldse  ehitusobjektil  näha;  on

võimalus, et objektimeeskond jätab kvaliteediga seonduva objektil vaid kvaliteediinseneri

kanda; on ka võimalus, et kvaliteediinseneris nähakse abilist nende töö efektiivistamiseks.

Autor  arvab,  et  need  on  arenguetapid,  mis  ilmselt  iga  kollektiiv  läbib,  enne  kui  nad

mõistavad kvaliteediinseneri olemust ja vajalikkust. Ettevõtte juhtkond näeb eranditult vaid

viimast võimalust, muidu poleks kvaliteediinseneri ametikohal ettevõttes mõtetki.
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Kvaliteediinseneri poolt räägib ka fakt, et mida rohkem inimesi vigu otsivad, seda suurem

on vigade avastamise hulk. Objektimeeskonnal on muidugi raskem vigu märgata, sest nad

viibivad  pidevalt  keskkonnas,  millega  nad  on  igapäevaselt  harjunud,  kuid  kvaliteeti

kontrollimata jätta seepärast ei tohi. Uuringu kohaselt valmistab enam raskust kvaliteedi

kontrolli  juures  objektimeeskonna  seas  kontrollakti  täitmine  ja  kvaliteediinseneri  seas

suhtlus ehitusobjektiga seotud isikutega. [1]

Vaatamata raskustele objektidel kvaliteeti kontrollimas käimisel, ootab ettevõtte juhtkond

infot,  mis  kirjeldaks  olukorda  objektidel.  Tavaliselt  kannab  kvaliteediinsener

nädalanõupidamistel olukorra kokkuvõtte koos pakilisemate probleemidega ette ja pakub

omapoolseid lahendusi. Üldiselt väga paljud probleemid ei pruugi koosolekule jõuda, sest

saavad lahendatud objektijuhtidega koostöös ja koosolekul kantakse ette vaid lahendused.

Ettevõtetes, kus juhtkond kvaliteediinseneri tegevusele suurt tähelepanu ei pööra, on autori

arvates  raisatud  ressurss,  sest  tihtipeale  on  kvaliteediinseneri  tegevus  objektidel

meenutamas võitlust tuuleveskitega ja see kvaliteedi paranemist endaga kaasa ei too. Juhul

kui peatöövõtja kontroll ehitustööde kvaliteedi üle objektil  on pidev, siis on alltöövõttu

teostavate ettevõtete töö ka kvaliteetsem.
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2. PRAKTILISE OSA ALUS

2.1. Probleemi kirjeldus

Eesti ehitusturul on ligi 9000 ehitusega seonduvat ettevõtet, millest üle 90% on väike- või

keskmise suurusega ettevõtted [9]. Vaatamata sellele, et eestlane on üsna halb iseendale töö

andja  võrreldes  Euroopa  muude  riikidega  [59],  on  see  suur  hulk  ettevõtteid,  kelle

töötajaskond on statistiliselt keskmiselt 4,7 töötajat [9]. ISO kvaliteedijuhtimise standard

on ülemaailmselt tunnustatud ja kõige enam levinud lähenemine kvaliteedi tagamiseks. See

on peamiselt esimene assotsiatsioon, mis inimestel ISO-ga tekkib – tunnustatud, kindel, kui

nad  pole  just  ehitusekauged  fotograafiahuvilised,  kus  ISO  omab  täiesti  teistsugust

tähendust. Peamiselt on ettevõtted ISO kvaliteedijuhtimissüsteemi omamise osas jagatud

kahte leeri – need kes usuvad, et see teeb ettevõtte funktsioneerimise efektiivsemaks ja

need, kes on selle korra endale kohandanud vaid tellija tingimuste täitmiseks. Usk määrab

elus küll palju, kuid ainult usust ei piisa.

ISO sertifikaadi omandamisel tegevuskulude vähenemine, ettevõtte juhtimise paranemine

ja  kõrgem  teenusekvaliteet  ja  sellega  kaasas  käiv  kliendirahulolu  ei  pruugi  olla

iseeneslikud,  nagu  arvatakse.  Paberimajandust,  millel  ISO  kvaliteedijuhtimissüsteem

paljuski  tugineb,  võib  teha  sellise  tuimusega,  et  nende dokumentide  sisu  ja  mõte  jääb

töötajaskonnale arusaamatuks. Ilmselgelt ei saa autori arvates tekkida tuimast dokumentide

vorpimisest  märkimisväärset  kvaliteeditõusu. Autor kirjeldaks suhtumist  ISO sertifikaati

lõksuga  –  keegi  ahvatleb  ja  meelitab  ettevõtte  tegema seda  röögatut  ajalist  ja  rahalist

kulutust ISO sertifikaadi omastamiseks, kuid kui ettevõtte mõistab, et see pole ikkagi päris

see, mis loodeti, on ISO kvaliteedijuhtimissüsteemist loobumine justnagu ebaloogiline ja

jätkatakse süsteemi järgselt (dokumente vorpides). Küllap mingi kasu sellest on ka, suur

kogus ressurssi on ju raisatud.

Uuringud  näitavad,  et  ISO  kvaliteedijuhtimissüsteemi juurutamine  pigem  ei  hõlbusta

ettevõtte toimimist, st enamus ettevõtteid ei näe loodetud, et mitte öelda lubatud tulemusi,
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küll  aga kaasnevad sellega eelmainitud lisakohustused [56]. Selliseid situatsioone oleks

vähem, kui ettevõtte juhid-otsustajad omaksid täielikku pilti ISO sertifikaadi tegemise ja

omamise kuludest ja võludest. Väikeettevõtetel, kellest osa on suisa mikroettevõtted ühe

või kahe töötajaga, on mõeldamatu taolise süsteemi endale kohandamine. See on esiteks

töö suure lisamahu tõttu (peamiselt paberimajandus), teiseks kaasnevad ISO standarditest

tulenevate  nõuete  täitmisel  paratamatult  kulutused,  mis  võivad  väikeettevõttele  üle  jõu

käia.  Kui  see  ei  tähenda  lisatöökohta,  siis  vähemasti  märkimisväärset  koormusetõusu

olemasolevatele töötajatele.

Ideaalis  on  kvaliteeditagamine  tööülesannete  osa,  ISO  kvaliteedijuhtimissüsteem teeb

sellest aga eraldi sündmuse. Pealegi, ei ole tegelikult päris täpselt selge, et ISO kvaliteedi-

juhtimissüsteem teeks ettevõtte nö võitmatuks ehk oluliselt paremaks võrreldes samaväärse

ettevõttega,  kellel  ISO  sertifikaati  ei  ole  [5].  Autor  tahab  öelda,  et  tänapäeva  ehitus-

maastikul,  kus  ISO on märksõnana suisa  seadusandlusesse  sisse  pandud,  õnneks  mitte

ainuvõimaliku variandina (nt Riigihangete seadus) [6], tundub olevat kunstlikult tekitatud

situatsioon, kus eeldatakse, et ISO sertifikaat teeb iseenesest ettevõtte töö kvaliteetseks.

Seda arvatakse mõlemalt poolt, tellija saab olla kindel, et palgatud ettevõte teeb kindlasti

kvaliteetset  tööd ja  ettevõtte  teab,  et  kui  tal  on sertifikaat,  siis  on tema töö iseenesest

kvaliteetne. Aga kas ikka on seda õige arvata? Tegelikkuses ei garanteeri sertifikaat mitte

midagi muud, kui teoreetilist eeldust, et ettevõte soovib vastavat kvaliteeti pakkuda. Kuid

seda vaid teoreetiliselt.  Sellega arvab autor, et ISO sertifikaadi omamine ettevõttel võib

olla  küll  positiivselt otsust mõjutav argument, kuid mitte eeldus, nagu sisuliselt  ehituse

riigihangetel  see  täna  on.  Palju  efektiivsemalt  töötaksid  varem teostatud  tööde tellijate

soovituskirjad. 

Investoritele ja koostööpartneritele atraktiivne staatus on teoreetiliselt võimalik kindlasti

saavutada ka ilma ISO sertifikaati omamata,  kuigi  väidetakse,  et  sertifikaadi olemasolu

saab  tihtipeale  iseloomustada  sõnaga  „pilet“  eduks  nii  riigihangetel,  koostööpartnerite

leidmisel kui ka investorite leidmisel turul. Vaevalt, et ainult ISO sertifikaadist investoritele

piisab. ISO mõjutab majandustulemusi positiivses suunas autori arvates vaid kaudselt.

Antud töö eesmärk ei ole kindlasti väita, et ISO kvaliteedijuhtimissüsteemid ilmtingimata

halvad on ja ei tööta. Seda kindlasti, et need töötavad, muidu neid ei tunnustataks. Kuid

ISO kvaliteedijuhtimissüsteem ei pruugi töötada päris kõikide ettevõtete korral. Eksisteerib
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ettevõtteid,  millel  on  natuke  moonutatud  arusaam  süsteemi  eelistest  [56].  Antud  töö

uurimus püüab välja selgitada nende ettevõtete tegelikke vajadusi, kes olenemata sellest,

kas neil on ISO sertifikaat või mitte, soovivad kvaliteetset toodangut pakkuda. 

2.2. Uurimuse metoodika

Magistritöö planeerimisel oli autoril valida uurimuseks kahe info hankimise viisi vahel –

küsitlus ja intervjuu. Järgnevalt on autor analüüsinud nende meetodite nõrkusi ja tugevusi

ning selgitanud, miks autor valis intervjuu.

Eelnevalt  koostatud  magistritöödes  on  kasutatud  nii  intervjuud  kui  ka  küsitlust.  Autor

kasutab  nende  tööde  uurimuskogemust  antud  analüüsis  näitena.  Et  saada  võimalikult

adekvaatne  pilt  ettevõtte  käitumisest  uuritavas  küsimuses,  koostas  magistritöö  autor

küsimustiku 32-st küsimusest. Martin Mõistus viis enda magistritöö raames läbi küsitluse,

mis  oli  täpselt  pool  autori  koostatud  küsimustiku  mahust  ehk  16  küsimust  ja  ankeedi

arvestuslikuks täitmispikkuseks oli 10-15 minutit. Saadud tagasiside maht kahe vooru järel

oli lõpuks kõigest 26% (välja saadeti 272 ankeeti). Autor arvab, et 16 küsimust ei saanud

olla kriitilisest mahust suurem ja et tagasiside jäi kesiseks just küsimustiku mahukuse tõttu.

Ilmselt on määrav asjaolu, et  tegemist on väga liikuvate inimestega,  kes hindavad oma

aega ja küsimustiku täitmine ei pruugi olla prioriteet. Igal juhul autorit selline tagasiside

protsent ei ahvatlenud.

Antud  teemat  uurima  hakates  võttis  autor  arvesse  iga  ettevõtte  unikaalsust  ja  sellest

tulenevalt  olnuks  keeruline  koostada  küsimustikku,  mis  olnuks  piisavalt  põhjalik  kuid

mahukuselt  täitjale  vastuvõetav.  Asjaolu,  et  intervjuu  käiku  on  võimalik  juhtida,

täpsustades  küsimust,  selle  sisu  või  tagamõtet,  aidates  intervjueeritavat  võimalike

vastusevariantidega  leidma  tema  ettevõtet  kõige  paremini  iseloomustavat  jms,  kallutas

valiku  intervjuu  kasuks.  Intervjuuks  koostatud  32  küsimust  hõlmavad  ettevõtte

iseloomustust; milliseid toiminguid tehakse ettevõttes kvaliteedi määramiseks enne tööde

algust ja selle tagamiseks tööde käigus; info liikuvust ja talletamist. Intervjuu küsimused

on  toodud  magistritöö  lisas  (vt  Lisa  4).  Olenevalt  intervjuust  küsimused  varieerusid,

vastavalt  sellele,  kas  oli  võimalik  saada  infot,  mida  antud  küsimused  ei  hõlmanud.
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Intervjuu pikkuseks kujunes keskmiselt 80 minutit. 

Milline on optimaalne küsimuste hulk kvaliteetse info intervjueeritavalt kätte saamiseks,

on praktiliselt võimatu arvata. Antud juhul arvas töö koostaja, et intervjuus kasutatavate

küsimuste hulk on väiksem, kui ankeetküsitluses oleks. Intervjuus on positiivse küljena

võimalik küsida täpsustavaid küsimusi. Teisest küljest, täpsustavad küsimused võivad olla

eksitavad  ja  intervjueeritava  tegelikust  küsimusest  eemale  juhtida.  Intervjuu  puhul  on

võimalik,  et  jutt  jõuab  infoni,  mida  ankeetküsitluses  poleks  küsitud.  Jutuajamise  sees

võivad  tekkida  mõnele  probleemile  oletatavad  lahendused,  mida  autor  töö  koostamisel

arvesse saab võtta.

Negatiivse aspektina on intervjuu puhul võimalus, et intervjueeritav võib „lukku“ minna ja

info kättesaamine on raskendatud. Sel juhul tulevad mängu intervjueerija (meisterlikud)

oskused,  sarnast olukorda antud töö raames tehtud intervjuude puhul koostaja  tähele ei

pannud.  Arvatavasti  oli  see  tingitud  asjaolust,  et  kõik  intervjuud  olid  eelnevalt  kokku

lepitud,  mis  andis  intervjueeritavale  võimaluse  end vaimselt  ette  valmistada.  Siinkohal

peab märkima, et vaid üks intervjueeritav palus eelnevalt intervjuu küsimusi näha. Kuna

intervjueeritavad,  eelpool  mainitud  erandiga,  ei  olnud  eelnevalt  küsimusi  näinud,  on

võimalus, et mõne küsimuse juures anti vastus kiiresti, ilma pikemalt järele mõtlemata ja

seetõttu võibolla oli see tegelikust olukorra kirjeldusest pisut erinev. Autor ei usu, et see

olulisel määral uurimuse järeldusi negatiivselt mõjutaks.

Intervjuu andis potentsiaalselt  võimaluse intervjueeritaval  end „tühjaks rääkida“ puudu-

tades probleeme, mis antud intervjuu teemasse ei puutu. See võimaldas intervjueeritaval

saada emotsionaalselt positiivse kogemuse, mis võib kajastuda meelsamini antud vastustes,

probleemide kirjeldustes. Samuti on intervjuu vormis võimalik anda pikemaid selgitavaid

vastuseid  küsimustele.  Sellele  aitab  kaasa  ka  intervjuule  iseloomulik  intervjueeritava

mugavam positsioon, kuna erinevalt küsitlusest, ei ole tal tarvis ei lugeda ega kirjutada. 

Sellest  tulenevalt  arvab  autor,  et  intervjuudest  saadud  informatsioon  on  kvaliteetsem,

võrreldes  ankeetküsitlusega.  Seda  enam,  et  kriitilise  koguse  vastuste  saamine  küsitluse

vormis Eestis  on väga keeruline.  Antud töö eesmärk ei  olnud statistika tegemine,  vaid

informatsiooni  kogumine,  et  selle  analüüsimisel  teha  ettepanekuid  ehitustöö  efektiivse-

maks muutmiseks. 
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2.3. Uurimuses osalejate valik

Ettevõtete valik uurimusse toimus juhuslikkuse alusel kasutades isiklikke sidemeid. Kuna

Eestis tegutsevatest ettevõtetest enamus on väikeettevõtted (väikeettevõtte iseloomustust vt

lk 10), siis autoril oli vaja välja mõelda, milline on kriitiline kogus intervjuusid, mida on

võimalik  läbi  viia,  et  hiljem  ka  saadud  informatsiooni  töödelda  jõuaks.  Autor  pidas

vajalikuks  valida  intervjueeritavad  ettevõtted  erinevatest  ehitusprotsessi  faasidest  ja

etappidest. Esindatud olid 10 ettevõtet, nende seas: 

• peatöövõtu ettevõtted,

• alltöövõtu ettevõtted (va eritööd),

• eritööde ettevõtted,

• omanikujärelevalve ettevõtted,

• projekteerimise ettevõtted.

Eriti  tähtsaks  pidas  autor  uurimusse  kaasata  projekteerimise  ja  omanikujärelevalvega

seotud  ettevõtteid.  Ettevõtete  suurusele  autor  piiranguid  ei  pannud.  Samuti  ei  olnud

määrav,  kas  ettevõte on tegutsenud aasta  või kümneid aastaid.  Logistilistel  kaalutlustel

valis autor ettevõtted Lõuna-Eestist, kuid üleriigilise tegevusega. Eeltingimuseks ei olnud

ISO kvaliteedijuhtimissüsteemi puudumine ettevõttes. ISO sertifikaati omavate ettevõtete

juures  oli  võimalus  saada  infot,  kuidas  see  sellises  väikeettevõttes  töötab.  Ettevõtete

täpsustatud klassifikatsioon koos iseloomustavate andmetega on antud lisas (vt Lisa 5).

2.4. Andmete töötlemine

Intervjuudest  saadud  info  ettevõtete  ehitustoote  kvaliteedi  parameetrite  kohta  koondas

autor tabelisse (vt Lisa 5). Kuna statistilise andmetöötluse jaoks on saadud andmeid liialt

vähe, kasutas autor kogemuslikkust, võrreldes saadud infot töö teoreetilise osa materjaliga.

Järeldusi on võimalik teha järgmistel teemadel:

1. Kvaliteedi mõju ehitusettevõttele.

2. Kvaliteedi tagamise seotus omanikujärelevalve teostaja aspektist lähtuvalt.

3. Kvaliteedi tagamine projekteerimise käigus.
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3. TULEMUSED JA ARUTELU

3.1. Intervjuude kokkuvõte

Selles  alapeatükis  teeb  autor  magistritöö  raames  tehtud  uurimuse  käigus  läbi  viidud

intervjuudest  kokkuvõtte.  Tuuakse  välja  uurimuses  osalenud  ehitusega  seotud

väikeettevõtete  üldine  profiil  ja  intervjuudes  kõlanud  põhilised  mõttesuunad  ettevõtete

enda käitumise kohta ja ehitusega seotud väikeettevõtte võimaliku parema käitumise kohta

kvaliteedi tagamise aspektist.

Autor  intervjueeris  uurimuse  käigus  kümne  ettevõtte  esindajaid.  Üheksa  neist  olid

väikeettevõtted, mille aastakäibed jäid vahemikku 0,01-7 miljonit eurot ning töötajaskond

alla 50. Valimisse sattus ka üks keskmise suurusega ettevõte aastakäibega 30 miljonit eurot

ja  töötajaskonnaga  36  insenertehnilist  töötajat  ja  54  oskus-  või  lihttöölist  (ettevõtete

andmed  on  toodud intervjuusid  kokkuvõtvas  tabelis  Lisa  5).  Suurema töötajaskonnaga

ettevõtted olid üldehitusega tegelenud ettevõtted, milledest pikemalt tegutsenute algusajad

ulatusid  üheksakümnendatesse,  kuid  vahepealsete  muudatuste  tõttu  võisid  nimed  olla

vahetunud.  Intervjueeritavateks  olid ettevõtete  juhatajad  või  suuremate ettevõtete  puhul

projektijuhid. 

Intervjueeritavad  ettevõtted  olid  nn  peakontoriga  Lõuna-Eestis  resideerivad,  kuid

tegevuspiirkonnaga  üle  Eesti.  Uurimuses  osalejate  valimisel  ei  olnud  eelduseks

juhtimissüsteemi puudumine või olemasolu,  enamusel  ettevõtetest  seda ka polnud, kuid

kahel ettevõttel oli ISO 9001 kvaliteedijuhtimissüsteem olemas ning üks ettevõtte planeeris

seda taotleda.

Antud uurimuse läbiviimiseks  koostatud intervjuu küsimused (vt Lisa 4)  olid suunatud

ehitustööde  ettevõtjale  sh  nii  ehitusvaldkonnas  tegutsevale  ehitus-  kui  ka  eritöödega

tegelevale ettevõttele. Intervjueeritavate vastuste  kokkuvõte on toodud lisas (vt Lisa 5).

Järgnevalt  on  tehtud  kokkuvõtted  intervjuude  käigus  ettevõtete  esindajatelt  saadud
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vastustest,  mis  kirjeldavad  nii  ettevõtte  käitumist,  kui  ka  ootusi  kas  alltöövõtjatelt  või

kontrollitavatelt  ettevõtetelt  omanikujärelevalve  puhul.  Omanikujärelevalvega  tehtud

intervjuude korral kohandati intervjuuküsimused selliselt, et vastuses oleks väljendatud nii

omanikujärelevalvet  tegevale  spetsialistile  ehitusobjektidel  tavapäraselt  nähtav  reaalne

olukord  antud  küsimuses  ja  siis  täpsustades  kuidas  omanikujärelevalve  seda  olukorda

ideaalis näeks. Ideaalis näha soovitav on intervjuusid kokkuvõtvas tabelis toodud tärniga

tähistatud lausetena. 

Lähteinfo  ja  olemasoleva  projektdokumentatsiooni  pakkumisele  eelneva  läbitöötlemise

osas  ollakse  ühel  meelel,  kõikides  ettevõtetes  peetakse  lugu  lähteinfo  ja  projektiga

tutvumisest ja selle  läbi teadliku hinnapakkumise tegemisest  töö saamiseks. Välja tulid

juhused, kus mõnel  ettevõttel  oli  korduvalt  esinenud olukord,  kus seda infot ei  jagatud

korrektsel  kujul  ja  piisavas  mahus,  selliste  olukordade  ainuvõimaliku  lahendina  näeb

omanikujärelevalve konstruktori poole pöördumist. Mikroettevõtte seisukohalt tundus, et

pigem  püütakse  töö  saamise  eesmärgil  olemasoleva  kirjeldusega  hakkama  saada  ja

minnakse  endast parimat  kvaliteeti  andma. Suuremate ettevõte puhul tundub teadlikkus

projekti olemasolemise vajalikkusest olevat suurem ja sellistes pakkumustes, kus projekt

oleks üle kriitilise piiri puudulik, ei osaleta. Intervjueeritav: „Me teame, mida me pakume.“

Töötajaskonda  puudutavatele  küsimustele  antud  vastustest  tulid  välja  vaated  tööturu

hetkeolukorra  hinnangule  ja  ettevõtete  võimekusele  vajaliku  kvalifikatsiooniga  tööjõu

hankimisele, autorit huvitasid selle juures väga ka ettevõtete nõuded töötajate kvaliteedile,

mis peaksid näitama ettevõtte valikuid kvaliteedi tootmisel.

Pooltel juhtudel öeldi, et hetkel kvalifitseeritud tööjõu vajadust ettevõttes ei ole, pooltel

juhtudel  on  tööjõu  vajadus  olemas,  kuid  mitte  pakiline.  Küsimusele,  kui  kaua

töötajaskonna komplekteerimine vajadusel aega nõuab, vastati, et selleks kuluv aeg olevat

minutitest  paari nädalani, mõnede ettevõtete puhul kuid, paaris ettevõttes käib personali

täienduse otsing ka pikemalt. 

Otsimiseks kasutatakse erinevaid meetodeid ja viise, ajalehtedest sotsiaalmeediani, kõige

enam kasutatakse siiski  tutvusi  ja  kutsekooli  õpilasi  või  kõrgkooli  tudengeid,  vastavalt

vajatava  töölise  tasemele.  Õpilaste  ja  tudengite  kollektiivi  soovimine  tuli  vastustesse

peamiselt sellest, et nendes ettevõtetes on kas personalis keegi kõrgkooliga seotu (lektor) ja
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seeläbi nö ligipääs õppivatele noortele või pakuti praktikal käivatele õpilastele-tudengitele

edasist töökohta samas ettevõttes. Eelnevast tulenevalt on nendes ettevõtetes mõnevõrra

rohkem õppivaid tudengeid kollektiivis, kui muidu sarnastes ettevõtetes. Tutvusi märgiti

ära peamiselt usalduse tõttu, seejuures peeti silmas tuttavaid, kellel on piisavad oskused töö

tegemiseks.  Kvalifikatsiooni  hariduse  mõistes  panevad  eeltingimuseks  suuremad

ettevõtted,  väikefirmad  usaldavad  tuttavate  juures  ettevõtte  sisest  väljaõpet  piisava

kvalifikatsiooni saavutamiseks.

Kõik uurimuses osalenud ettevõtted olid nõus, et parema tööde kvaliteedi saavutamiseks

on vaja töötajaid koolitada, nii neid, kes reaalselt ehitustööd teevad (töölised) kui ka tööde

kontrollijaid (tööde juhid).  Peatöövõtu ettevõtetes tuleb koolitusi  valdavalt  ise nõuda ja

kasutatakse peamiselt ettevõtte väliseid koolitajaid, mis on ka loomulik, seejuures suurem

ettevõte nentis, et neil on ka sisekoolituse kava valmimas. Väliste koolituste teostajatena

mainiti  nii  koolituskeskuste  (näiteks Ehituskeskus) kui ka toodete maaletoojate-tarnijate

korraldatavaid  koolitusi.  Eritöödega tegelev ettevõte  mainis,  et  enne  uue objekti  algust

käiakse põhitõed töömeestele meeldetuletuse korras üle.

Projekteerijad  teevad  kogu  kollektiivile  koolitusi  siis,  kui  on  uue  tehnoloogia

kasutuselevõtt  (uuendatakse  arvutiparki  koos  tarkvaraga  või  muutub  mingi  dokument,

millest  tööde  teostamisel  juhindutakse).  Väliseid  koolitusi  korraldatakse  valdavalt  vaid

juhtivtöötajatele. Omanikujärelevalve on veendumusel, et kvaliteetne töö saab tulla vaid

läbi koolituste ja hullematel ehitusobjektil avanenud olukordadel on situatsioon päädinud

sellega, et omanikujärelevalve nõuab ettevõtjalt tööliste koolitamist, kuna on näha, et see

on tegemata jäetud.

Motiveerimiseks on ettevõtetes tavapärased meetodid – raha ja praaktöö uuestitegemine.

Peatöövõtuga  tegelev  firma  mainis  tulemustasu  arvestamist  objekti  kohta,  kui  objekt

lõppenud  on.  Kasutusel  on  kindel  valem  ja  tasu  arvutamisel  puudub  igasugune

emotsionaalne  osa.  Alltöövõtjad  rakendavad  halvasti  tehtud  tööde  ringitegemist  sama

töölise poolt, mis motiveerib kohe esimesel korral töö korrektselt tegema. Rakendatakse ka

aeg-ajalt tööliste kiitmist, kui töö on tehtud õigesti. 

Uurimuses  osalenud  ettevõtted  on  kõik  kokku  puutunud  alltöövõtjatega  olenevalt

mastaabist. Suuremate ettevõtete puhul oli alltöövõtjate valikul selgelt kriteeriumina hind,
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kuid väiksematel ettevõtetel on valdavalt välja kujunenud koostööpartnerite ring, millistelt

ettevõtetelt  nad  harjumuspäraselt  alltöövõttu  küsivad.  Siinjuures  peeti  silmas  kvaliteedi

aspekti  tulenevalt  eelnevast  kogemusest  nende  ettevõtetega,  siiski  teise  kriteeriumina

määras lõplikult valiku odavam hind. Seni tundmatu ettevõtjaga koostöö alustamise puhul

eeldati soovitust või oldi valmis seda küsima ettevõtte eelnevatest töösuhetest. Kinnitust

leidis  arvamus,  et  sissetöötatud  partnerlus  alltöövõtja  või  perioodilise  töötajaga16 on

parema tulemusega kvaliteedi osas, võrreldes seni tundmatu alltöövõtjaga, selle pärast oldi

valmis ka kõrgema hinnaga lepingut sõlmima. Tihtipeale võib olla soov valida kõrgema

hinnaga alltöövõtjat, teades tema paremat tööde kvaliteedi taset, kuid objekti eelarvelistest

vahenditest tulenevalt ei saa objekti meeskond seda lubada.

Omanikujärelevalve  rolli  peeti  pooltel  juhtudel  abistavaks,  pooltel  juhtudel  nenditi,  et

järelevalve on nõrk. Üldiselt leiti, et omanikujärelevalve kaasatakse ehitusprotsessi pigem

hilja ja peaaegu mitte kunagi planeerimis-projekteerimis faasis, nende arvamustega olid

omanikujärelevalve esindajad ise ka nõus. Kuna intervjuud olid tehtud tugevate kogenud

omanikujärelevalve  esindajatega,  siis  järelevalve  nõrkuse  kohta  kommentaari  saada  ei

õnnestunud.  Ehitusettevõtjad  arvasid  ka,  et  omanikujärelevalve  esindajat  on  objektidel

pigem vähe näha. Omanikujärelevalve esindajad olid arvamusel, et nende rollist peetakse

lugu  rohkem  suuremates  ettevõtetes,  kus  kvaliteedi  saavutamise  eesmärgina  nähakse

osapoolte  parimat  koostööd.  Seevastu,  mida  väiksemad  ehitusettevõtjad,  et  mitte  öelda

üksikisikust ehitajad, seda rohkem tundub omanikujärelevalve esindajatele, et nad objektil

oma jälgimise ja nõuannete ning nõudmistega ehitajat pigem häirivad.

Autor  tundis  uurimuse  käigus  huvi,  kas  väikeettevõtetel  on  kokkupuudet  BIM-

tehnoloogiaga. Väikeettevõtete teadvuseni info BIM-i olemusest kahjuks jõudnud ei ole,

tööalane  kokkupuude  kaasaegsete  ehitise  infomudelitega  ettevõtetel  praktiliselt  kõigil

puudub.  Peatööettevõte,  kes  sellega  on  kokku  puutunud,  oli  veendumusel,  et  ehitise

mudeleid  Eestis  veel  teha  ei  osata,  vähemalt  sellisel  tasemel  mitte,  et  mudel

ehitusprotsessis  abiks  oleks.  Need  mudelid,  mis  ehitajateni  on  jõudnud,  on  kahjuks

kasutamatud  eesmärgil,  milleks  neid  tegelikult  kasutada  võiks.  Peamiste  põhjustena

nimetati  ehitaja  poolt  suurt  vigade  arvu  ja  projekteerija  poolt  puudulikku

projekteerimistarkvara.  Kahest  projekteerimisfirmast  suurem ütles,  et  nad  on  mudeleid

16 Töötaja, keda ettevõte kasutab mingitel (nt kiirematel) perioodidel.
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teinud  ning  neil  on  olemas  see  võimekus,  kuid  viimasel  ajal  pole  tellitud.  Siinjuures

täpsustati, et mudel ei ole hõlmanud eritööde projekte, vaid ainult hoone konstruktiivset

osa. 

Ilmekalt  tuli  intervjuudes  välja  see,  et  mida  väiksema  ehitusettevõttega  oli  tegu,  seda

kehvemat tellija poolt jagatud ehitusprojekti kirjeldati, kui tellijal ehitajale üldse jooniseid

anda oli, ehitise infomudelist rääkimata. Eritööde tegija meenutas, et varasemal ajal olid

torustikud aksonomeetriliselt projekteeritud, kuid uuemal ajal ei ole selliseid projekte enam

kätte  sattunud,  mille  tõttu  on  kaasaegsetes  projektides  palju  lahendamata  probleeme

kommunikatsioonide ristumiskohtades ja lõikumisel konstruktsioonidega.

Omanikujärelevalve esindaja iseloomustas olukorda puuduliku projektdokumentatsiooniga,

kui  madalat  projekteerimise  taset  ja  mudelprojekteerimine  tõstaks  oluliselt  ehituse  ja

seeläbi  ka  ehitise  kvaliteeti.  Arvatavasti  ei  ole  tellijad  üldiselt  veel  aru  saanud mudeli

kasulikkusest,  mistõttu  ei  ole  seda  reeglina  lähteülesandes  ette  nähtud,  autor  arvab,  et

projekteerijad  oleksid  huvitatud  mudeli  koostamisest,  mida  kinnitab  eeltoodud

projekteerija  võimekus.  Kindlasti  teeks  see  ehitusprotsessi  kiiremaks  ja  tõenäoliselt  ei

oleks ka projekteerimisprotsess märkimisväärselt  aeganõudvam ega kulukam, vähemasti

võrreldes kogu ehituse maksumusega.

Info  liikumise  ja  talletamise  kohta,  nii  ettevõtte  siseselt  kui  ka  ettevõtte  väliselt

ehitusprotsessi osapoolte vahel, käivatele küsimustele olid ettevõtetel suhteliselt sarnased

käitumiskirjeldused. Hinnatakse info levimise kiirust kasutades info edastamiseks suurel

määral  telefoni  ja  elektronkirju  tihtipeale  telefoni  teel  edastatud  informatsiooni

kinnitamiseks  või  mitte  nii  kiireloomulise  info  edastamiseks.  Tähtsama  informatsiooni

puhul kasutatakse elektronkirju ja koosolekuid, kus informatsioon protokollimise käigus

taasesitatavaks  saab  ja  allkirjastatud  protokoll  on  vaieldamatu  tõendus  info  omaks

võtmisest.

Kuivõrd omanikujärelevalve kasutab võimalust koosolekuid protokollida, siis on tal hea

kõikvõimalikud märkused, mis objekti  puudutavad, protokolli  sisse kirjutada.  Jooksvalt

märkuste tegemiseks kasutab omanikujärelevalve ka ehituspäevikut, kuid need märkused

võivad suure tõenäosusega ka protokollitud saada, kuivõrd neid koosolekul puudutatakse.

Kokkuvõtvalt, omanikujärelevalve teab, et mida ametlikumat kanalit pidi info liigub, seda
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kindlam  on  tema  olukord  edaspidi.  See  aga  ei  välista  ehitusplatsil  otse  töömehega

suhtlemist,  peamiselt  info  saamise  eesmärgil,  mitte  töökäskude  edastamiseks  või

muutmiseks.

Ettevõtete siseselt on valdavalt kasutusel mõningate eranditega hierarhiline informatsiooni

jagamise  viis,  mis  kujutab  endast  informatsiooni  liikumisel  kindlat  ahelat  alluvate-

ülemuste  liinis.  Tihtipeale  ollakse  nõus  kiiruse  eesmärgil  lubama väiksema olulisusega

informatsiooni liikumisel vahele jätma vahepealseid hierarhia astmeid. Näiteks on lubatud

objektijuhil muudatustest otse teada anda eestöölisele, kes siis kas kohe või hiljem info ka

enda juhtidele edastab, kuid saab muudatusi juba sisse viia. Reeglina rahalisi muudatusi

kaasa toov info käib läbi kõrgema vastutusega töötaja.

Intervjuu  käigus  küsiti  ka  tööriistade  kohta,  mida  tööde  kvaliteetseks  teostamiseks

kasutatakse, kuidas neid korras hoitakse ja asendatakse ning juurde hangitakse, uurides,

kas tööriista kvaliteet võiks tööde kvaliteeti mingil moel määrata. Ettevõtjate poolt ollakse

nõus  tööriistadesse  investeerima  ja  nende  uuemate  vastu  välja  vahetamine  toimub

jooksvalt,  vastavalt vajadusele. Tööriistade taset hoitakse üsna kõrgel ja katsetatakse ka

uusi tööriistu, et teada saada, kas need on mingis mõttes seni kasutatavatest paremad. Igal

töömehel  on  oma kindel  komplekt  käsitööriistu,  mille  eest  töömees  vastutab  ja  vähem

kasutatavaid  tööriistad  hoitakse  laos,  kust  neid  vajadusel  objektile  transporditakse.

Tööriistade korrasolekut kontrollitakse, kas töömehe poolt, kes seda tööriista kasutab, või

määratud töötaja poolt kindla ajavahemiku tagant.

Peatöövõtja arvab, et tööde kvaliteeti määravad rohkem töömehe oskused ja tööriista roll

on pigem marginaalsema tähtsusega, mistõttu ei tasu ainult tööriistadesse investeerimisest

töökvaliteedi olulist tõusu loota. Intervjuudes nenditi, et tööriistade tase on tänapäeval juba

väga professionaalne. Omanikujärelevalve arvab, et parema tööriistaga on tulemus parem

ja soovitab võimalusel tööriistadesse investeerida, seda enam, et see on ühekordne kulu.

Kui  on  näha,  et  tööde  kvaliteet  kannatab  suuresti  tööriistade  halva  olukorra  tõttu  või

seetõttu, et neid töömehele pole antud, siis tehakse vastav märkus ettevõtjale, et olukorda

parandades saavutaks ettevõtja kiirema ja kvaliteetsema tulemuse.

Ebaturvaliste tööriistade, -vahendite korral sekkutakse viivitamatult, kuna see on tihtipeale

seotud ka töötaja turvalisusega. Omanikujärelevalve sõnul on vahel olnud ka olukordi, et
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töömeestel  on küll  head tööriistad,  kuid napib oskusi nende kasutamiseks, sel  juhul on

omanikujärelevalve soovitanud, et mitte öelda nõudnud, teha töömeestele vastav koolitus.

Kehvas olukorras tööriistadest ja kasutamisoskuse puudulikkusest on objektidel omaniku-

järelevalve esindajate sõnul näiteid päris palju.

Üldised  kvaliteedi  nõuded  pannakse  kõikidele  alltöövõtjatele  nendega  sõlmitavasse

lepingusse kirja samamoodi, nagu see on peatöövõtja lepingus tellijaga, selliselt hoitakse

objekti  kvaliteedi  taseme  eeldused  võrdsed.  Ka  omanikujärelevalve  näeb  sellist

informatsiooni jagamist kvaliteedi tagamisel ainuõigeks, kuigi, see viib lepingu lisade info

mahu  üpris  suureks,  võrreldes  sellega,  mis  see  oleks  vaid  konkreetset  alltöövõtjat

puudutavana.  Ehitusettevõtte  võetud  lepingulise  kohustuse,  teha  tellijale  kvaliteetne

ehitustoode, kõige otsesem tagaja on töödejuhataja, kui tööde käigus tulevad ette kvaliteeti

puudutavad küsimused, on protseduuriliselt vaja nende üle otsustada koosolekul.

Sarnaste tööde erinevatel  töömaadel  tegelevate ettevõtete suhtlus sama kvaliteeditaseme

tagamiseks  käib  ettevõtete  vahel  otse,  kas  siis  tööjuhtide  või  eestööliste  omavahelisel

suhtlemisel.  Teemad  arutatakse  läbi  ka  objektikoosolekul.  Omanikujärelevalve  soovitab

kasutada  võimalust  näidistööde  järgi  otsustada,  milline  variant  on  parim.  Kuivõrd

uurimuses  osalenud  firmadel  olid  valdavalt  väljakujunenud  pikemaajalised

koostööpartnerid,  siis  teati  peatöövõtja eelistusi  ja töödele esitatavaid nõudeid ja teiselt

poolt oldi alltöövõtjates sellest lähtuvalt kindlad.

Vaatamata  valdavalt  pikaajalisele  koostööle  peatöövõtja  ja  alltöövõtjate  vahel  nentisid

omanikujärelevalved  ja  peatöövõtjad  siiski,  et  uue  objekti  alguses  on  alltöövõtjatele

mõningaid asju vaja meelde tuletada, üle selgitada, mis puudutab tööde teostamist. Selline

teemade uuesti  läbikäimine on kindlasti kvaliteedi tagamise aspektist vajalik.  Kvaliteeti

kontrollitakse  ja  ettevõtjate  esindajad  kinnitavad,  et  kvaliteedile  mõeldakse  kõikidel

tasanditel kogu aeg ja iga töömees vastutab oma töö kvaliteedi eest.

Küsimusele, kes ja kui palju töö käigus kvaliteedi peale mõtleb, oli stampvastusena enam

vastatud, et kõik mõtlevad kogu aeg, täpsustades, et ebakvaliteetne töö on töölisel vaja ise

ringi teha. Mõned ettevõtjad tunnistasid, et see jääb madalaima astmena tööjuhi tasemele,

kes peab tagama, et  töömees teaks ja  saaks aru oma tööülesannetest  ja neid hõlmavast

kvaliteedist. Kui ehitustöödes on võimalik kontrollida ja vastutada alluvate töökvaliteedi
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eest, siis projekteerimisettevõttes on selline toimimine vastutuse tõttu lubamatu ja suure

riskiga.

Kvaliteedi  eest  vastutab  peatööettevõtetes  objekti  juhtivpersonal  vastavalt  oma

vastutusalale, väiksemates ettevõtetes jääb vastutus vaid juhataja õlule. Ettevõtetes, kus on

tööl kvaliteedispetsialist, aitab ta oma tööd tehes objektil ehituskvaliteeti paremaks teha.

Sarnaselt  töölistega,  kes  teevad  oma  tööd  kvaliteetselt,  ei  oma  nad  otsest  vastutust

ehituskvaliteedi  eest.  Omanikujärelevalve  esindaja  arvas,  et  kvaliteedispetsialisti  töö

parandab ettevõtte toodangu kvaliteeti, kuid seda vaid juhul, kui see kvaliteedi tagamise

süsteemi  osana toimib.  Suuremates peatöövõtu  ettevõtetes  võiks  abiks olla ka ettevõtte

poolne  koolitus  alltöövõtjatele,  et  peatöövõtufirma  ehitustoode  tervenisti  oleks  tagatud

kvaliteedi eeldustega.

Ehituse  kiire  tempo  tõttu  on  kahjuks  väiksem  rõhk  ehitusmaterjali  kontrollil,  mida

tihtipeale  tehakse  vaid  paberites  (saateleht,  pakendiinfo  jms)  oleva  info  võrdlemisega

projektis  etteantud  ja  tellitud  materjali  kohta  käiva  samalaadse  infoga.  Konkreetset

ehitusmaterjali reaalselt kontrollida ja kaasaskäiva paberiga võrrelda eriti aega pole, kui

tarne teeb ettevõtte enda töötaja poest, siis vastutab töötaja, et objekti jõuaks õige materjal.

Viimane võimalus materjali  kontrollida on materjali  paigaldamise eel,  kui  tööline teab,

millist materjali ta paigaldama või kasutama peab. Omanikujärelevalve esindaja jõuab tihti

oma tööülesannetest tulenevalt põhjalikuma kontrolli tõttu vale materjali jälile varem kui

ehitaja.

Töövahendid  oma  ja  alltöövõtjate  töö  kontrolliks  on  ettevõtetel  endal  olemas  ja  need

hoitakse töökorras. Taatlemist  vajavad vahendid taadeldakse graafiku alusel ja vastavalt

vajadusele.  Neid  mõõteriistu,  mida  läheb  igapäevaselt  vaja  (nimetati  lood,  rihtlatt,

mõõdulint,  nivelliir,  vinkel,  manomeeter),  hoitakse  objektidel  töö  käigus  kasutamiseks,

neid  mõõteriistu,  mis  on  erilisemad,  kallimad  või  harvem  vaja  (näiteks  pinnase

elastsusmooduli tester (Inspector) või betooni tugevuse hindaja  Schmidt' vasar), hoitakse

laos  ja  organiseeritakse  vajadusel  objektile.  Kontrollvahendite  soetamiseks  ettevõtetel

plaani  ei  ole,  seda  tehakse  spontaanselt,  kui  selleks  tekkib  vajadus,  vahendeid  selleks

reeglina leitakse.

Peatöövõtjad ja omanikujärelevalve on arvamusel, et töö üleandja peab tagama üleandmise
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hetkeks vajaminevad töökorras mõõtevahendid. Kui omanikujärelevalvel on kahtlus, et töö

üleandjat  või  tema  kasutatavaid  mõõtevahendeid  ei  saa  väga  usaldada,  on  omaniku-

järelevalve enda mõõtevahendi kontrollimiseks kaasa võtnud, et vajadusel seda kasutada.

Üldine  käitumismudel  on,  et  vastutusrikkamad  tööd  on  tegusamatel  ettevõtetel  enne

omanikujärelevalve esindaja kaasamist üle kontrollitud ja mõõtmine on pigem formaalsus.

Kvaliteedi  kontrollimise  ja  akteerimise  tihedus  on  ettevõtteti  erinev,  valdavalt

kontrollitakse  tööd siis,  kui on probleem. Tihedamini tuleb kvaliteedi  kontrollimist  ette

töömaa ülevõtmise-üleandmise käigus, kus initsiatiiv on valdavalt ülevõtjal ehk järgmise

tööetapi tegijal. Kvaliteedi kontrollimise fikseerimiseks on olemas ja kasutusel peatöövõtu

ettevõtetes  erinevad  vormid  (kaetud  tööde  akt,  survestusakt,  pinnase  elastsusmooduli

määramise akt), alltöövõtuna tööde teostajatel selliseid akte eraldi kasutusel ei ole, kui on

nõutud,  siis  kasutatakse  peatöövõtja  etteantud  vorme.  Kvaliteedi  kontrollimise

dokumenteerimise  võimalusena  nimetati  peatöövõtu  ettevõtjatel  kasutatavana  ka

teostusjoonist ja alltöövõtu ettevõtjatel tööde üleandmise-vastuvõtmise akti.

Omanikujärelevalve kasutab tööde kontrollimiseks valdavalt visuaalset hindamismeetodit,

tähelepanelikkus annab ehitusobjektil märkimisväärse koguse infot, mida vajadusel saab

mõõtevahendiga täpsemalt kontrollida. Selle juures mängib suurt rolli omanikujärelevalve

teostaja  kogemuslikkus.  Omanikujärelevalve  teostajad  kvaliteedi  kontrollimist  eraldi  ei

dokumenteeri, omanikujärelevalve teostaja poolt avastatud kvaliteedi probleemid pannakse

kirja  ehitustööde  päevikusse  ja  koosoleku  protokolli.  Omanikujärelevalve  esindaja  on

arvamusel,  et  ehitustööde  ettevõtja  võiks  muude  kohustuslike  kvaliteedi  kontrollimist

fikseerivate võimaluste kõrval (kaetud tööde akt, surve ja muud eri aktid, ehituspäevik,

koosoleku protokollid) mittevastavusi dokumenteerida aktina.

Projekteerijad  kontrollivad  kvaliteeti  pisteliselt,  tavaliselt  ehitusprojekti  valmides.

Erimeelsuste  vältimiseks  kirjutatakse  tellija  eeltingimused  ja  projekteerija  soovitused

koosoleku protokolli,  väiksema tähtsusega  informatsiooni  vahetus  täpsustuste  osas  käib

elektronposti teel, mida on võimalik hiljem tõendusmaterjalina kasutada.

Ettevõtetes  praagi  analüüs  toimub  perioodide  kaupa,  kas  siis  ISO  kvaliteedijuhtimis-

süsteemist tulenevast nõudest kord aastas või lühema perioodi tagant, näiteks objekti kaupa

või  kuu  kokkuvõttena.  Aastas  kord  toimuv  kokkuvõte-analüüs  toimub  ettevõtetes

77



koosolekuna, kus on võimalus selle statistika kohta kohapeal selgitusi jagada või arvamust

avaldada. Väga väikesed ettevõtted analüüsivad vaid juhul, kui ettevõtte juht on juhuslikult

sellise  harjumusega  ja  sellisel  juhul  on  see  seotud  tugevalt  majandusliku  analüüsiga,

üldiselt seda oma töö kvaliteedi kohta info saamiseks ei tehta.

Projekteerijatel  on enda töö puuduste analüüs suuresti  raskendatud puuduliku tagasiside

tõttu,  mis jätab  väga  vähe  võimalusi  ettevõttel  areneda kliendi  soovide järgi  tulenevalt

ehitustoote eripärast. Väiksemad eksimused lahendatakse ehitusobjektil jooksvalt või võtab

probleemide  avastamisel  võimalusel  ehitaja  projekteerijaga  ühendust  ja  probleem

lahendatakse jooksvalt. Selliste pisiparanduste kohta eraldi statistikat ei peeta. Suurte ette

tulla  võivate  eksimuste  kulude  leevendamiseks  on  sõlmitud  kindlustus,  mis  näitab,  et

mõistetakse tegevusega seotus riske. Antud ettevõttel ühtegi kindlustusväärilist eksimust

veel olnud ei ole.

Omanikujärelevalve esindajad olid nõus, et projektide kohta liigub projekteerijatele liiga

vähe tagasisidet,  mis pärsib ehitusprojektide  taseme tõstmist  projekteerijate  enda  poolt.

Kogemuse  edasi  andmine  kõikidele  valdkonnaga  tegutsevatele  osalistele  läbi

massiteabelahenduste  (näiteks  infokaardid)  oleks  tervet  valdkonda  rikastav  ja  arendav.

Omanikujärelevalve isikud analüüsivad ehitusobjektil kvaliteediga seonduvat loomulikult

jooksvalt,  kuivõrd  ehituspraagi  varajane  avastamine  on  nende  tööülesanne,  kuid

analüüsitakse ka enda tegevust omanikujärelevalve teostajana. Objekti lõppedes võib tellija

soovida analüüsi formuleerimist  erinevatel  viisidel:  vestlusena,  aruandena või põhjaliku

analüüsina objekti lõpparuandes (viimast varianti nõuavad pigem riigiga seotud tellijad).

Tagasiside  saamiseks  möödunud  tööperioodi  kohta  korraldatakse  peatöövõtuettevõtetes

regulaarseid koosolekuid,  mille  käigus probleemidest räägitakse ja  kui  on ettevõttes  ka

juhtimissüsteemina ISO kvaliteedijuhtimissüsteem, siis viiakse saadud info ka protsesside

parendamisse.  Koosolekute  toimumistihedused  on  erinevad,  iganädalastest  kord  aastas

toimuvate koosolekuteni. Väikestes ettevõtetes on info koondatud juhtide teadvusesse, kus

seda  analüüsitakse  ja  juhtnööridena  vajadusel  välja  antakse.  Omanikujärelevalve  on

objektidel  aktiivne  saades  informatsiooni  visuaalse  vaatluse  ja  suhtluse  kaudu,  püüdes

vajadusel  jooksvalt  paremaid  lahendusi  välja  pakkuda.  Projekteerija  saab  vahel  harva

tagasisidet kauaaegse kliendi või temaga koostöösuhtes oleva ehitusettevõtte käest, näiteks

soovitused sõlmede paremaks lahendamiseks. Ka projekteerijad hoiavad infot juhtide peas
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ja mingit talletatud informatsiooni ei ole.

Objektidel koostab ehitustööde teostamise kalendergraafiku peatöövõtja, kes jälgib ka selle

täitmist.  Sama kalendergraafiku  sisse  peavad  ära  mahtuma  alltöövõtjate  graafikud,  mis

alltöövõtjate  sõnul ei  jäta  just  palju mänguruumi.  Ehituse kalendergraafiku koostamisel

ollakse teadmisel, et õige planeerimine eeldab ettenägelikkust ja parema tulemuse huvides

koostatakse ühes peatöövõtufirmas erineva täpsusastmega ehitustööde kalendergraafikud

olenevalt  juhtimistasandist,  väiksema  detailsusega  üldisemad  kalendergraafikud

projektijuhi tasemel, suurema detailsusega objektijuhi tasemel ja suure täpsusega tööjuhi

tasemel.  Vastavad  tasemejuhid  reageerivad  kalendergraafikust  kõrvalekaldele  tavaliselt

erineva kiirusega: töödejuhid, kui mahajäämus on päevades; objektijuhid, kui mahajäämus

on nädal ja projektijuhid, kui mahajäämus on juba kuu. Üks intervjueeritud alltöövõtja teeb

tööplaani ka töölise kohta, see annab parema ülevaate tööde edenemise kohta.

Omanikujärelevalve  teavitab  ehitustööde  kalendergraafikust  kõrvalekaldumisest  tellijat,

kes siis  otsustab,  mis edasi teha selles osas, kuivõrd võimalusi on mitmeid – vahetada

peatöövõtjat,  teha  lepingus  ettenähtud  trahvi  või  loota,  et  selle  võrra  võidetakse  töö

kvaliteedis.  Omanikujärelevalve  esindajad  nentisid,  et  kui  ehitustööde  ettevõtjad  on

kalendergraafikuga hädas, siis on mingist piirist üsna lootusetu, et see graafik tagasi rajale

saab,  küll  aga  mahajäämus  ei  pruugi  korduvate  tähelepanu  juhtimiste  tõttu  suureneda.

Omanikujärelevalve  esindajad  jagasid  ehitustööde  ettevõtete  esindajate  vastustest

väljaloetavat  seisukohta,  kus  ehitustööde  kalendergraafik  koostatakse  väiksemate,

vähemkogenud ettevõtete puhul puhtalt tellija antud eesmärgist lähtuvalt, andmata endale

aru, kas ettevõtte võimekus või tööde tehnoloogia seda järgida lubab. Lõpuks tehakse töid

määramata ajani ja nii tellija kui ehitustööde ettevõtja kannatavad selle läbi, mis võib tellija

jaoks olla suurem kahju kui trahvisummast saadav kompensatsioon.

Uurimuses osalenud projekteerijate esindajatest suurema töötajaskonnaga ettevõte koostab

ehitusprojekti valmimise planeerimisel kalendergraafiku, milline on ka tellijaga sõlmitava

lepingu lisadokument. Antud firmas on projekteerimise kalendergraafik töötajatele teada ja

nähtaval.  Kalendergraafik  koostatakse  kogemusele  tuginedes  piisava  varuga  ning  seni

koostatud  graafikud  on  paika  pidanud,  mis  tuleneb  ilmselt  üle  kümne  aasta  pikkusest

kogemusest. Teine projekteerimisfirma lähtub vaid lõpptähtajast ja arvestab sellega.
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Pingelisem ehituse  kalendergraafik  toob  enamus  ettevõtete  arvates  kaasa  ka  kvaliteedi

langust,  ometi  oldi  arvamusel,  et  langus  on  minimaalne  ja  töid  teostatakse  äärmise

hoolikusega  sõltumata  ajalisest  kitsikusest.  See  paneb  suurema  vastutuse

omanikujärelevalvele,  kes  omaniku  esindajana  tööde  kontrollijana  mõistab  nii

kalendergraafiku  olukorda  kui  ka  tööde  kvaliteedi  olulisust.  Õige  ehitustööde

kalendergraafiku koostamiseks peab teadma ettevõtte suutlikkust – inimressurssi ja nende

võimekust ning tehnika olemasolu, tarnete võimalusi jms. Hea planeerimine välistab nö

mõttetu töö tegemise ja tagab objekti ühtlase liikumise.

Uurimuses intervjueeritud järelevalve esindaja ütles, et on olnud tunnistajaks hulgaliselt

olukordadele,  kus  ehitustööde  ettevõtjad  ei  suuda  esitada  ei  korrektset  paikapidavat

ehitustööde kalendergraafikut ega ka tööprogrammi17.  Tööprogrammi koostamine nõuab

natuke  enamat  kui  tavapäraselt  nõutud  ehituse  kalendergraafiku  koostamine.  Selline

oskuste  vähesus  on  valdav  väiksemate,  kogenenumate  ehitusettevõtete  puhul  ja  annab

tunnistust, et tööde läbimõeldus ei pruugi selliste ettevõtete korral olla kuigi põhjalik.

Peatöövõtjad ütlesid, et  ettevõtte konkurentsivõime suureneb seoses kvaliteedi  tagamise

süsteemi  olemasoluga,  kuid  nentisid,  et  see  ei  pea  olema ilmtingimata  ISO kvaliteedi-

juhtimissüsteem,  olgugi,  et  nendes  ettevõtetes  kas  on  juba  kehtiv  ISO  kvaliteedi-

juhtimissüsteem olemas või  on selle  taotlemine plaanis.  Ettevõtte  sisene suur kogemus

tööde  teostamisel,  head  kliendisuhted  ja  eelnevalt  hästi  teostatud  kvaliteetsed  tööd  on

ettevõtte  konkurentsivõime  tõstmisel  olulised.  Lisaks  eritööde  kontrollimise  võimekus

ettevõtte siseselt ja innovaatilisus informatsiooni haldamisel ja jagamisel.

Väiksemad ettevõtted, kes valdavalt spetsiifilisemates töölõikudes, sh eritööd, alltöövõttu

teevad, nimetasid tähtaegadest kinnipidamist, oskuslikke töötajaid ja näidistööd eelnevalt

teostatud  objektide  näol  ettevõtte  konkurentsi  eelistena.  Toodud  aspektidest  saab  välja

lugeda, et ettevõtted rõhuvad tööde teostamisel kvaliteedile, on oma teostuses kindlad ja

julgevad kasutada eelnevalt teostatud töid ettevõtte kvaliteedi tõestamisel visiitkaardina,

vaatamata kvaliteedisüsteemi puudumisele.

Uurimuses  osalenud  ettevõtetest  oli  ühel  ettevõttel  ka  kehtiv  ISO  keskkonnajuhtimise

17 Tööprogramm  on  tööde  planeerimise  lahtikirjutis,  mis  hõlmab  muu  hulgas  ka  juhtimist,  kvaliteedi
tagamist, tööohutuse tagamist, detailset ajagraafikut, inimressursi kasutamist, mehhanismide kasutamist,
materjalide kasutust, tööde kirjeldust jms.
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sertifikaat,  kuid  vaatamata  sertifikaadi  puudumisele  oldi  ka  teistes  ettevõtetes

keskkonnahoiu  teemadega  mingil  määral  kursis,  mida  kohustab  ka  seadusandlus.

Ettevõtted,  kes  teevad  valdavalt  ehitussektoris  alltöövõttu,  juhinduvad  enamasti

peatöövõtja etteantud eeskirjadest-juhistest, seda juhul kui need on seadusest täpsemad või

hõlmavad  konkreetseid  tegevuskavu  konkreetses  ehitusprotsessis  ettetuleva  osas.

Kohustused  tulevad  tavaliselt  lepinguga  kaasa  ja  suure  tõenäosusega  on  tänapäeval

peatöövõtjal selleks järgitavaks keskkonna juhtimise süsteemiks ISO keskkonnajuhtimise

süsteem, millest ehitus- või lammutustööde teostaja peaks lähtuma.

Projekteerijad kirjutavad ehitus- ja lammutusprojekti seletuskirja keskkonnaalased juhised,

millest  ehitaja  või  lammutaja  peaks lähtuma. Projekteerijad oma igapäevases  tegevuses

jälgivad  samuti  keskkonnahoidu,  püüdes  optimeerida  enda  töös  kuluvate  materjalide

(peamiselt  paber  ja  printeritarvikud)  kasutust  ja  utiliseerida  seadmeid  vastavalt

eeskirjadele. Omanikujärelevalve hoiab ehitusobjektide külastamisel oma ülesannete seas

ka keskkonnahoiul silma peal, jälgides ehitaja tegevust ehituse toimumisel ja ka juba selle

planeerimise ajal, püüdes saada infot tööjuhi keskkonda puudutavate tööoperatsioonidega

seotud  kavatsuste  kohta.  See  eeldab  omanikujärelevalve  teostajalt  ettenägelikkust  nii

sellest aspektist, kuidas on õige, kui ka sellest aspektist, kuidas saab valesti teha.

Intervjuu lõpus küsiti intervjueeritavatelt töökeskkonda puudutav küsimus, et teada saada,

kui palju ettevõte tööandjana mõtleb töötaja peale, kuivõrd see on autori arvates kaudselt

kvaliteeti mõjutav. Kuna autor informatsiooni kogumise ajal objekte ei külastanud, siis on

kõik puudutatud teemad vaid intervjueeritavatelt saadud info põhised. Saadud info näitab,

et  ettevõtjad  hoolivad  töökeskkonnast  üsnagi  palju,  nii  tööjuhtide  kui  ka  tööliste  osas.

Suurt rõhku pannakse isikukaitsevahenditele, mille väljaandmine on omatööjõudu omavas

ettevõttes  harjumuspärane  ja  püütakse  leida  mugavamaid  lahendusi  töö  tegemiseks

isikukaitsevahenditega (näiteks ühekordsed kaitseriided ja kaitsevahendid tolmuste tööde

korral,  vihmakaitseriietus,  kuulmiskaitsevahendite  valik  kõrvaklappide  ja  kõrvatroppide

vahel). 

Objekti  juhtkonna ja projekteerimisettevõtte töötajate töökeskkonna paremaks muutmise

võtted on üsna sarnased, püüdes teha töötajate olemist niipalju vajaduspõhiselt mugavaks

kui võimalik ja seda nii töötegemise aspektist (näiteks mugavad toolid pikemalt istuva töö

tegijatele, head riistvaralised lahendused (arvutid, printerid jms)) kui ka olmetingimuste
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aspektist  (näiteks  töökohal  kuumade  jookide  ja  lõuna  valmistamise  võimalused).

Töökeskkonna  kujundamine  toimub  vastavalt  kas  siis  objektimeeskonna  omavahelise

läbirääkimise korras, kus projektijuht otsustab väljamineku üle, või tööliste ettepanekutena

ettevõtte  juhtidele  projekteerijate  puhul.  Kontori  töö  puhul  jälgitakse  ka  tingimuste

vastavust  töökoha  valgustuse  ja  ventilatsiooni  osas,  mis  sõltub  tihti  paraku  renditud

ruumide  ehituse  eripärast,  seda  juhul  kui  ettevõttel  pole  oma  isiklikke  ruume.

Objektimeeskonna  jaoks  on  nendeks  ruumideks  renditud  kontorisoojak,  kus

mugavusvarustus on üsna laiahaardeline (konditsioneer, WC ja pesemisvõimalus samades

ruumides).

Intervjuude käigus küsis autor ettevõtete esindajatelt ka nende arvates kõige sagedasemalt

ettetulnud vigu,  mis arvatavasti  iseloomustavad objektijuhtkonna igapäevast  tegevust  ja

ettevõtete kvaliteedi suundumust. Saadud info on toodud eraldi töö lisas (vt Lisa 6).

3.2. Arutelu

Selles alapeatükis selgitab autor magistritöö raames tehtud intervjuude küsimuste sisu ja

tagamõtet  ning  analüüsib  konkreetsetele  küsimustele  antud  vastuseid,  toob  välja

tähelepanuväärsemaid aspekte. Intervjuu küsimuste sõnastused on toodud lisas (vt Lisa 4).

Küsimuste  nr  4  ja  5  eesmärgiks  oli  teada  saada,  kas  ja  kui  tähtis  on  ettevõtte  jaoks

lähteinformatsioon,  mille  järgi  tööd  teostada  on  planeeritud.  Kas  info  on  piisav  töö

teostamiseks ja ettevõtte võimekuse analüüsimiseks või eeldatakse, et piisav informatsioon

saadakse töö käigus ning kvaliteedi aspekt jääb tagaplaanile. 

Käsitlus,  et  kvaliteedi  pakkumiseks  peab  olema  eelnevalt  defineeritud  kvaliteet,  on

uurimuses  osalenud  ettevõtetes  tagatud,  kuivõrd  kõik  ettevõtted  väitsid  end  etteantud

informatsiooni analüüsivat. Üksikud juhused, kus intervjuudes väideti ehitusprojekt olevat

puudulik või olematu, annavad põhjuse arvata, et antud tellija jaoks ei ole kvaliteet kuigi

tähtis. Tegelikkuses hoitakse kokku raha ja aega projekteerimise arvelt, mis paneb ehitaja

keerulisse  olukorda  ja  sunnib  tellija  juhiseid  aimama  ning  lahendama  konstruktsioone

ettevõttele parimal võimalikul viisil. Olemasolevad teadmised ja oskused aga ei pruugi olla
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piisavad,  et  lõpptulemus  oleks  piisava  kvaliteediga.  Autor  arvab,  et  olukordades,  kus

ehitusprojekt  on  puudulik  või  lausa  olematu,  peab  tellijale  selgitama,  et  aja  ja  raha

investeering ehitusprojekti  kui ehitise kvaliteeti  määravasse alusdokumenti  on kõikidele

ehitusprotsessis  osalevatele  pooltele  kasulik,  iseäranis  tellijale  endale.  Tulenevalt

ehitusseadustikus olevast nõudest tagada ehituse projektikohane teostus ehitaja poolt, on

selle täitmise eelduseks eelnevalt koostatud nõuetele vastav ehitusprojekt.

Teadlik  ehitaja  nõuab  detailsemat  ja  läbimõeldumat  projekti,  mis  tuleneb  tihtipeale

suurematest  ehitusmahtudest  ja  seetõttu  suuremast  ehitusriskist.  Intervjueeritavad  olid

nõus, et paljud ehitusprobleemid algavad projekteerija laualt, mis eeldab hoolikust projekti

koostamisel  projekteerija  poolt  ja  suurt  tähelepanelikkust  projekti  kontrollimisel  ehitaja

poolt  enne  ehitustööde  algust.  Projektist  tulenevad  vead  võivad  olla  sama  kulukad

parandada,  kui  ehitamisel  tehtud  vead  [21],  mistõttu  ehitusprojekti  kontrollimine  enne

tööde  algust  ja  projekti  nõuetekohaseks  kohandamine  on  hea  ehituskvaliteedi

saavutamiseks väga tähtis. Ehitusvigade vähendamiseks on ka tellijal projekteerimistööde

suunajana  väga  suur  panus  anda,  sest  teadlik  tellija  saab  suure  tõenäosusega  parema

kvaliteedi, nagu kinnitasid ka uurimuses osalejad.

Tihtipeale ei ole objektimeeskonnal piisavalt aega tööde eel projekti läbi töötada, mis on

suureks ohuks kvaliteedile. Ajanappuse tõttu liiguvad objektimeeskonnad vanalt objektilt

uuele suisa selliselt, et vana on veel lõpetamata. Juhul kui töid teha suurt pilti omamata,

siis võivad jääda tähtsad asjaolud, mis ei pruugi olla isegi detailid, tähelepanuta ja tekitada

ehitisele  suurt  kahju,  kuna  viga  ei  saa  enam  parandada.  Samuti  on  täitmata  töötajate

mahalaadimisvajadus18,  mis  tegelikult  peaks  suisa  nõue  olema,  et  eelmise  objekti

probleeme ei kantaks üle uude ja oleks aega eelmist objekti analüüsida, mis on kvaliteedi

tagamise aspektist tähtis.

Küsimuste  nr  6  ja  15  eesmärgiks  oli  teada  saada,  kuivõrd  ettevõtted  õpivad  oma

kogemusest ja kuivõrd nad rakendavad oma kogemust kvaliteedi tootmiseks.

Nendele küsimustele antud vastuste järgi saab tuua selge piiri ettevõtete vahel millistel on

rakendatud ISO kvalteedijuhtimissüsteem ja  millistel  seda pole.  ISO kvaliteedijuhtimis-

süsteemist  tulenev  dokumendiohje  sunnib  ettevõtteid  pidama  mittevastavuse  kaustu  ja

18 Vajadus  vabaneda  emotsionaalsetest  pingetest,  mis  võivad  olla  tekkinud seoses  eelmise  ehitusobjekti
lõppemisega ning mis võivad mõjutada uuel objektil tehtavaid otsuseid.
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sellekohaseid  koosolekuid.  Ettevõtted,  kellel  sellist  nö  sundust  pole,  talitavad  töös

ettetulevate  probleemide  kohta  info  talletamisel  sarnaselt,  probleem  lahendatakse  ja

enamus  juhtudel  registreeritakse  see  eestöölise  ja  ettevõtte  juhi,  kes  tavaliselt  on  ka

töödejuhataja, poolt teadmiseks võtmisena. Mingisugust märget probleemi lahendamisest

maha ei jää ning info antakse töölisele edasi suuliselt, kui sarnane olukord uuesti peaks

tekkima,  seeläbi  tehakse  töölistele  väljaõpet.  Negatiivne  külg  seejuures  on,  et  puudub

võimalus  kogemusest  õppida  enne  konkreetse  situatsiooni  taastekkimist  ja  puudub  ka

võimalus saada ülevaade, kui palju selliseid situatsioone ette on tulnud. Autor ei usu, et

ISO  sertifikaati  omavates  ettevõtetes  vastavat  statistikat  aastate  lõikes  tehakse,  kuid

perioodi käigus ülevaate andmine on kindlasti meenutava mõjuga, mis täidab õppe rolli.

Küsimuste nr 7,  8,  9 ja 10 eesmärgiks oli  teada saada ettevõtete vaateid uute töötajate

värbamisel,  millist  rõhku pannakse  kvalifikatsioonile  ja  kuidas hinnatakse  potentsiaalse

töötaja  sobivust  ettevõttele.  Töötaja  värbamiskiirus  ja  otsimiseks  kasutatavad  kanalid

annavad teavet selle kohta, kas ja millised suhted on ettevõttel potentsiaalsete töötajatega. 

Töötajate kvalifikatsioon, oskused ja kogemused mängivad väikeettevõtte arengus suurt

rolli.  Mida  väiksem on ettevõte ja  tema kollektiiv,  seda väärtuslikumad on iga  töötaja

oskused ja võimed ning suurem on iga töötaja eksimuse hind. Kõrgema kvalifikatsiooniga

töötajad soovivad kõrgemat töötasu ja see paneb väikeettevõtte keerulisse olukorda, kus on

vaja otsustada ettevõtte personalistrateegia. Uurimuses osalenud ettevõtete käitumismudel

oli  selline,  et  suuremad,  peatöövõtuga  tegelevad  ettevõtted  panustavad  rohkem

tõendatavatele  kogemustele  ja  kvalifikatsioonile  (töökogemus,  tunnistus,  kutse),  mida

väiksem  ettevõtte,  seda  rohkem  hinnatakse  töölise  reaalseid  oskusi  ja  inimlikku

vastuvõetavust (tutvused).

Töötaja  reaalseid  oskusi  on  üsna  lihtne  kontrollida  proovitöö  käigus,  kus  uut  töölist

jälgitakse esimesed päevad. Tuleb tähele panna, et selline töötaja võimete välja selgitamine

ei  ole  ettevõttele  tasuta  tööjõu  võimalus,  viimast  on  lähiajaloos  ettevõtjate  poolt

praktiseeritud [60]. Proovitöö rakendamisel võib sobiva töötaja otsing kujuneda ajaliselt

pikaks, kuid ei pruugi. Juhul kui kasutatakse tuttavaid või nende tuttavaid, võivad töötaja

oskused juba eelnevalt teada olla, nagu paljud mikroettevõtte juhid ka uurimuses väitsid.

Selline töötajate hankimisviis ongi suurel määral omane just väga väikese töötajaskonnaga

mikroettevõtetele. Diplomeeritud inseneri palkamise vajaduse tingib asjaolu, et otsitakse
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töötajat kõrgema vastutusega tööle ja mõnedel juhtudel on vastav kutse nõutud ka seaduses

(vt lk 35). Diplom, kutsetunnistus või muu pädevust tõendav dokument ei anna aga 100%-

list  kindlust  töötaja  sobilikkuseks  ja  töötaja  on  vaja  vähemalt  ettevõtte  funktsionaal-

eripäradega kurssi viia.

Nii diplomi nõue kui ettevõtte spetsiifilised nõuded võivad tekitada olukorra, kus töötaja

leidmine on raskendatud ja kestab kaua aega. Kaua aega võib töötajate leidmine võtta ka

väga kiiresti areneva ettevõtte puhul, kui on lühikese aja jooksul tarvis väga suurt kogust

spetsiifilist töötajaskonda. Sellele olukorrale ei paista kahjuks ka magistritöö esimeses osas

selgitatud tööjõu aeglase juurdekasvu tõttu leevendust tulevat (vt lk  36). Autor arvab, et

oskuste järgi tööliste valimine ei ole halb võimalus, kuid selle juures peab ettevõte võtma

teadliku riski ja seda maandama vastavate kõrgema astme töötajate või juhtide kõrgema

võimekusega,  mis peaks tagama lisaks erialasele pädevusele  ka töölise  kontrollimise ja

juhendamise oskuse. Parema kvaliteedi saavutamiseks tuleks personal võimalusel valida

kvalifitseeritud töötajate seast või suunata neid täiendõppele, mis võib toimuda ka samas

ettevõttes.

Küsimuste  nr  11  ja  12  eesmärgiks  oli  teada  saada  ettevõtete  suhtumist  alltöövõtjate

värbamisel  pakutavasse  kvaliteeti  ja  kas  tajutakse  kvaliteedi  sõltuvust  hinnast  selles

aspektis.  Kas ettevõte julgeb tuginedes  enda kvaliteedi  tagamise  meetoditele  tagada ka

tundmatu  alltöövõtja  kvaliteeti  või  eelistatakse  eranditult  juba  teada-tuntud  headusega

alltöövõtjaid.

Koostööpartnerite-alltöövõtjate valiku küsimus on mõnevõrra sarnane töötajate valimisega,

eksimiseks  on  üsna  vähe  ruumi,  kuna  kogu  vastutus  lasub  juriidiliselt  peatöövõtjal.

Siinkohal  on paslik meenutada, et  materiaalsest  vastutusest,  mis on samuti kvaliteediga

seotud,  on  mõjuvam  argument  mainekus,  mis  on  tihedamalt  kvaliteediga  seotud.

Magistritöö esimeses osas  oli  selgitatud,  et  ettevõtte maine on raske kujunema ja  kiire

kahju  saama  (vt  lk  34).  Sellepärast  peaks  alltöövõtja  valikul  kaaluma  rohkemat  kui

soovitud tööde teostamiseks pakutud hinda.

Uurimuses  väideti  argumentidena  tutvusi,  soovitusi  ja  varasemat  positiivset  koostöö-

kogemust, mis annab loodetavasti viite kvaliteedi ambitsiooni suunas, mitte, et soovitakse

soovituse  järgi  soodsamat  võimalust  tööde  teostamiseks.  Kui  on  tegemist  tööga,  mille
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tulemust  saab  peale  valmimist  näha,  oleks  mõistlik  enne  lepingu  sõlmimist  vaadata

eelnevatel  objektidel  selle  ettevõtte  töö tulemus üle.  Uurimusest  tuli  välja,  et  osalenud

ettevõtetest paljud kasutavad võimalust ennast tutvustada läbi eelnevalt teostatud tööde,

mistõttu on loomulik, et ettevõtte eelnevad tööd reklaamivad tema kvaliteeti ka siis, kui

ettevõte ise nendeni ei suuna. Juhul, kui ettevõte ei suuna oma eelnevatele töödele, võib

see  tuleneda  sellest,  et  ettevõte  pole  sellist  enesetutvustusstiili  omandanud  või  on

saavutused  piisavalt  kesised,  et  neid  reklaamiargumendina  mitte  kasutada.  Sellistel

ettevõtetel soovitaks oma ehitustoote kvaliteeti parandada ja siiski kaaluda võimalust enda

tutvustuseks näidata teostatud töid.

Uurimusest  ilmnes  ka  meeldiv  tõdemus,  et  lisaks  loomulikuna  näivale  alltöövõtjate

valimisele  peatöövõtjate  poolt,  valitakse  ka  peatöövõtjaid  alltöövõtjate  poolt.  Peamised

argumendid  tulevad  kas  eelnevast  koostööst  või  tegevussektoris  liikuvast  ettevõtte

käitumiskirjeldusest. Usutavasti, kui ettevõte saab signaali, et temaga ei soovita koostööd

teha, paneb see ettevõtet uurima taolise käitumise põhjusi. Sageli on selle põhjuseks kas

äärmiselt  halb  finantsdistsipliin  või  pooltele  sobimatu  juhtimisstiil.  Sellisest  teema

käsitlusest saab järeldada, et peatöövõtja peaks mõtlema sellele, kuidas tagada kvaliteeti

lisaks  tellija  suunas  teenuse  pakkumisele  ka  alltöövõtjate-koostööpartneritega  koos

töötamisel.

Paljudel ettevõtetel on aja jooksul välja kujunenud ettevõtjate ring, kellega juba pikemat

aega  koostööd tehakse,  mis  annab kindlustunde mõlemale  poolele.  Nii  vastasid mõned

ettevõtted intervjuus, et nad tundmatu koostööpartneriga koostööd ei teegi. See on märk

väga pikaajalistest  koostöösuhetest,  mis võib mingis mõttes ettevõttele isegi negatiivselt

mõjuda, kuna ollakse pidevalt mugavustsoonis ja arengut ei pruugi toimuda. Arvatavasti on

selline kauaaegne koostöösuhe pingevabam. Autor arvab, et aeg-ajalt „kaartide segamine“

tuleb ettevõtte arengule kindlasti kasuks.

Kahel  korral  mainiti  ära ka maksuvõlgade kontrolli,  mida arvab autor olevat igal juhul

mõistlik teha. Kuna selline kontroll on üsna loomulik tegevus, siis see võib olla põhjuseks,

miks  alltöövõtjate  maksuvõlgade  kontrollimist  intervjuudes  rohkem  ei  mainitud.  Eesti

geograafiline ja majandusruumi väike mastaap ning kiire tehnoloogia areng aitab kaasa

kiirele  infolevikule,  mis  võimaldab  riskidest  paremini  teadlik  olla  ja  seeläbi  valida

koostööpartnereid. Kahjuks on eelmainitud eripärad ka puuduseks, kuivõrd ehitusturg on
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väike ja tööd napib, mis sunnib ettevõtjaid võtma teadlikult riske.

Küsimuse nr 13 eesmärgiks oli teada saada ettevõtete suhtumist omanikujärelevalvesse ja

teada saada, kuidas ettevõte hindab omanikujärelevalve taset Eestis seniste kokkupuudete

põhjal.

Omanikujärelevalve  sekkub ehitusprotsessi  pigem hilja,  siis  kui tihtipeale  on hulk tööd

juba tehtud. Projekteerijate ja omanikujärelevalve esindajad kinnitasid, et projekteerimis-

faasis omanikujärelevalve üldiselt ei sekku, kui tegemist ei ole just eriti teadliku tellijaga

või pikaajalise koostööga tellija ja omanikujärelevalve esindaja vahel. On küll juhuseid,

kus  projektile  tehakse  eraldi  projekteerimise  järelevalvet,  kuid  antud juhul  pidas  autor

silmas,  et  loomulik  peaks  olema  omanikujärelevalve  sekkumine  juba  projekteerimise

käigus.  Palju  probleeme,  mis  on  ilmsiks  tulnud  ehitusprotsessis  omanikujärelevalvet

teostava  isiku  varasemate  objektide  käigus,  saab  uuest  projektist  osapoolte  vahelise

kogemuse jagamise teel lihtsa vaevaga välja jätta. Lisaks veel üldine projekti kvaliteet, mis

võib langeda erinevatel põhjustel, nagu näiteks kiirustamine.

Kuivõrd intervjuudes arvati, et üsna palju on nõrka omanikujärelevalvet ja koguni fiktiivset

omanikujärelevalve tegemist, siis autori arvates on see jahmatav, sest tellija huve kaitsev

spetsialist ei tohiks päris kindlasti  nõrk olla,  veel vähem tohiks ta olla ükskõikne tema

vastutatavas ehitustegevuses. Uurimuses osalenud intervjueeritav: „Hoonest saab hea asi

siis,  kui  ehitaja,  järelevalve  ja  tellija  tahavad  ühte  asja.“  See  annab  märku,  et

omanikujärelevalve esindajatel  on tihtipeale  oma mingid kiiksud,  mida  nad platsil  taga

ajavad  ja  selle  varju  võivad  jääda  suuremad  vead  või  tellijale  tähtsad  aspektid  hoone

kasutusspetsiifikast  tulenevalt.  Uurimuses  osalenud  intervjueeritav:  „Mina  eeldan,  et

järelevalve on insener, suure tähega insener, kes tuleb, aitab, me leiame koos lahenduse, et

ta  julgeb millelegi  alla  kirjutada.“  Küllap  sellest,  kui  tugev oma teadmistes  on ehitaja,

sõltub ka teiste hindamine ja autor kinnitab, et lause ütles väga tugev tegevinsener.

Omanikujärelevalve tugevuse eest peaks tellija ise hoolt kandma, sest tegelikkuses määrab

omanikujärelevalve  pädevus  ehitise  kvaliteeti  suurel  määral,  see  on  ka  põhjus,  miks

omanikujärelevalve  ei  tohi  olla  vaid  fiktiivne  allkirjamasin.  Autori  arvates  näitab

omanikujärelevalve  tugevust  see,  kui  omanikujärelevalve  otsib  endale  kõrvale  teiste

spetsialistide arvamust sellistes küsimustes, milles tal teadmisi napib, eeldusel, et selliseid
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abistamist  vajavaid  hetki  väga  palju  ei  ole.  Teiste  pädevate  spetsialistide  kaasamine

protsessi on antud juhul isegi seadusandlusest tulenev kohustus.

Omanikujärelevalve esindajad on tähele pannud, et neist peetakse rohkem lugu firmades,

mis  on  veidi  suuremad  ja  kogenenumad,  mida  väiksemaks  muutuvad  firmad,  kellega

koostööd on vaja teha, seda põlglikum on suhtumine. Viimase kinnituseks on ka eelpool

toodud tsitaadid, kus omanikujärelevalve esindajast ollakse suuremas ehitusfirmas valmis

lugu pidama. Autor on arvamusel, et nii  omanikujärelevalve kui ka peatöövõtu firmade

taset aitaks tõsta tagasiside küsimine, mida ei tohiks nö isiklikult võtta. Intervjuudest jäi

mulje,  et  negatiivse  omanikujärelevalve  kuvandi  taga  on  ette  tulnud  seigad,  kus

omanikujärelevalve  isik  on  objekti  peal  tegutsenud  valdavalt  kompromissitult  ja

ehitustööde  ettevõtjate  selgitusi  arvestamata,  see  on  autori  arvates  kindlasti  halb

omanikujärelevalve  käitumine,  millega  arvatavasti  püütakse  ära  hoida  vaidlusi.  Võttes

arvesse, et vaidlusest selgub tõde ja tulenevalt omanikujärelevalve tegemiseks vajalikust

pädevusaspektist,  ei  tohiks  omanikujärelevalvet  tegev  isik  parema  lõpptulemuse

saavutamiseks karta vaidlusi ehitusprotsessi osapooltega (tellija, peatöövõtja).

Küsimuse nr 14 eesmärgiks oli teada saada ettevõtete senist kogemust BIM tehnoloogial

koostatud  ehitusprojektidega  ja  kas  ettevõte  arvab,  et  see  võiks  ehituskvaliteedi

paranemisele kaasa aidata.

Autoril on mulje, et omal veidral moel meid ümbritsev elukeskkond on muutumas järjest

rohkem  arvutimängu  ja  ulmefilmidest  nähtu  sarnaseks,  nii  väljanägemiselt  kui

funktsionaalsuselt.  Ruumilised  ehitusmudelid  on  kindlasti  võrreldes  paarikümne  aasta

taguse  ehitusjooniste  tasemega  tubli  sammu  ulmemaailma  suunas  astunud.  Autor  on

arvamusel,  et  kui  mudelite  loomisel  ollakse  täpsed  ja  realistlikud,  siis  on  võimalik

mudelites läbi mängida esiteks kogu ehitusprotsess,  teiseks hoone käitumine normaalse

kasutuse  ajal  ja  kolmandaks,  piisava  informatsiooni  olemasolul  materjalide  võimaliku

käitumise kohta ka hoone muutumise ja täiustamise vajadus ajas.

Kui kolmemõõtmelised ehitusprojektid on Eestis tänapäev, siis infomudelid loodetavasti

kohe saabuv homne. Uurimus näitab, et tase on väga madal veel ja ilmselt on see seotud

oskuste madala tasemega, mis omakorda on seotud madala tellimusega, mis omakorda on

tingitud tellija teadmatusest infomudeli kasulikkusest. Riigi Kinnisvara AS astub jõuliselt
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infomudelite soodustamise suunas ja sellise riigi  kaasabiga on võimalik saada laialdane

talutav  tase usutavasti  üsna kiiresti.  See  aitab kindlasti  üldisele  projekteerimise  taseme

tõusule kaasa, mis omaltpoolt toetab parema kvaliteedi saavutamist ehitusprotsessi käigus.

Sellistest õnnestumistest võiks laiemale ehitusüldsusele teada anda, mis võiks asjaosalisi

innustada. 

Esimene BIM tehnoloogial  põhinev objekt,  millest  autor  kuulis,  oli  Tallinna  Postimaja

rekonstrueerimine aadressil Narva mnt 1, Tallinn. Selle objekti projekti autoriks on Novarc

inseneribüroo, kes on suuresti end orienteerinud just BIM tehnoloogiale. Kui autor mäletab

õigesti,  oli  Postimaja projekti  aluseks kolmemõõtmelisest  skaneerimisest  saadud mudel,

millele projekteeriti BIM tehnoloogial põhinev ehitusprojekt. Skaneerimisest saadud info

töötlemine selliseks, et seda saaks projekteerimisel kasutada, oli üsna ajakulukas, kuid see

töö tasus ära,  kuna vähendas olulisel  määral vigade arvu ehitusprotsessis,  milliste hulk

rekonstrueerimisel on märgatavalt suurem kui uusehitiste korral.

Küsimuste  nr  17  ja  18  eesmärgiks  oli  teada  saada,  millist  suhtlemisstiili  kasutavad

ettevõtted  objektil  ja  ettevõtte  siseselt,  kas  aktsepteeritakse  paikapandud  hierarhilist

struktuuri  info liikumiseks või tehakse otseteid kiiremaks eesmärgi  saavutamiseks infot

edastada või saada, selle juures ka ettevõttes kasutusel olevad informatsiooni talletamise

meetodid  ja  kas  informatsiooni  talletamist  igapäevases  suhtluses  (töökäsud,

projektimuudatused jms) üldse praktiseeritakse.

Uurimuses  osalejad  olid  valdavalt  seda  meelt,  et  info,  sh  töökäsud,  liiguksid  oma

ettenähtud rada ettevõtete töötajate vahel. Siiski ei ole need rajad tihti üheselt paigas. Palju

ettevõtteid nendib, et kuivõrd tööjuht ei viibi terveid päevi, mil objektil töö toimub, platsil,

siis  on  objektijuhil  õigus  suhelda  ka  näiteks  eestöölisega  otse.  Sel  juhul  tähtsamad

küsimused, eriti mis puudutavad rahaliste vahendite liikumise muutust, tuleb läbi rääkida

selles  osas  vastutust  omavate  töölistega  (eestöölisest  kõrgem).  Just  finantsjaotus  on

peamine  argument,  miks  peaks  ehitusel  järgima  hierarhilist  juhtimisstiili.  Teiseks

argumendiks on vastutus – kuna tegemist  on vastutusrikka  valdkonnaga,  siis  hiljem on

raske reatöölist vastutama panna asjade eest, milles ta tööülesannete poolest vastutust ei

oma.  Teiselt  poolt  on  informatsiooni  liikumine  hierarhilist  teed  pidi  ka  praegusel

kõrgtehnoloogia  ajastul  ajakadu,  mis  on  üks  kallihinnalisemaid  ressursse  ehituses.

Ettevõtted, kel on vähegi suurem kogemus, toimivad mudeli järgi, kus kiire informatsioon
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antakse edasi suusõnaliselt, kas otse või telefoni teel, kuid see kinnitatakse elektronkirjas,

koosolekuprotokollis või muul moel, et informatsioon oleks selge ja taasesitatav.

Töökorralduselt jätavad projekteerijad detailide täpsustused konkreetse projektiga tegeleva

konstruktori  või  arhitekti  ja  tellija  vahel  nende  omavahelise  suhtluse  kanda,  suured

projektiga  seotud  otsused  võetakse  vastu  koosolekutel  firmajuhtide  eestvedamisel.

Suhtlusvahendiks  kasutavad  projekteerijad  elektronposti,  mille  kasutamises  tellijaga  ka

eelnevalt  kokku  lepitakse.  Siit  saab  selgelt  näha  ettevõtja  kindlustamist  hilisemaks

arusaamatuste  lahendamiseks,  samas  see  annab  tellijale  ka  võimaluse  küsimuse  üle

pikemalt järele mõelda ja võibolla ka kellegagi nõu pidada.

Omanikujärelevalve käib objektil ja suhtleb seal tihti objektimeeskonnale ja töödejuhtidele

lisaks ka otse töötegijatega saamaks informatsiooni vahetult töö tegijalt, kuid päris ametlik

suhtlus  käib  lepinguliselt  ja  eelnevate  kokkulepete  põhiselt  ettenähtud  esindajatega.

Omanikujärelevalve eesmärk on garanteerida projekti- ja nõuetekohane ehitus, seejuures

omanikujärelevalve  on  teadlik,  et  vahel  saab  kõige  adekvaatsema  teostatud  ehitustöid

kirjeldava  informatsiooni  just  töötegijalt  endalt.  Töödejuhataja  võib  alati  öelda,  et

töömehed on isetegevust teinud, kui ehitustöös on mindud ilmselget kergema vastupanu

teed,  lihtsalt  eksitud  või  on  ebakvaliteetse  töö  tinginud  muu  asjaolu.  Selline

omanikujärelevalve  otsene  suhtlemine  täidab  head  eesmärki,  kuid  nõuab  head

suhtlemisoskust, et mitte saada tööliste (veel suurema) pahameele osaliseks, sest teada on,

et kontrollijaid tihtipeale ei sallita.

Uurimuses osalenud omanikujärelevalve esindaja mainis ka, et avatud suhtlus objektil on

ilmtingimata  protsessi  edasi  viiv  ja  olukorda  parandav,  võrreldes  omanikujärelevalvet

teostava isikuga, kes teeb objektile kullipilguga,  kuid sõnagi lausumata tiiru peale ning

hiljem potsatab tellija ja ehitustööde ettevõtja postkasti objektil nähtust mahukas raport.

Autor  on  arvamusel,  et  avatud  suhtlus  on  edasiviiv  ja  üksnes  raporteerimise  tasandile

jäävat suhtlust, et mitte öelda suhtlusetust, tuleks kindlasti vältida. Nagu tuleks vältida ka

olukorda, kus objektil töötaja ei tea, kes temaga parasjagu suhtleb, mis võib olla tingitud

asjaolust, et objektil viibiv kõrgema tähtsusega isik (tellija, omanikujärelevalve vms) ei ole

ennast korrektselt tutvustanud.

Näiteks autor on ise näinud ühe austusväärse riigiasutuse esindajat tellijana mööda objekti
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ringi  käimas ja  verbaalseid hoope jagamas ennast  tutvustamata.  On ilmselge,  et  selline

olukord  saab  üsna  konkreetse  ja  ebatsensuurse  jätku  töömeeste  poolt  koos  suhete

rikkumisega kohe alguses.  Loomulikult  jääb tellijale alati  õigus,  kuid selline käitumine

garanteerib suhete rikkumise ja hoiaku tellija suhtes objekti lõpuni, kui mitte kauemaks.

Lahendusena  näeb  autor  olukorda,  kus  tellijaga  käib  kaasas  objektijuht,  kes  suhtluse

viisakalt  sisse  juhatab,  sest  ka  tellija  ei  pruugi  teada,  et  see  tööriietes  mees  võib  olla

väikeettevõtte juht, kellel on õigus argumenteerida, kuid seda mitte igaühele.

Küsimuse nr 19 eesmärgiks oli teada saada, kuidas ettevõtted tegutsevad ühtse kvaliteedi

saavutamiseks terve ehitusobjekti raames koos oma alltöövõtjatega või kaasettevõtetega,

olles vastavalt kas peatöövõtja või alltöövõtja.

Praktikas kehtib kõikide alltöövõtjate osas lepinguline ühtsus, st lepingusse pannakse kirja

võimalikult  täpsed kirjeldused kõigile  alltöövõtjatele,  nagu seda on saanud peatöövõtja

tellija käest. Selline lepingu lisade maht võib tunduda liig suur alltöövõtjatele kaasa anda,

kuid  see  tagab  võrdse  kohtlemise  ettevõtete  vahel.  Lepingu  lisade  ettevalmistuse

põhjalikkus  tellija  poolt  näitab  tellija  taset  ja  asjatundlikkust,  et  kõik  tööde  kvaliteeti

kirjeldavad  aspektid  kajastatud  saaks.  Kui  probleemid  ilmnevad,  tehakse  vastavad

täiendavad otsused koosolekul, kus see ka protokollilise kinnituse saab. Paljud väiksema

tähtsusega  jooksvad  probleemid  lahendatakse  ka  firmade,  kes  sarnast  tööd  teostavad,

omavaheliste kokkulepetega või kokkuleppega peatöövõtja esindajaga. Vahel rakendatakse

ka  näidistööd,  mis  annab  peatöövõtjale  ja  tellijale  selge  ettekujutuse  töö  reaalsest

väljanägemisest. Näidistööd kasutatakse ka sellistel juhtudel, kui tellijale või peatöövõtjale

on tähtis, kuidas töö konkreetselt välja näeb, et siis otsustada, kas midagi on tarvis teisiti

teha. Sellised näidistööd oleks soovitatav eelnevalt töö teostajaga kokku leppida, sest vahel

on näidise tegemine üpris mahukas, võrreldes töö reaalse mahuga.

Peatöövõtjal  on  objekti  käigus  vaja  jälgida  kvaliteedi  kujunemist  tervet  objekti  silmas

pidades, sest erinevatel ettevõtetel on erinevad tööharjumused, mistõttu kvaliteedi erinevus

soovitust võib olla tõenäoline. Kvaliteediküsimuste puudutamine koosolekul on tavaline

praktika ja kui peatöövõtjal on töötav kvaliteedi tagamise süsteem ja ka kvaliteedispetsia-

list,  kes  käib  lisaks  objektimeeskonnale  kvaliteeti  jälgimas,  peaks  hea  tulemus  olema

garanteeritud.  Olenemata  sellest,  kas  ettevõttes  on  töötav  kvaliteeditagamise  süsteem,

peaks regulaarne kvaliteedi kontroll olema hea tulemuse saavutamiseks rakendatud.
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Omanikujärelevalve esindaja poolt pakutud tööde tehnoloogiliste kirjelduste alltöövõtjatele

jagamise poolt räägib võimalus, et siis on vähem mitmeti mõistmist, kuid enne ehitustööde

teostamist materjali hulk, mis vajab läbitöötamist, kasvab. Ja sisuliselt käivad need juhised

tööde  kohta,  mida  nagunii  sellise  profiiliga  ettevõte  oskama  peaks.  Tehnoloogiliste

kirjelduste jagamine toob kaasa ajakulu ja pahameele, samas ei ole see kvaliteedi tagamist

silmas pidades halb, sest suure kaadri voolavuse tõttu on väikesed ettevõtted ebastabiilse

kvaliteeditasemega,  mistõttu  on tarvis vanad tõed tihtipeale  objekti  alguses üle korrata,

nagu intervjuude käigus nentis ka peatöövõtja esindaja. Autori arvates ei näita suur kaadri

voolavus ettevõtte head taset, seetõttu saavad selle ettevõtte alltöövõtjaks valiku taga olla

vaid majanduslikud aspektid, madalad hinnapakkumised võivad omakorda tingida kaadri

voolavust selles ettevõttes. Mõnel juhul on ettevõtetes juurdunud ka valed töövõtted, sest

tööde  kvaliteedist  ei  peeta  piisavalt  lugu,  mis  samuti  õigustab  tööde  tehnoloogiliste

kirjelduste jagamist.

Küsimuste nr 20 ja 21 eesmärgiks oli teada saada ettevõtete vaateid selle kohta, kui palju

nad  eeldavad,  et  nende  töölised  mõtlevad  oma  tööülesandeid  täites  parema  kvaliteedi

saavutamise  peale  ja  millise  taseme  töötajad  kvaliteedi  saavutamise  peale  teadlikult

tegelikult mõtlevad ning kvaliteedi saavutamise eest vastutavad.

Autori arvates üks keeruline ala ehitustegevuse juures kvaliteedi aspektist on vastutamine.

Nimelt  on  ilmselge,  et  ettevõtte  tegevuse  eest,  sealjuures  ka  kvaliteedi  eest,  vastutab

kokkuvõttes ettevõtte juht. On mõistetav, et see vastutus on hierarhilise mudeli kohaselt

ettevõttes valdkondade kaupa tööliste vahel ära jagatud selliselt, et iga juht vastutab oma

juhtimisala eest ja iga tööline oma töö eest. Kui tööline teab, mida ta teeb ja oma tegevuses

juhindub  talle  tööjuhi  poolt  antud  juhistest,  siis  saab  ka ehitis  ettenähtud kvaliteediga.

Tööjuht kontrollib töölise poolt teostatud kvaliteeti vahetult töö käigus, tööjuhi tegemistel

hoiab  omakorda  silma  peal  temast  kõrgemal  ametil  olev  isik,  vastavalt  ettevõtte

struktuurile, tulenevalt ametijuhendist. 

Eelpool toodust tulenevalt ongi tavapärane praktika, et igaüks vastutab kvaliteedi eest oma

vastutusala  piires,  objekti  kvaliteedi  eest  vastutab  peatööettevõttes  projektijuht  ja

objektijuhid  teostavad  kontrolli  alltöövõtjate  tööjuhtide  tegevuse  üle  ning  tööjuhid

omakorda tööliste üle. Kui peatööettevõttes on kvaliteediinsener või -spetsialist, teostab

see omakorda objekti töödele kontrolli allumata alltöövõtjatele ega ka objektimeeskonnale.
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Selliselt  tagatakse  objektiväline  värskus  tööde  kontrollimisel,  mis  praktikas  on  ennast

tavaliselt  ka  ära  tasunud.  See  ei  eelda  ISO  või  sarnase  kvaliteedijuhtimissüsteemi

olemasolu  ettevõttes.  Kvaliteedispetsialisti  olemasolu  vajadust  nentis  uurimuses  ka

omanikujärelevalve  esindaja,  kuid  rõhutas,  et  sel  juhul  peab  spetsialist  olema  piisava

pädevusega ja tema tegevus objektimeeskonna poolt respekteeritud.

Vajadusel võiks peatöövõtufirma mõelda ka võimalikule koolitusprogrammile alltöövõtjate

koolitamiseks objektil  kohapeal.  Nagu eelpool mainitud,  tuli uurimuses välja  tõsiasi,  et

vaatamata  pikaajalisele  koostööle  alltöövõtjatega,  on  vaja  mingeid  asju  kvaliteedi  osas

objekti alguses üle korrata, vaatamata sellele, et lepingus võivad need asjad kõik kirjas

olla. Selline tähtsamate asjade kordamine objekti alguses või siis kui alltöövõtja platsile

jõuab tagab kindlasti parema kvaliteedi ja kergema tööde juhtimise objekti käigus.

Intervjuudes stampvastusena kõlanu, et kõik töötajad juhatajast töölisteni mõtlevad kvali-

teedi  saavutamise peale  kogu aeg,  tundub ehitustegevust  lähemalt  näinule  vähe usutav.

Tööliste kvaliteediga suhestust on autori arvates väga keeruline mõista ja õiget suhtumist

raske  saavutada.  Suurem  tõenäosus  hoolikat  suhtumist  saavutada,  on  väikese  töötajas-

konnaga ettevõttes,  kus ettevõtte  sisene hierarhia  on peaaegu lame ja  sellest  tulenevalt

kontroll  pidev.  Kuid  siiski  peaksid  töölised  mõistma kvaliteedi  tähtsust  ka  suuremates

ettevõtetes, kus kontroll ei ole nii vahetu. Autor arvab, et kaadri voolavuse vähendamine on

üks võtmeteguritest, teiseks on igapäevane koolitus töö alguses, töö teostamise ajal ja isegi

järel, tagasiside korras. Kui töötaja teab, mis ta õigesti tegi ja seda tähele pandi, on see

pigem motiveeriv kui häiriv. Pidevalt tõdede kordamise juures on tähtis leida töötajatele

sobilik viis koolitust teha, sest kui info kohale ei jõua ja seda ei omistata, pole koolituse

tegemisele mõtet ka aega raisata. Koolituse tegemisel peavad mõistma nii juhendaja kui

töölised, et ehitustööde juures iseenesest mõistetavaid asju ei ole.

Küsimuse nr 27 eesmärgiks oli teada saada ettevõtete suhtumist koolitustesse ja mil moel

ja  määral  seda  ettevõttes  võimaldatakse või  isegi  soositakse.  Kas ettevõtted  mõistavad

koolituse sisulist suhet kvaliteediga? Milliseid motiveerimismeetodeid kasutatakse parema

kvaliteedi saavutamise aspektist?

Kvaliteedi tootmiseks peavad protsessis osalejad olema mingite  teadmiste ja oskustega,

millised tavaliselt saadakse haridusasutusest vastavalt töölise tasemele. Tulenevalt kiiresti
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arenevast  materjalitööstusest  ja  ehitustehnoloogiate  mitmekesisusest,  on  kvaliteediga

mingilgi  moel  kokku  puutuvatel  töötajatel  vaja  lisaks  koolist  saadud  baasteadmistele

pidevat täiendust. See, kuidas ettevõte aitab kaasa töötajaskonna arengule, näitab autori

arvates  ettevõtte  soovi  olla  edukas.  Enamus  uurimuses  osalejatest  ütlesid,  et  koolitusi

võimaldatakse, kuid neid peab ise nõudma.

Ettevõte peaks suutma välja mõelda,  millist  taset soovitakse töötajate seas saavutada ja

selle  järgi  teha  kindlaks  töötajate  vajadused  lisakoolitusteks.  Peamine  on,  et  töötajate

professionaalne tase võimaldaks ettevõttel esmajärgus oma tööd teostada piisava tasemega,

teisena võimaldama ettevõtte pidevat arengut, mis eeldab uute teadmiste ja miks mitte ka

uute inimeste kaasamist. See, kuidas info koolitustest töötajateni jõuab, on ettevõtte enda

välja töötada, nagu ka koolituste maht.

Küsimuse  nr  22  eesmärgiks  oli  teada  saada  ettevõtete  suhtumist  ehitusmaterjalide

kontrollimisse:  materjalide  projektikohasus,  võimalike  defektide-puuduste  olemasolu,

vajalik koguselisus jms.

Probleem, mis uurimusest välja tuli,  on materjaliohje,  mis sisaldab õige ehitusmaterjali

tellimist objektile õiges koguses, õigeks ajaks ja ettenähtud kohta paika panemist. Tihti on

projekti  kirjutatud ja  tellijaga  kooskõlastatud materjalid  erinevad,  kuid  see  teadmine ei

pruugi õigeks ajaks materjali tellijani või vastuvõtjani jõuda. Suur tõenäosus on, et need on

erinevad  isikud  ja  kui  muud  infot  ei  ole,  siis  on  loomulik,  et  lähtutakse  projekt-

dokumentatsioonist.  Üsna  sageli  on  materjali  vastuvõtjaks  tööline,  kellel  on  tihtipeale

ükskõik,  mis  materjaliga  tegu  on  ja  kas  see  erineb  mingil  moel  sellest,  mida  tellija

tegelikult  on  tahtnud.  Eelpool  kirjeldatud  probleemide  ärahoidmiseks  peaks  olema

ettevõttes  süsteem,  kuidas  informatsioon  materjalide  kohta  liiguks  õigete  inimesteni

võimalikult  kiiresti.  Kiirele  info  liikumisele  aitab  kaasa  näiteks  teave  objektijuhtkonna

ruumi seinal või projektipanga kasutus, kust muudatused saab koheselt alla laadida. Tööde

juhtide ettenägelikkus ehitusmaterjali tellimise ja vastuvõtmise asjaoludes (kes materjali

tellib, kes vastu võtab) aitab ajakohase info liikumist suunata koheselt õigesse kohta.

Uurimusest  tuli  välja  asjaolu,  et  materjali  vastavust  ei  kontrollita  järjepidevalt  ja  kuigi

tähelepanelikult.  Heal  juhul  kontrollitakse,  kas  materjal  pole  transpordi-  või  muude

vigastustega  ja  kas  saatepaberid  on  vastavuses  projektiga  või  projektimuudatustega.
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Materjali füüsilist vastavust saatelehele, nii iseloomult kui ka koguseliselt, ei kontrollita.

Parima kvaliteedi nimel peaks objektile saabunud ehitusmaterjali pädev isik põhjalikult üle

kontrollima,  sest  tihti  avastatakse  mittevastavus  alles  siis,  kui  materjal  on  juba  paika

pandud  või  mingil  määral  rikutud  ja  seda  enam  lihtsasti  ümber  vahetada  ei  saa.

Ehitusmaterjalide vastavuse kontrollimise seisukohast on omanikujärelevalvel  tähtis  roll

oma ülesannetest tulenevalt.

Ehitustoote  ja  -töö  kvaliteedile  aitab  kaasa  ka  asjaolu,  et  ehitusprotsessis  kasutatud

materjalide vastavustunnistused varutakse objekti käigus, soovitatavalt isegi enne materjali

platsile  toomist.  Tavaline  praktika  on  kahjuks  see,  et  materjalide  vastavussertifikaadid

kogutakse  objekti  kaustade  koostamisel  objekti  lõpu  eel,  mis  võib  tingida  asjaolu,  et

mõningate materjalide kohta käiv info on ununenud ja selle dokumendid kausta ei jõua.

Autor teab, et osad omanikujärelevalvet teostavad isikud on dokumentide kogumist objekti

käigus  enne  materjali  objekti  jõudmist  ka  nõudnud,  mis  on  väga  mõistlik  erinevatel

põhjustel. Esiteks on objekti valmides kõikide kasutatud materjalide dokumendid kindlasti

juba olemas. Teiseks on kindel, et kasutatavad materjalid vastavad nõuetele. Kolmandaks

on objektimeeskonnal  selge  pilt,  milliseid  materjale  on  objektil  vaja  kasutada,  mis  on

projekti läbitöötamise üks viis.

Ühe uurimuses osalenud ettevõtte tööstiili juurde kuulub ka kasutatud materjalide loetelu

ruumide  kaupa,  mis  annab  hea  ja  kiire  võimaluse  hilisemate  probleemide  lahenduste

otsimisel  tagada  kvaliteeti,  otsides  kasutatud  materjaliga  sama  materjali.  Kuigi  kõige

rohkem tuleb  parandustöid  ette  garantii  käigus,  on  peale  garantii  lõppu ruumi  valdajal

sellise koondinfo korral lihtsam asju korraldada.

Küsimuste nr 23 ja 24 eesmärgiks oli  teada saada ettevõtete suhtumist tööriistadesse ja

kvaliteedikontrolli  vahenditesse,  panustamist  uutesse tööriistadesse ja  kvaliteedikontrolli

vahenditesse, suhtumist tööriistade korrashoidu ja kvaliteedikontrolli vahendite kontrolli.

Tööriistade  ja  kvaliteedikontrollivahendite  olemasolu  ja  korrasoleku  tähtsust  paistab

ehitusettevõtja  mõistvat.  Ettevõtted  panustavad  tööriista  kõrgesse  tasemesse  ja

mitmekülgsusesse, pidades silmas töö mugavust ja tulemuse loodetavat kvaliteeti. Tähele

tuleks  panna,  et  ainult  hea  tööriistaga  tööd kõrgetasemeliselt  valmis  ei  tee  ja  see võib

tähendada  töölise  koolitamise  vajadust.  On  ilmselge,  et  keerukamate  tööriistade  ja
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mõõtevahendite kasutamiseks on vaja erikoolitust, kuid vahel on seda tarvis ka lihtsamate

tööriistade puhul, uue töölise või uue tööriista puhul. Selline algkoolitus peaks olema igas

ettevõttes,  kus  kasutatakse  noortööjõudu,  kes  teeb  oma  kutsekooli  praktikat,  seda

tulenevalt  asjaolust,  et  noored  ei  ole  tänapäeval  väga  palju  aega leidnud ka lihtsamate

tööriistadega  tutvumiseks.  Ettevõte  siiski  vastutab enda  töö  eest,  mida  sellel  hetkel  on

mõeldud noore töötaja teha jätta, aga praktikandi kasutamine tööprotsessis on tegelikult

seotud ka kasvatusliku missiooniga, millesse tuleks suhtuda ettevõttel tõsiselt. Mõnikord

kulub koolitus ära ka ettevõtte vanadele töötajatele.

Kindlasti peaks ettevõte tagama, et kvaliteedi kontrolli- ja mõõtevahendite kasutusoskus

oleks  piisavalt  heal  tasemel,  kuna  tööline  peab  saama  mõõta  enda  tulemust,  mis  on

kvaliteedi saavutamiseks eeldus. Mõõtevahendid tuleb kindlasti korras hoida ja nendega

ümber käia vastavalt eeskirjadele, et säiliks nende funktsionaalsus. Mõõtevahendi korras

või korrast ära olekut ei pruugi töötaja vahendi pideval kasutamisel märgata, seetõttu peaks

olema ettevõttes kehtiv kord, mille järgi mõõtevahendeid kontrollitakse. Samasugune kord

peaks  olema  ka  tööriistade  kontrolli  jaoks.  Mõistlik  on  teha  seda  vähemalt  objekti

vaheaegadel, kui tihemini ei ole võimalik.

Objektimeeskondadel  on  tavapärased  enimkasutatavad  kontrollvahendid  (lood,  rihtlatt,

mõõdulint,  vinkel,  nivelliir,  niiskusmõõtja,  temperatuurimõõtja  jne)  tavaliselt  objektil

olemas.  Praktika,  et  tööde  teostaja  tagab  oma  töö  üleandmisel-kontrollimisel  selleks

tarvilikud kvaliteedimõõtevahendid, on mõistlik peatöövõtja seisukohast, eriti kui tegemist

on spetsiifilise töö või spetsiifilise vahendiga. Sellisel juhul peab olema tööde vastuvõtja

tähelepanelik, et registreerida mõõtevahendite seisukord.

Uurimuse käigus kirjeldati omanikujärelevalve teostajate poolt, kuidas tööde ettenäitamisel

kasutatavad  mõõtevahendid  vahel  ei  kannata  mingit  kriitikat  ja  selliste  situatsioonide

tarbeks on omanikujärelevalve isikul mõistlik varustada end lihtsamate mõõtevahenditega,

mille täpsuses saab kindel olla. Põhimõtteliselt kehtib see ka peatöövõtja kohta, kes aja

jooksul näeb ära, millise käitumismudeliga mingi alltöövõtja on ehk kuivõrd hoolitakse

oma töö kvaliteedi demonstreerimisest.  Kui hoolitakse, siis on tavaliselt  mõõtevahendid

heas korras ja mõõtmist sooritatakse täpselt ja hoolega. Sellistel juhtudel on tavaline, et

alltöövõtja  on  eelnevalt  töötulemuse  ära  kontrollinud  ja  peatöövõtjale  ning

omanikujärelevalve  isikule  lihtsalt  esitletakse  tulemust.  Kirjeldatud  käitumine  ettevõtte
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poolt on autori arvates ilmtingimata kvaliteedi märk.

Küsimuse nr 25 eesmärgiks oli teada saada ettevõtete käitumist kvaliteedi kontrollil ja selle

järgselt. Kas kvaliteedi kontrollimist akteeritakse ja kui akteeritakse, siis millisel kujul?

Ehituses peamine kvaliteedikontrolli akt, mida vormistatakse, on kaetud tööde akt. See on

seadusest  tulenevalt  ehitaja  kohustus  ja  ametlik  täitevdokument.  Põhimõtteliselt  on

võimalik  kaetud tööde aktiga fikseerida mis  iganes olukorda,  mitte  ainult  kaetud tööd.

Siiski  on  peatöövõtu  firmades  kasutusel  ka  muid  vorme  erinevate  tööde  kvaliteedi

fikseerimiseks  (surveproovi  akt,  pinnase  elastsusmooduli  määramise  akt),  ka  ehitus-

päevikut  kasutatakse  olukorra  fikseerimiseks.  Mittevastavusakti  või  tööde  kvaliteedi-

kontrolli akti ei maininud uurimuses osalenud ettevõtetest keegi kasutusel olevat, autorile

teadaolevalt  on  sellise  sisuga  akt  mõnedes  uurimusvälistes  ettevõtetes  siiski  kasutusel.

Selliste  aktide  vormistamine  on  peamiselt  dokumendiohjest  tulenev  ja  rohkem  ISO

sertifikaadiga ettevõtetes juurutatud.

Autor  on  arvamusel,  et  selline  paberite  vorpimine  töötab  ettevõttes,  kus  on  väga

läbimõeldud dokumendiohje ja kvaliteedisüsteem, mis toetab dokumentide vormistamist ja

vastupidi,  dokumendid  toetavad  süsteemi.  Kui  dokument  vormistatakse  lihtsalt  nõude

pärast,  ei täida see eesmärki kanda infot ajas ja ruumis,  et  teavitada juhtkonda ja anda

statistilist materjali. Vajaliku informatsiooni talletamiseks ja edastamiseks võib sellist akti

asendada samahästi ka foto, mis peab olema automaatselt dateeritud ja mida on võimalik

digitaalsel  kujul  väga  kiiresti  edastada  isikutele,  kellele  vaja.  Fotole  on  võimalik  ka

märkusi  lisada,  kuid  erinevate  osalejate  kinnituse  (allkiri)  või  tööde kirjelduse  tekstina

lisamise võimalus on pisut keerulisem. Samas tänapäeval digitaalallkirja andmine ei ole

ületamatu probleem, nagu ka mõne tekstifaili sidumine foto või fotoseeriaga, mis tekitaks

ühtse dokumendi.

Intervjuudest  ja  reaalselt  ehitusprotsessi  jälgides  on  välja  tulnud  tõsiasi,  et  erinevate

dokumentide koostamise on teinud keerulisemaks,  kui mitte  mõne ettevõtte  jaoks suisa

ületamatuks probleemiks, ajapuudus.  Kiiretempolises ehitusprotsessis on isegi ettevõttes

kehtiva  korra  lõpuni  täitmine  keeruline  ülesanne,  kus  objektijuht  jõuab  küll  kvaliteeti

kontrollima,  kuid objektikontorisse  selle  kohta dokumenti  täitma suundudes  eksitatakse

teda mitmetel kordadel. Lõpuks objekti kontorisse jõudes võib olla päev õhtus ja lisaks
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eelmainitud sündmuste ahela esimeseks lüliks olnud kvaliteedikontrolli akti koostamisele

on lisandunud kümmekond muud ülesannet-dokumenti,  millega on tarvis tegeleda.  Pole

siis ime, et mõned vormistused jäävad kogemata teostamata, olgugi, et see on lubamatu.

Lahenduseks võiks olla dokumendi koostamine kontrollimise käigus kohapeal,  kuid see

tähendaks,  et  objektijuht  peaks  kõikide  dokumentide  blankette  kaasas  kandma,  lisaks

projektdokumentatsioonile.

Kui  kasutada  asjade  korraldamisel  digitaalseid  lahendusi,  siis  piisaks  objektijuhile

internetipääsuga tahvelarvutist  ja  vajalikud aktid saaks tõepoolest  vormistada  kohapeal.

Tahvelarvutisse on võimalik alla laadida kogu vajalik projektdokumentatsioon ja  aktide

blanketid.  Blankettide  täitmine  ei  pruugi  olla  keerulisem  paberkandjal  akti  täitmisest,

sellele on kohe võimalik lisada foto ja miks mitte ka joonised, kui vaja. Kuivõrd seadmete

kasutamine nõuab natuke harjutamist, siis oleks vaja väikest üleminekuperioodi, mil kõik

toimingud võivad välja tulla pisut aeglasemalt eelneva meetodiga võrreldes, kuid vilumuse

kasvades  on  see  usutavasti  kiiremgi.  Dokumendid  laetakse  otse  serverisse,  kust  neid

ettenähtud isikud (firma juhid, töödejuhid, omanikujärelevalve, tellija) igal ajal kontrollida

saavad.

Küsimuse nr 26 eesmärgiks oli teada saada ettevõtete arvamust selle kohta, kas kvaliteedi

süsteemi olemasolu võiks olla ettevõtte konkurentsivõimet suurendav või vähendav tegur.

Kas ettevõttel on mingi arvamus olemasolevatest konkurentsieelistest? Kui jah, siis mis

need oleks? 

Intervjueeritavad  nõustusid  oletusega,  et  kvaliteedi  tagamise  süsteemi  olemasolu  on

ettevõttele kasulik, kuid intervjuudes jäi  kõlama kahtlus,  kas selliseks süsteemiks võiks

olla  just  ISO  kvaliteedijuhtimissüsteem.  Intervjueeritavad  olid  positiivselt  meelestatud

millegi  lihtsama suhtes,  seejuures  põhjusi  ei  täpsustatud.  Uurimuses  osalenud ettevõtte

osas,  kus  ISO  kvaliteedijuhtimissüsteem  on  rakendatud,  jäi  mulje,  et  ISO  sertifikaadi

olemasolu  võetakse kui  paratamatust,  sest  see  on  peaaegu ainus viis  näidata  ettevõttes

kvaliteeditagamise  süsteemi  ja  selle  olemasolu  on  enamasti  riigihangetel  nõutud.

Kvaliteeditagamise  süsteemi  olemasolu  ainuüksi  ei  tähenda,  et  ehitustoode  tingimata

kvaliteetsem  tuleks,  parema  kvaliteedi  saavutamine  eeldab  ettevõtte  sisest  suhtumist

kvaliteeti kui kõigi protsessis osalejate eesmärki. Ühe uurimuses mitte osalenud ettevõtte

väitel  vähenesid  garantiitööde  kulud  drastiliselt  ettevõtte  sisese  kvaliteedi  kontrolli
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süstemaatilisel  rakendamisel  kvaliteedispetsialisti  ametikoha  loomisel,  mitte  ISO

kvaliteedijuhtimissüsteemi rakendamisel. Neid lähenemisi kiputakse omavahel sassi ajama,

autor  julgeb  arvata,  et  see  on  tingitud  sõnast  “tagamine“,  terminist  kvaliteeditagamise

süsteem või standard.

Kuivõrd  riik  on  suuremahuliste  hangetega  üsnagi  väärtuslik  tellija  Eesti  ehitusturul,

sealhulgas  suured  renoveerimis-  ja  rekonstrueerimismahud,  mis  annavad  tihtipeale

ettevõtetele  väärtuslikku  muinsuskaitsealaste  tööde  referentsi,  on  ettevõttele  tähtis  riigi

poolt etteantud kriteeriume täita. Uurimuses osalejad nentisid, et kahjuks ei soosi riik enda

seatud tingimustega, milleks on hangetel vähima hinna kriteerium, kvaliteedi tootmist. Iga

kapitalist ehk majanduslikult teenida sooviv ettevõtja teab, et vähempakkumise kriteerium

seab suurel määral ohtu kvaliteedi. Parafraseerides uurimuses osalenud omanikujärelevalve

isikut, siis puudub riiklik tunnustus kvaliteedile. 

Ehitussektoriga kursis olevale inimesele on teada kinnisvarabuumi ajast Facio nimi, mis

suure meediakära saatel  objekte halva kvaliteediga teostas ja  neid poole ehitustegevuse

peal  järjest  hülgas.  Facio  näide  ilmestab  autori  arvates  omavahelist  seotust  järgmistel

teguritel:  ärimudel,  kvaliteet,  ettevõtte  maine  ja  üldine edukus.  „Ärimehed“19 vahetasid

juriidilisi kehasid ja tegutsesid edasi, kuni alles 2014. aastal mõisteti neile Riigikohtu poolt

ärikeeld,  kuid  see  kehtib  vaid  ehitussektoris  tegutsemise  kohta  ja  pankrotimenetluse

lõppemiseni [61]. Eeltoodu põhiselt ei takista see neil varjatult edasi tegutsemast. Kogu

sellise  asjaajamise  juures  on  see  iseäralik  fakt,  et  riigil  praktiliselt  puudub  vahend

konkursil  eirata  ebasobiva  pakkuja  pakkumist.  Riigil  puudub  vahend ettevõtte  eelneva

kvaliteedi  arvestamiseks,  sest  referentsobjektid  on  etteantud  arv  parematest  ehk

miinimumkriteerium,  nii  ongi  võimalik,  et  kui  ettevõte  täidab  käimasoleva  hanke

kriteeriumid, siis on ta kvalifitseeritud vaatamata sellele, et ettevõte on viimastel hangetel

ebakvaliteetset tööd teinud. Eratellija sellist käitumist endale kindlasti lubada ei saa, iga

liigutust pannakse tähele.

Eratellijad  peavad  kvaliteeti  tähtsaks,  kuid  kvaliteedist  isegi  tähtsamaks  peetakse

kliendisuhteid,  mis  annavad  märkimisväärse  eelise  hea  suhtlemisoskusega

müügiinimestele.  Headest  suhetest  tuleb  positiivne  koostöö  kogemus,  mis  suure

tõenäosusega viib uude koostöösuhtesse sama tellijaga. Eratellija on tõenäoliselt ka see,

19 Facio erinevate juriidiliste kehadega olid seotud ettevõtjad Riho Kalve ja Kaido Saveljev.
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kes  on  huvitatud  ettevõtte  eelnevatest  saavutustest  kvaliteedi  reklaamina,  mis  tuli

visuaalselt  nähtavate  töödega  tegelevate  ettevõtete  arvamusest  välja.  Samas  selliseks

eratellijaks  võib  olla  väikeettevõtte  jaoks  ka  peatöövõtu  firma,  kus  eelnevat  positiivset

koostöökogemust peetakse väga kaalukaks argumendiks, et alustada uut koostöösuhet.

Intervjuudes küsis autor intervjueeritavatelt nende ettevõtte sõnastatud missioone, visioone

ja eesmärke. Selgus, et väga paljudel ettevõtetel neid sõnastatud polnud. See asjaolu pani

autorit  pisut  imestama,  sest  autor peab missiooni  ja  visiooni  ettevõtte  seisukohalt  väga

tähtsaks  enesemääratlemise  võimaluseks.  Visiooni  ja  missiooni  kaudu  on  võimalik

ettevõtet  reklaamida,  kuna  need  sisaldavad  ettevõtte  põhiväärtusi,  mis  on  kvaliteedi-

teadliku kliendi jaoks ilmtingimata tähtis informatsioon.

Vaatamata sellele, et ettevõtetel ettevalmistatud tekste polnud, oli autoril hea meel tõdeda,

et  suuremal või  vähemal  määral  mõttetegevuse järel  said  enamike ettevõtete  väärtused

sõnastatud. Saadud sõnastused on loomulikult toored, kuid eeldatavasti siiski oma mõtet

edasi kandvad. Siinkohal toob autor mõned nendest ära:

„Ainult ja ainult etteantud aja ja raha kuluga ja parim kvaliteet tellijale“, „Alati tuleb töö

tase kõrgel hoida (olla kõrgem tase)“, „Jääda väikeseks“, „Loodusehitaja“, „Lõuna-Eestis

saavutada  kvaliteetse  teenusepakkuja  maine“,  „Olla  väike  ja  rõhuda  kvaliteedile“,

„Pakkuda kliendile rahulolu“, „Teha ainult suuri objekte“, „Töösse suhtumine, et sa tahad

tööle tulla“, „Objekt peab olema objektijuhi nägu“.

Hea meel on tõdeda,  et  nendest lausetest  kõlab soov kliendi rahulolu nimel (antud töö

raames on kliendi rahulolu kvaliteedi definitsiooni põhiosa) ja kvaliteedi saavutamiseks

pingutada. Selle järgi võib arvata, et uurimuses osalenud ettevõtted olid väga hea kvaliteedi

tasemega oma toodangu suhtes  ja  autor  arvab,  viidates  uurimuses  osalejate  juhuslikule

valikule, üldistades, et selline on Eesti väikeettevõtja keskmiselt.

Küsimuse  nr  28  eesmärgiks  oli  teada  saada  ettevõtete  tagasiside  meetodite  olemasolu

kohta.  Kas  ettevõttel  on  kalduvus  tagasisidet  küsida  ja  anda,  nii  ettevõtte  väliselt  kui

siseselt?  Kui  jah,  siis  mida  saadud infoga  edasi  tehakse?  Kas  saadud infot  suunatakse

ettevõtte kvaliteedisuutlikkuse parandamiseks?

Autori  arvates on ettevõtte edukaks arenguks üks eeldusi tagasiside ja  selle  suunamine
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arengusse. Tagasisidet saab koguda erinevatel tasanditel, vastavalt sellele, mida ettevõttes

soovitakse  muuta.  Ettevõtte  siseselt  on  kõige  lihtsam  viis  anda  konstruktiivset  ja

emotsioonivaba  tagasisidet  töölise  tegevusele,  nii  positiivset  kui  negatiivset.  Tagasiside

andmise juures on tähtis, et hinnang objektini jõuaks ja selle abil oleks võimalik ellu viia

muutusi, mis olukorda parandaks.

Ettevõtte  seisukohast  on  koostööpartneritelt  enda  tegevuse  kohta  tagasiside  saamine

ettevõtte  arengut  soosiv  eeldus,  mistõttu  on  vaja  seda  koguda  ja  suunata  see  ka

arenguprotsessi.  Autori  arvates  tagasisidest  saadud  informatsiooni  töötlemine  ja  sealt

vajaliku  teabe  selekteerimine  on  suur  oskus,  vaid  läbi  selle  on  võimalik  saavutada

kliendirahulolu. Ettevõte ei pruugi teada saada, mida tema ehitustootest arvati, kui ta seda

ei  küsi.  Juhtudel,  mil  ehitustootega on midagi  väga halvasti,  jõuab see info ettevõtteni

suurema tõenäosusega, tellijat aga huvitavad ka pisiasjad, nendega seonduvad probleemid

lahendatakse reeglina ehitusobjektil jooksvalt, projekteerijat teavitamata.

Teine pool tagasisidest  on ehitustoote kvaliteeti  puudutav,  mille  kohta saab ettevõte ise

andmeid koguda ehitustoote kvaliteeti  teadaolevate mõõdikute järgi mõõtes. See eeldab

kvaliteedi  defineerimist,  mille  võime saada eelnevalt  kirjeldatud tagasisidest  klientidelt.

Uurimuses osalenud ettevõtted kasutavad enda toodangu kohta käiva info talletamiseks ja

analüüsimiseks valdavalt  ettevõtte kognitiivset  mäluruumi, kus kogu protsess toimub ja

valikuliselt  infot  välja  antakse,  selle  juures  ettevõtte  juht  teeb  omad  järeldused  ja

korrektuurid ehitustegevuses.  Selliselt  saab toimida vaid väikese,  alla kümne liikmelise

töötajaskonnaga ettevõte, suuremates ettevõtetes ei jõua info nii kergesti juhini ja seetõttu

on tarvis info kogumiseks ja liigutamiseks mingit järjepidevamat süsteemi. Mõnel pool

levinud  variandid  on  kvaliteedisisulised  koosolekud  ettevõttes,  kus  töötajad  annavad

ülevaate  objektidel  toimuvast  ja  keerukamatele  probleemidele  mõeldakse  kollektiivselt

välja  lahendusi,  kui  nendest  koosolekutest  jäävad  maha  protokollid,  on  see  parem kui

objektil kogetu lihtsalt meelde jätta.

Projekteerijad on kvaliteedi  parandamiseks  saadava informatsiooni  kättesaamatuse  tõttu

üsna  halvas  olukorras.  Projekteerija  juurde  tullakse  siis,  kui  ehitusprotsessi  käigus  on

mingid probleemid, aga tavaliselt on need tõsised, millega projekteerija juurde tullakse,

väiksemad probleemid lahendatakse jooksvalt. Järgmise projekti paremuse huvides oleks

ehitajalt  vaja  konstruktiivsemat  ja  võibolla  ka  detailsemat  tagasisidet,  ilmselt  peaks
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projekteerija  seda  ise  küsima.  Tagasisidet  ei  küsita  ilmselt  seetõttu,  et  seda  ei  peeta

oluliseks ning aeg on edasi läinud ja uued tööd on aktuaalsed,  mistõttu pole tagasiside

küsimiseks mahti.

Saadud  informatsioon  võiks  koonduda  lõpuks  mingisugusesse  kogumikku,  kus  on

erinevate  lahenduste  kohta  selgitused  ja  mittetöötavad  variandid,  et  algajatel

projekteerijatel oleks lihtsam, see hoiaks ära probleeme ehitajal ja võibolla ka mõningaid

õnnetusi.  Loomulikult  nõuab taoline informatsiooni  kogumine ressurssi  ja  veel rohkem

initsiatiivi,  kuid  sellest  peaks  võitma  kogu  ehitusturg,  seetõttu  peaks  informatsiooni

kogumise  vastu  huvi  olema  märgatav.  Paraku  on  takistuseks  ettevõtluskonkurents  ja

kapitalism, mis ütlevad, et tegevusega, mis teostajale rahaliselt otse kasumit ei tooda, pole

mõtet tegeleda. Võibolla koolid oleksid säärasest info kogumisest huvitatud, kuid koolid ei

saa kardetavasti vajalikku teavet ettevõtjate käest kätte.

Küsimuste nr 29 ja 30 eesmärgiks oli teada saada ettevõtete ehitustööde kalendergraafiku

jälgimis- ja reageerimismeetodite kohta. Kas ja kuidas ettevõtted graafikusse suhtuvad ja

seda  koostavad?  Kuidas  reageeritakse  graafikust  mahajäämisele?  Kas  pingelisema

graafikuga objektil on kvaliteet madalam? Milliseid jõupingutusi võetakse ette graafikus

püsimiseks,  graafikust  maha  jäädes  tagasi  graafikusse  saamiseks  ja  selle  juures  head

ehituskvaliteeti tagades.

Ehitustööde kalendergraafiku koostamine ja selle järgimine on ehitusprotsessis võiks öelda

et  isegi  võtmeküsimus.  Peatöövõtjale  annab  objekti  lõpptähtaja  enamasti  ette  tellija  ja

ehitaja peab ettenähtud tööd objekti alguse ja lõpu vahele ära mahutama. See nõuab teatud

oskust, mille juures mängib suurt rolli kogemuslikkus. Alltöövõtjal paraku ei jää seejärel

muud üle, kui mahutada enda tööd tellija ehitustööde kalendergraafikus selleks ettenähtud

vahemikku. Kuivõrd kalendergraafikus olevad tööd on teineteisest  ehitustehnoloogiliselt

sõltuvad,  siis  on  tavaline,  et  niigi  kitsas  ehitustööde  kalendergraafik  muutub  eelnevat

etappi teostava ettevõtte töödega hilinemise tõttu veelgi kitsamaks. Selle pärast on teada, et

objekti lõpus on kõigil, kes sellel ajal veel objektil töid teostavad, väga kiire. Reeglina on

viimased tööde teostajad objektil  maaler,  elektrik ja  santehnik,  kes  peavad oma töödes

teiste järel ootama ja samas viimase osa oma töödest hetkega teostama.

Ehitustööde kalendergraafiku õigeks koostamiseks on vaja  teada  inimressurssi  ja  nende
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võimekust,  nõudlikumate  materjalide  kasutamise  korral  ka  materjali  tarne  võimalusi.

Kuivõrd täna teostavad ehitustööd inimesed, mitte robotid, mida on teoreetiliselt võimalus

juurde  hankida,  ja  inimressurss  on  turul  piiratud,  siis  on  kõige  tähtsam  arvestada

kalendergraafiku  koostamisel  sellega.  Tööde  õigel  planeerimisel  peaks  vältima nö lolli

tööd,  mis  taandub  tööjõu  ja  aja  raiskamiseks.  Abistavat  tehnikat  on  võimalik  juurde

hankida  ja  keerukalt  kättesaadavat  materjali  on  samuti  võimalik  asendada  kätte-

saadavamaga. Juhul kui olemasolevad ressursid on hinnatud õigesti, ei ole põhjust ehituse

kalendergraafiku paikapidamises kahelda. Graafikus püsimisele aitab kaasa ka ehitusplatsi

planeerimine,  mis  mõjutab  ehitusaegset  logistikat,  selle  juures  nii  tööjõu  liikumist  kui

tehnika ja ehitusmaterjali liikumist.

Pingelisem ehitustööde  kalendergraafik  mõjutab  tööde  kvaliteeti  ja  ettevõtted  püüavad

kvaliteedi  langust  vältida  kõikvõimalikel  moodustel,  alustades  pikemate  tööpäevadega,

lõpetades  lisajõududega.  Kõige  parem  viis  ehitustööde  kalendergraafikust  mahajäämist

vältida,  on  graafikut  pidevalt  jälgida.  Üks  päev  objekti  alguses  kalendergraafikust

mahajäämist tähendab vähemalt nädalast mahajäämust objekti lõpus. Sellepärast on tähtis

jälgida  graafikut  objekti  algusest  ja  päevagi  järele  andmata.  Hea ehitustööde  kalender-

graafikus püsimine eeldab korralikku läbimõeldud tööde teostamise plaani, kus iga samm

on  tehtud  vajaduspõhiselt.  Timmitud  ehituses  näiteks  ei  ole  ruumi  isegi  tundideks

hilinemiseks,  sest  kõik on täpselt  välja  arvestatud  ja  vahel  on ruumipuudusest  tingitult

montaaž ratastelt ainus võimalus töid teostada.

Meetmed, mida peatöövõtu firmades ehitustööde kalendergraafikust mahajäämuse puhul

rakendatakse,  olid  resoluutsed  –  lühidalt,  kui  kalendergraafikust  maha  jääv  alltöövõtu

firma ei reageeri piisavalt kiiresti, võetakse objektile uus firma ja suhted lepingut rikkuva

firmaga  katkestatakse.  Kirjeldatud  peatöövõtja  käitumine  eeldab,  et  ehituse  kalender-

graafikujärgne  tööde  alustamise  võimalikkus  on  garanteeritud  ehk  terve  graafik  peab

objekti  kestel  paika.  Kirjeldatud meede annab alltöövõtjale vaid ühe võimaluse ja  seda

tasub kasutada ning selle juures kohustusi tõsiselt võtta.

Küsimuse nr 31 eesmärgiks oli teada saada ettevõtete suhtumist keskkonda. Kas ettevõtetel

on  mingisugune  keskkonna  jälgimise  süsteem või  välja  töötatud  juhised,  mida  järgida

keskkonnaga seotud ehitustegevusel, sh ehitusmaterjalide utiliseerimine? 
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Keskkonna  jälgimine  on  üsna  suure  tähelepanu  all  seoses  klimaatiliste  muutuste  ja

suuremahuliste  reostuste  tõttu,  mida  järjest  rohkem  dramaatiliselt  kajastatakse.

Ehitusvaldkond on oma tegevuses üsnagi pillav – suured transpordimahud ja vahemaad,

hoonete  kütmised  käimasolevate  ehituste  temperatuuri  hoidmiseks  ja  materjalide

kuivatamiseks,  järjest  paremate  omadustega  ehitusmaterjalide  väljaarendamine  ja

suuremahuline  materjalide  utiliseerimine.  Irooniline  on selle  juures,  et  suuri  raiskamisi

tehakse suurema energia kokkuhoiu nimel ehitise ekspluatatsioonil, mille tõenduseks on

järjest karmimad nõuded hoone energiatarbimisel.

Uurimuses  osalenud  ettevõtted  on  keskkonna  jälgimisest  teadlikud,  kuid  ei  oma  ühe

erandina otseselt mingeid kirjapandud juhiseid tegevuste kohta. Nimetatud erandettevõte

omab  ISO  keskkonnajuhtimise  sertifikaati.  Ettevõtted  juhinduvad  seadustest  sellisel

määral,  kui  need valdkonna tegevust  ette  kirjutavad  ja  alltöövõtjatena  peatöövõtja  ette

antud  juhtimissüsteemist.  Ehk,  kui  peatöövõtja  juhindub  ISO  14001  standardi  põhjal

loodud ettevõttesisesest keskkonnajuhtimissüsteemist, siis kõik tema alltöövõtjad peavad

samuti  selle  ettevõtte  juhtimissüsteemist  tulenevaid  reegleid  järgima  ja  selle  teeb

võimalikuks  peatöövõtja  lepingu lisaga.  Projekteerijad  kirjutavad  projektide  lammutuse

osas  vastavad juhised sisse,  milliseid  on vaja  järgida  keskkonnasäästlikuks  tegevuseks.

Peamiselt hõlmab see materjalide utiliseerimist. Kõik uurimuses osalenud ettevõtted olid

nõus, et sellised keskkonnaalased juhised võiksid ettevõttel olemas olla.

Autori arvates näitab keskkonnasäästlik tegevus ettevõtte suhtumist ümbritsevasse, mille

juures ei oma sertifikaat nii suurt tähtsust kui ettevõtte sisene suhtumine, mis paistab ka

ettevõtte tegevuses silma. Tsiteerides uurimuses osalenud omanikujärelevalve isikut: „ISO

ei ole eeldus, see on mõtteviisi  küsimus“. Eelnev annab kinnitust,  et  paljud ISO 14001

sertifikaati omavad ettevõtted ei pruugi olla tegelikult keskkonnasäästlikud, samas kui vaid

mõne töötajaga väikeettevõte seda kõigis oma keskkonnaga seotud tegevustes olla võib.

Küsimuse  nr  32  eesmärgiks  oli  teada  saada  ettevõtete  suhtumist  töökeskkonda.  Kas

jälgitakse  seadusest  tulenevaid  nõudeid  töökeskkonna  nõuete  osas  või  tehakse  isegi

rohkem kui seadus nõuab? Kas töötajad on koolitatud?

Küsitletud  ettevõtetel  on  ka  töökeskkonna  osas  omad  väljakujunenud  vaated,  mis  on

vägagi  töötajasõbralikud.  Objektijuhtkond  teeb  enda olemist  ise  mugavaks ja  töölistele
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muretsetakse vajalikud vahendid vastavalt vajadusele. Peatöövõtjad panevad suurt rõhku

tööliste  töökoha  ümbruse  korrashoiule.  Küllap  kogenud  objektimeeskond  juba  teab,  et

objekti  korras  hoidmine  on  läbi  objekti  kestvuse  üks  keerulisemaid  diplomaatilisi

probleeme.

Uurimuses osalenud omatööjõuga ettevõtted teevad töölistele tööohutusalast  koolitust  ja

hangivad töölistele vajalikud kaitsevahendid ning tööks vajaminevad abivahendid,  nagu

see  seadusega  ette  on  nähtud.  Mõned  ettevõtted  ütlesid  intervjuus,  et  nad  ei  muretse

töölistele kõige odavamaid isikukaitse- ja töövahendeid, eeldades hinnalisematelt asjadelt,

et  nad  on  tugevamad-turvalisemad-mugavamad  ning  peavad  seejuures  kauem  vastu.

Korralike isikukaitse- ja töövahendite soetamine näitab ettevõtte suhtumist töölistesse ja

arvatavasti on parema tööde kvaliteedi eeldus.

3.3. Kvaliteedijuhend

Selles alapeatükis on autor välja toonud magistritöö raames tehtud uurimusele tuginedes

soovituslikud  aspektid,  mida  tuleks  väikeettevõttel  kvaliteedi  tootmisel  arvestada,  kui

väikeettevõte  soovib  oma ehitustoote  kvaliteeti  parandada.  Punktid  on  jaotatud kuueks

alateemaks, iga punkti juures on pikemalt selle sisu lahti seletatud. Seejuures iga juhendi

punkt on mõeldud ettevõttele kohandamiseks, vastavalt konkreetse ettevõtte eripärale ja

toimimismudelile. Toodud juhendipunktid tulid uurimuses osalenud ettevõtetes välja kui

problemaatilised või vastupidi, hästi toimivad.

A. Ettevõtte üldised kvaliteedimääratlused.

1. Eesmärkide ja kvaliteedi kaardistamine.

Ettevõtte edukuse saavutamiseks peab ettevõte määratlema konkreetse ehitustoote

kvaliteedi  eesmärgid,  milliseid  ettevõte  soovib  tagada,  ja  võrdlema  neid

olemasolevate  ressurssidega.  Nende  eesmärkide  täpsustamine  toimub  pidevalt

ettevõtte loomuliku tegevuse käigus igal objektil. Eesmärkide seas peavad olema

kirjeldatud tegevused nii  ettevõtte tavapäraseks igapäevaseks toimimiseks kui ka

toimimiseks  ekstreemsematel  juhtudel  (vastutava  töötaja  haigestumine,  hankija

rivist välja langemine vms), nagu ka tähtsad informatsiooni liikumise viisid ja teed,
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muudatuste  kinnitamine,  materjalide  hankimine  jms.  Olemasolevate  ressursside

juures saab arvestada ka hankijatega, kellega ollakse heades lepingulistes suhetes,

nimetatud suhete perioodiline hindamine on oluline kvaliteedi tagamiseks. 

Ettevõtte  juhtkond,  mõeldes  läbi  oma tegevused seoses  ettevõtte  tegutsemisega,

peaks  sõnastama  selgelt  ettevõtte  visiooni,  missiooni  ja  eesmärgid  ning  need

töötajatele-klientidele  nähtavaks  tegema.  Koos  referentsobjektidega  tutvustab

ettevõte  selliselt  ennast  ja  ettevõtte  pakutavat kvaliteeti.  Tänapäeval  on edukaks

ettevõtte toimimiseks vajalik ka toimiv ja hästi läbimõeldud interneti koduleht, kust

klient või koostööpartner saab vajaliku info ettevõttega seonduva kohta (tegevusala,

kvaliteedi  tagamine,  kontakt  jms),  seejuures  ei  tohiks  piirduda  kvaliteedi

reklaamimisel  pelgalt  loosungitega,  vaid  toetuda  tuleks  reaalsetele  faktidele

(klientide arvamused, küsitlus jms).

2. Kvaliteedi tagamise ja -kontrolli strateegia.

Ettevõtte  eesmärk  on  läheneda  igale  ehitusobjektile  kvaliteedieesmärkide

saavutamise  aspektist  individuaalselt  lähtudes  kättesaadavast  informatsioonist.

Konkreetsele  ehitusobjektile  pannakse  paika  kvaliteedi  tagamise  plaan  vastavalt

kliendi  soovidele,  peatöövõtja  sissekujunenud  tööharjumusele  ja  ehitustavale.

Kvaliteedi  tagamise plaan sisaldab neid töid, milliste puhul  tuleb kvaliteeti  eriti

tähelepanelikult kontrollida, millisel viisil, kui sagedasti ja millistes töö etappides

kontrolli  teostada  tuleb.  Samuti  on  plaanis  kirjas,  milline  jälg  erinevatest

kontrollidest  maha jääb (märge ehitustööde päevikusse,  kaetud tööde akti vormi

kasutamine kvaliteedikontrolli aktina, eraldi kvaliteedikontrolli akti vorm, märkus

kvaliteeditagamise plaanil,  digitaalsete  dokumentide kooslus (fotod,  videolõigud,

digitaalsed joonised, digitaalne akti vorm jms)). Autor on arvamusel, et arvestades

uurimuses ilmnenut, siis kvaliteedi kontroll peaks olema kontrollijale võimalikult

loomulik tegevus ja selle juures ka lihtne teostada. Kontrollimise jälg võiks autori

arvates  olla  digitaalselt  koostatav,  mis  võimaldab  automaatset  tegevust.  Näiteks

kvaliteedi  kontrolli  käigus  tehtud fotod,  videolõigud,  digitaalsed  teostusjoonised

jms dokumendilisad saab automaatselt aktile lisada. Kuivõrd fotod ja videolõigud

annavad  väga  hea  ettekujutuse  kontrollitavast  tööst,  siis  autor  arvab,  et  fotod

võiksid olla kvaliteedikontrolli akti põhiosa.
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3. Objekti lähteinformatsiooni analüüs.

Ettevõttes  peavad  olema  kindlaks  määratud  protseduurid  algava  ehitusobjektiga

seonduva ehitusprojekti ja muu lähtedokumentatsiooni analüüsimiseks. Juhul kui

tegemist  on  projekteerimise  töövõtuga,  siis  lähteülesande  ja  sellega  seonduva

analüüsimiseks.  Tähtis  on  tuvastada  projektis  olevad  vead  ja  lahendused,  mille

teostus  ei  pruugi  tagada  ehituse  parimat  kvaliteeti,  kuid  milliseid  saab  muuta

paremaks.  Tellijale  paremate  lahenduste  pakkumine,  nii  hinna  kui  kvaliteedi

aspektist,  on ettevõtte kvaliteedi  märk.  Kui on vajalik,  siis  soovitatakse  tellijale

projekteerija poole pöördumist või pakutakse töödevõtja poolt enda projekteerimise

töödevõttu.  Sarnane  soovituslik  käitumine  kehtib  ka  uuringute  kohta  (aluste

uuringud õigete dimensioonidega vundamendi projekteerimiseks, rekonstrueerimis-

objektil  konstruktsioonide  uuringud  jms),  vajadusel  tuleb  tellijale  selgitada

uuringute tarvidust, kuna see on kvaliteedi aspektist tähtis.

Ettevõttel  peab olema võimekus hinnata ehitusprojektis ettekirjutatud ehitustoote

sobilikkust  konkreetsesse  ehitise  konstruktsiooni  (nt  kandevõime  hindamine)  ja

samas  ka  ehitustootes  kasutatavate  ehitusmaterjalide  sobilikkust  (nt  mineraal

täitega tsementplaadi vs orgaanilise täitega tsementplaadi kasutus sokli katteks).

4. Objekti kvaliteeti sätestavad dokumendid.

Kliendi ootuste ja eelistuste kaardistamise läbi on võimalik paika panna ettevõtte

strateegia  nende  täitmiseks  konkreetsel  objektil.  Kogudes  kokku  kõik  objekti

kvaliteeti  puudutavad  dokumendid  (kliendi  lähteinformatsioon  (lähteülesanne),

olemasolev ehitusprojekt (eskiis-, eel-, põhi-, tööprojekt), tehnoloogiat puudutavad

kirjeldused),  on  võimalik  koostada  kvaliteedi  tagamise  plaan  ja  panna  paika

ehitustööde  kalendergraafik,  tarnete  graafikud,  tööprogramm ning  kindlaks  teha

objektil  tööle  asuv  isikkoosseis  lähtuvalt  pädevusnõudmistest.  Ehitusobjekti

kvaliteeti  sätestavad  dokumendid,  millest  lähtutakse  töö  tegemisel  (nt  normid

projekteerimisel,  RYL  viimistlustöödel),  on  ettevõtte  tööplaani  alus.  Reeglina

määratakse  kliendi  poolt  ka  objekti  kvaliteedi  tase,  mis  iseloomustab  objekti

valmiskuju. Viimase mittemääramisel juhindutakse tavaliselt keskmisest kvaliteedi

tasemest.  Need  kvaliteeti  määravad  aspektid  peavad  olema  kirjeldatud  töövõtu-

lepingus ja kättesaadavad ehitusobjektiga seotud insenerpersonalile.
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5. Referentsobjektid.

Ettevõtte hästi õnnestunud objekte meenutatakse hea sõnaga, tavaliselt nimetatakse

neid  referentsobjektideks.  Tulenevalt  objektide  iseloomust,  peetakse  nende

mainimisel silmas omadusi, mis on tähtsad ettevõtte saavutuste koha pealt. Autor

arvab, et selliste objektide loetelu võiks olla ka ettevõtte siseseks kasutamiseks ja

mitte ainult objektide osas, mis suurepäraselt välja tulid, vaid mainida tuleks ka

neid,  mis  mingil  moel  ebaõnnestusid.  Juhul  kui  pärast  objektide  lõppemist

koostatakse põhjalik analüüs, on võimalik hiljem meenutusi värskendades hoida ära

vigade kordumist ja mis tähtsam, hoida joont saavutamaks seda, mis suurepärastel

objektidel  õnnestus.  Referentsobjektid  on tõendusmaterjal  ettevõtte  suutlikkusest

toota  kvaliteeti  ja  seda  nii  koostööst  huvitatule  kui  ettevõttele  endale.  Kõige

sagedamini eksponeeritakse referentsobjekte ettevõtete kodulehekülgedel, vahel ka

fotodena  ettevõtte  kontori  seinal,  sellise  loetelu  võib  trükkida  visiitkaardi

tagaküljele.

B. Kogemuse kogumine ja analüüs.

6. Üldiste kvaliteediga seotud lahenduste ja juhendmaterjalide kokku kogumine.

Ettevõttes peaks olema nö isiklik kogu kvaliteediga seonduvat materjali (seadused,

normid,  standardid,  kvaliteedi  saavutamist  käsitlevad  raamatud  ja  käsiraamatud,

eelnevate objektide kogemus (vt punkt  7) jms). Sellise „raamatukogu“ olemasolu

annab ettevõttele kiirema võimekuse kvaliteeti tagada ning töölisele võimaluse läbi

kontrolli saada kinnitust oma kahtlustele ning seeläbi ennast ka harida.

7. Kogemuse talletamine ja ettevõtte jätkusuutlikkuse tagamine.

Selleks, et ettevõte oleks jätkusuutlikult toimiv, peaks olema rakendatud informatsi-

ooni  jagamise  ja  talletamise  kord,  millise  juures  on  esiteks  informatsiooni

talletamine  ja  jagamine  automaatne  või  vähemasti  lihtsasti  teostatav,  teiseks,

analüüs toimuks kas automaatselt või kerge vaevaga. Kui ettevõttes on kehtestatud

koosolekute kord, kus informatsiooni edasiandmine mingi kindlaks määratud aja

tagant toimub regulaarselt ning protokollide kaudu jäävad teadmised ettevõttesse,

siis  lubab see  töötaja  lahkudes  või  haigestudes  ettevõttel  edasi  funktsioneerida.

Koosolekuid  saab  asendada  või  toetada  ka  elektroonilise  foorumiga20,  kus  iga

20 Internetis asuv infovahetuskeskkond, millele isikute ligipääsu saab firma ise kontrollida.
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töötaja  saab  oma  kogemust  vahetult  jagada.  Tööde  käigus  saadud  kogemustest

teadmiste edasiandmine ettevõtte personalile on ettevõtte õppimisvõimet soodustav.

Info analüüsist saadav statistika näitab ettevõtte suunda ja arengut.

Iga koostöö alltöövõtjaga jätab ettevõttele jälje tulenevalt saadud kogemusest. See

kogemus oleks vaja läbi kognitiivse mälu talletada ja sellest õppida kogu ettevõttel,

et  edaspidi  antud  alltöövõtja  koostöösse  haaramisel  arvestada.  Kui  ettevõttes

toimub  alltöövõtjate  hindamise  protseduur,  on  seeläbi  saadud  tulemuste  järgi

võimalik otsustada edaspidise võimaliku koostöö osas.

C. Personali juhtimine.

8. Töötajaskonnale seatavad nõuded.

Kvaliteetse  töötulemuse  ettevõttes  loovad  töötajad,  seepärast  on  tähtis  seada

ettevõtte  siseselt  nõuded töötajatele  (haridus,  tööalased oskused,  isikuomadused,

füüsiline  võimekus jms).  Eelnimetatud  strateegiliste  eesmärkide  seadmine annab

ettevõttele võimaluse hinnata ettevõtte olemasolevaid töötajaid ja töötajate juurde-

palkamise vajadusel kandidaate. Kui töötajatele on kindlaks määratud nõuded, on

tööandjal  kergem  eelnevalt  väljatöötatud  standardi  alusel  palga  määramine

värvatavale  töötajale.  Mõnedel  puhkudel  on  ettevõttel  majanduslikult  soodsam

töötajaskonnale  seada  kõrgemaid  kvalifikatsiooninõudeid,  olenevalt  tööde

iseloomust (objekti keerukus ja suurus, üksikute objektide rohkus).

9. Kvaliteedi eest vastutuse defineerimine.

Ettevõttes  peaks  olema  määratud,  kuidas  töötajad  vastutavad  ettevõtte

ehitustoodangu kvaliteedi eest, milline on iga ettevõttes töötava isiku vastutusmäär

olenevalt  kas  ametikohast  või  mõnel  juhul  isikust.  Võimalused,  mida  tuleks

kasutada  tegevuste  ja  vastutusmäära  selgitamiseks,  on  töötajate  töölepingud  ja

ametijuhendid,  viimastes  sätestatakse  konkreetsel  ametikohal  töötava  töötaja

kohustused.  Kohustuste  mittetäitmisel  kaasnevad  kas  tööde  ümbertegemine  või

kahjude kompenseerimine.

10. Töötajate koolitus.

Tulenevalt  sellest,  millised  ambitsioonid  ettevõttel  on,  oleks  tarvis  töötajate

komplekteerimiseks strateegiat või vähemasti plaani. Kogudes enda ümber vastava
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kvalifikatsiooni  ja  kogemusega  personali,  on  võimalik  saavutada  ettevõtte

eesmärgid  oluliselt  lihtsamalt.  Seejuures  töötajad  peavad teadma,  mis  on  nende

ülesanded ja milliseid vahendeid selleks kasutada on lubatud (milliste vahenditega

ettevõte neid on nõus varustama). Eelneva juurde käivad ka tööalased koolitused

konkreetsete töötajaga seotud tööülesannete osas, mis aitavad töötajal mõista või

meenutada talle usaldatud tööoperatsioonide sisu ja selle juurde käivat tööohutust.

Juhul kui selline tegevus on pidev st perioodiline, tõstab see töötaja teadlikkust ja

garanteerib  uute  töötajate  samaväärse  koolitustaseme  võrreldes  olemasolevate

töötajatega. Samuti aitab personali perioodiline koolitamine kaasa ka töötajaskonna

sidumisele, lisaks teadmiste kinnistamisele.

Arenguvestlused on üks võimalus ettevõtte juhtkonnal teada saada muudatustest,

mis on toimunud töötajaskonnas ja seeläbi võtta vastu töötajatega seotud otsuseid

(koolituse vajadus, palga tõstmine, motivatsioonipaketi ülevaatamine, uute töötajate

vajadus jms) üldiselt või isikupõhiselt.

11. Töötajate motiveerimine.

Ettevõtte konkurentsivõimele aitavad kaasa tulemusele orienteeritud motiveeritud

töötajad.  Selleks,  et  ettevõtte  töötajad  oleksid  piisava  motivatsiooniga  parima

tulemuse  saavutamiseks,  on  ettevõttel  soovitav  töötajatele  pakkuda  läbimõeldud

motivatsioonipaketti.  Kuivõrd iga töötaja on erinev, siis tuleks sellele võimalusel

läheneda personaalselt ja juba isiku tööle võtmisel. Tööülesandeid täitma võetav

inimene peab olema nende ülesannete täitmisest  huvitatud ja vahel sellest  moti-

veerimiseks  piisab,  mõnikord  piisab  vastavast  töötajat  rahuldavast  töötasust,

enamasti  on  aga  vaja  midagi  muud.  Üldiselt  arvatakse  töötajaid  motiveerivat

järgmised  tööga  kaasaskäivad  või  ettevõttel  eraldi  pakutavad  lisandväärtused:

vaheldusrikas töö, piisav vastutuse määr, selged tööülesanded, iseseisvus tööüles-

annete täitmisel, tagasiside saamine ja andmise võimalus, paindlik ajagraafik töö-

ülesannete  täitmiseks,  väljakutsuvad  tööülesanded  (kõrge  pädevuse  puhul,  kui

materiaalsed väärtused on töötaja enda poolt kindlustatud), avalik tunnustus (kuu

töötaja ja muu tunnustus, kuid konkreetse õnnestumise eest). Kui ettevõtte juhtkond

tunneb ära isikuomadused ja annab talle täita tööülesanded, milliste täitmist töötaja
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naudib, on tulemus suurepärane. Selle juures peab teadma, et pädev juht on väga

hea töötaja motivaator.

Kui kalduda materiaalsete  väärtustega motivaatorite  kasutamise poole,  siis  oleks

ettevõttel mõistlik pakkuda neid väärtusi, milliseid on ettevõttel kõige lihtsam kätte

saada,  nt  spordiklubi  liikmekaardi  pakkumine,  mida  suuremas  koguses  (kõigile

töötajatele,  kes  kaarti  soovivad)  on  lihtsam  soetada  sõlmides  teenusepakkujaga

lepingu,  või  siis  pakkudes  töötajatele  motivaatorina  enda  ettevõtte  toodangut,

ettevõttes  läbi  käivat  materjali  soodsamalt  vms.  Kõige  lihtsam  on  tulemustasu

pakkumine kas põhipalgana või lisatasudena (boonus). Autor arvab, et sellisel juhul

võiks olla selline lisatasu arvestamine emotsioonivaba, määratud kogu ettevõttes

ühtse valemiga vms, et vältida asjatuid töötajapoolseid negatiivseid emotsioone ja

hoida töötaja motivatsioon kõrgel.

12. Eeskuju.

Moraali kõrgel hoidmine on ettevõttes kindlasti üks kvaliteeti loovatest aspektidest,

mille  juures  saavad  ettevõtte  juhid  oma  eeskujuga  motiveerivad  olla.  Paljudes

ettevõtetes on juhid need, kes teevad oma töölistega koos tööd, olles oma ettevõtte

juhi töö selleks ajaks juba ära teinud. Ettevõttes, kus töötajaskond on alla kümne,

on see enam kui tõenäoline, et ettevõtte juht sarnaneb ehitusplatsil töölistega või

vähemasti täidab ta otsest töödejuhi kohust. Samal ajal on sellised juhid kindlasti

eeskujuks ka oma töö meetodite ja -kultuuri poolest, sest kes siis veel, kui mitte

ettevõtte juht, peaks teadma, kuidas töid teostada tuleb. Paraku on autori arvates

selline  toimimine  võimalik  vaid  ettevõttes,  kus  ettevõtte  juht  asub  töölistele

hierarhiliselt väga lähedal. Ettevõtetes kus struktuur on mitmekihilisem, on eeskuju

näitajateks otsesed juhid, kes tihtipeale eelmainitud kombel  töölistega sarnaneda

võivad.

13. Tööriietus.

Ettevõtte tööliste ühtne riietus annab ehitusobjektil märku ühtsest ettevõttest, seda

enam, et töölised peavad olema äratuntavate ettevõtte tunnustega. Võttes arvesse, et

tänapäeval  on võimalik riietust  kujundada just  konkreetsele  ettevõttele sobivaks,

siis on see fantaasia küsimus, kui silmapaistvaks ettevõte end riietada soovib. Selle

juures  ei  tohi  tähelepanuta  jätta,  et  eelduseks  on  tööriiete  funktsionaalsus  ja
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mugavus, mis toetavad töö tegemist.

D. Koostööpartnerid.

14. Alltöövõtjatele pandud kvaliteedikriteeriumid.

Ettevõtte  alltöövõtjate  kaasamine  tööülesannete  täitmisse  tähendab  ülesannete

jagamist, kuid vastutuse võtmist. Ettevõte peab ülesannete jagamisel hoolikalt läbi

mõtlema,  millist  kvaliteeti  ta  alltöövõtjalt  soovib  ja  milliseid  tegevusi  ning

vastutuse määra see alltöövõtja õlule paneb. Ettevõtte enda kvaliteedikriteeriumite

ülekandmine alltöövõtjatele on mugav, kuid seejuures peaks ettevõte analüüsima

alltöövõtja võimekust neid ülesandeid täita (vältida sarnast situatsiooni võrreldes

ISO  kvaliteedijuhtimissüsteemi  rakendamisega,  kus  süsteem  võib  lämmatada

alltöövõtja põhitegevuse). Samuti võivad olla alltöövõtjatele esitatavate nõuete seas

töö  tegemise  meetodid  (nt  tööde  kirjelduste  jagamine  alltöövõtjale),  tööde

üleandmise-vastuvõtmise  kord,  tööde  kontrollimise  kord,  tööde  teostamise

kalendergraafiku  kooskõlastamine  jms.  Lisaks  sellele  on  vaja  peatöövõtjal

arvestada  tellija  nõudmistega,  mis  on  mõnedel  juhtudel  sätestatud  tellija  poolt

töövõtu lepingus peatöövõtjaga (nt alltöövõtjate pädevuskriteeriumid vms).

15. Informatsiooni vahetus koostööpartneritega.

Kuivõrd  ehitustegevuses  võib  tihti  kvaliteedi  tagamine  taanduda  informatsiooni

liikumise  kiirusele,  siis  sellest  lähtuvalt  on  ettevõttel  vaja  kindlaksmääratud

informatsiooni  jagamise  ja  vastuvõtmise  meetodit,  mis  tagaks  vajaliku  info

kättesaamise.  Informatsioon ei  tohi  oma levikul  kaotada kiirust,  usaldusväärsust

ega mahtu. Ebameeldivuste ja arusaamatuste vältimiseks peaks koostööpartnerite

vaheline töövõtuleping sätestama järgnevaid aspekte: informatsiooni liikumise viis

(soovitatavalt  taasesitatav),  tee  (soovitatavalt  hierarhiline),  aeg  (soovitatavalt

mõistlik  aeg),  kas  informatsiooni  kättesaamise  kinnitus  on  nõutud  ja  ameti-

positsioonid,  kes  informatsiooni  annavad  ning  millises  ulatuses.  Sarnased

kriteeriumid  võiksid  olla  sätestatud  ka  ettevõtte  siseselt,  nii  väljaantava  kui  ka

väljastpoolt  vastuvõetava informatsiooni kohta, tehes võimalikuks informatsiooni

liikumise  ka  ekstreemsemates  situatsioonides,  kus  tavapärane  käitumine  mingil

põhjusel ei ole võimalik (nt töötaja haigestumine või muul põhjusel kättesaamatuks

osutumine). Ilmselgelt valitakse erinevad käitumismallid tulenevalt informatsiooni
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tähtsusest  ja  taotlejatest.  Eelmainitud  ettevõtte  töötajate  käitumist  sätestavad

nõuded  peavad  olema  kirjas  ettevõtte  sisekorraeeskirjades  ja/või  töötajate

ametijuhendites.  Mõnedel  puhkudel  on  ettevõtte  sisene  informatsioon  nii

konfidentsiaalne, et selle väljaandmine on keelatud, isegi peale ametist lahkumist.

Sellisel juhul peab see nõue kindlasti olema töötajaga sõlmitavas töölepingus kirjas

ja kõik vastavad detailid töötajale selgitatud.

E. Kvaliteedi tagamine.

16. Ehitusmaterjalide vastavuse kontrollimine.

Projekteerija  peab  tagama  ehitusprojektis  kasutatava  materjali  asjakohasuse  ja

montaaživõimalikkuse,  lähtudes  reaalsetest  materjali  omadustest.  Objekti

töötajaskond  peab  kontrollima  materjali  projektikohasust  ja  seda  mitte  ainult

saatelehti  kontrollides,  vaid  reaalselt  materjali  visuaalselt  hinnates,  mis  tagab

võimalike  defektide  kiire  avastamise. Kontroll  peab  olema  vahetult  objekti-

meeskonnale üleandmisel ja fikseeritud võimalikult käepärasel viisil, mis ettevõtte

siseselt on kokku lepitud. Kui ehitusmaterjali ei ole mingil põhjusel võimalik vastu

võtta  objektimeeskonnal,  siis  peavad  nad  tagama materjali  vastuvõtja  pädevuse

eeltoodud  tegevusteks.  Ehitusmaterjali  vastuvõtmise  järgselt  tuleb  tagada  selle

reeglitekohane  teisaldamine  ja  ladustamine  vastavalt  ehitusmaterjali  tootja

juhistele, kui selleks on vajadus. Samuti peab ehitaja tagama sarnaste mitmeosaliste

materjalide  komplektsuse  nende  paika  panekuni  (vt  näidet  Lisa  6,  punkt  12).

Ehitusmaterjalide puhul, mille nõuetekohasuse kontrollimiseks nähakse ette katseid

või  proovikehade võtmist  (betoon),  tuleb  need tegevused toime  panna vastavalt

kvaliteedi tagamise plaanile.

17. Tööriista ohje.

Ettevõttes  kasutatavad  tööriistad,  sh  mõõte-  ja  mõõdistusvahendid,  milliseid

kasutatakse oma töö kvaliteedi mõõtmiseks, peavad täitma eesmärki aidata kaasa

kvaliteedi tootmisele, seepärast  on kaardistamine vajalik. Kaardistamise all peab

autor  silmas  tööriistade  loetelu,  mis  on  vajalikud  töö  tegemiseks.  Loetelu

täiendamine  tööriistade  näol,  mis  oleks  abiks  ehitustoote  parima  kvaliteedi

saavutamiseks, kuid milliseid ettevõttel veel pole, on kindlasti vajalik. Tööriistade
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rivist  välja langemisest tulenevate probleemide vältimiseks on vajalik tööriistade

soetamise, korrashoiu-kontrollimise ja asendamise kava.

Kuivõrd mõned tööriistad on kasutajaspetsiifilised (nt kasutajapõhine seadistus ja

hooldusgraafiku järgimine), siis on soovitav need tööriistad vastavalt märgistada.

Üldiselt  ehitusel  praktiseeritakse  ettevõtte  tööriistade  märgistamist,  et  need

samasuguste tööriistadega, mis on kasutusel kaasettevõtetel, vahetusse või koguni

eksikombel kaduma ei läheks. Kui ettevõte vajab aeg-ajalt tööriistu või seadmeid,

mille  maksumus  on  väga  kõrge,  arvestades  nende  kasutussagedust,  siis  võiks

ettevõttel olla lepinguline partner selliste seadmete-tööriistade laenutamiseks. Autor

rõhutab  siinkohal  lepingulist  partnerlust  seetõttu,  et  see  võib  tagada  vajaliku

seadme-tööriista õigeaegse objekti jõudmise, kui selle vajadus on ootamatu.

18. Tagasiside korjamine ja analüüsimine.

Kogudes informatsiooni ettevõttega kokkupuutuvatelt isikutelt, on võimalik mõista

klientide  ootusi  ja  ettevõtte  sooritusi  analüüsida.  Ettevõtte,  kelle  eesmärgiks  on

kliendi ja miks mitte ka kaasettevõtete, kellega koos ehitusobjektidel töötatakse,

rahulolu, arenguks hädavajalikku tagasisidet korjates on võimalik ettevõtte suunda

määrata ja analüüsi käigus viia sisse muudatusi kliendi rahulolu suurendamiseks.

Vähim,  mida  ehitusettevõte  teha  saab,  on  analüüsida  koosolekute  protokollidest

neid kohti, mis on ettevõttega seotud. Parima ülevaate saamiseks on vajalik pidev

objektiga  kaasas  käimine ja  koosolekutest  osavõtmine.  Iga tööetapi  lõpus peaks

toimuma tagasiside kogumine,  mille  viis  on ettevõtte  enese otsustada,  sõltuvalt,

millist  infot  saada soovitakse.  Tagasiside käigus peaks kindlasti  küsima ka neid

aspekte,  mis  puudutavad  ettevõtte  silmapaistvaid  omadusi,  milliseid  saab

analüüsida ettevõtte eeliste või puudustena.

19. Konkurentsivõimet tõstvad tegurid.

Teades ettevõtte sihte ja eesmärke on võimalik kavandada ettevõtte arengut ja selle

heaks  töötavate  meetmete  planeerimist.  Eesmärk  on  selle  arengu  läbi  ettevõtte

konkurentsivõimet tõsta. Tagasisidest saadud informatsioon annab ettevõttele teada

tema positsiooni  konkurentide seas ja klientide eelistused. Selle juures toodangu

kvaliteedi tõstmine on kindlasti üks aspektidest, millele peaks ettevõte süsteemselt

lähenema, et mitte öelda välja töötama ettevõttesise kvaliteedisüsteemi. Ettevõtte
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konkurentsieeliste reastamisest ja tagasisidest saadud info analüüsimisest saadakse

teada,  kas  klientidele  need  aspektid  tegelikult  ka  olulised  on.  Kaaluda  võiks

koostööd erinevate spetsialistidega,  kelle  panus võiks olla ettevõtte  konkurentsi-

võimet  tõstev  (pakutakse  midagi,  mida  teised  ei  paku).  Stabiilse  ja  kogenud

töötajaskonna  nimel  tasuks  ettevõttel  pingutada,  sest  kokkutöötav  meeskond on

hindamatu väärtus mistahes eesmärkide saavutamisel. Heade kliendisuhete väärtus

tuleb  ilmsiks  pikaajalise  koostöö  korral,  kui  ettevõttel  on  eesmärgiks  stabiilne

tootmine,  siis  tasub  kindlasti  investeerida  kliendisuhetesse.  Tänapäeval  on

ettevõttel  vaja  investeerida  ka infotehnoloogilistesse  lahendustesse,  mis  annavad

võimaluse hoida kokku aega ja samal ajal kvaliteeti tõsta. Madalat hinnataset autor

eesmärgiks ei  soovita,  kuna on teada,  et  see mõjutab suurel määral kvaliteeti  ja

antud juhul käsitletakse kvaliteeti tõstvaid aspekte.

F. Üldised kvaliteedi tagamise meetmed.

20. Ehitustööde kalendergraafikuga seonduv.

Ettevõtte  suutlikkus koostada  paikapidav kalendergraafik on kvaliteedi  tagamise

eesmärgist  tulenevalt väga tähtis. Hea kvaliteedi saavutamiseks on vaja reaalselt

hinnata  ettevõtte  olemasolevaid  ressursse  ja  paigutada  need  objekti  taustale,  et

mõista  tööde  teostamise  võimalikkust  või  lisaressursside  (tööjõud,  raha,

mehhanismid)  vajalikkust,  et  need  õigeaegselt  (ehk  kalendergraafiku  kohaselt)

hankida.  Veel  parema  kvaliteeditulemuse  saavutamiseks  tuleks  koostada

ehitustööde tööprogramm (vt lk 80), et kogu ehitusprotsess oleks planeeritud, selle

käigus protsessi läbimõtlemine annab suurema tõenäosuse vigade ja puudujääkide

leidmiseks, mis kalendergraafiku koostamisel võivad jääda tähelepanuta.

Ehituse  kalendergraafiku  jälgimine  peab  olema  ehitusega  tegeleva  ettevõtte

igapäevase ehitustegevuse  loomulik osa.  Ettevõttes peab olema ühtne seisukoht,

millise ehitustööde kalendergraafikust mahajäämise juures reageeritakse ja millised

on meetmed tööde graafikusse tagasisaamiseks. See võib tähendada näiteks erineva

täpsusastmega graafikute koostamist  erinevatel  juhtimistasanditel,  mis omakorda

loob  olukorra,  kus  ehitusgraafiku  jälgimine  toimub  mitmel  juhtimistasandil  ehk

suurema kontrolli ehitusprotsessi üle. Meetmed, mis ehitusgraafiku ekstreemsetest

perioodidest  (mingil  põhjusel  kalendergraafiku  kriitiliseks  muutumine)  välja
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tulekuks vajalikud on, peavad ettevõttes lisaressurssidena määratud ja võimalikud

olema.

21. Materjalide tarnegraafik.

Ehituse  kalendergraafiku  täienduseks  on  vaja  koostada  ehitusmaterjalide

tarnegraafik,  mis  tugineb  materjali  tarnetingimustele  ja  ehitustehnoloogilisele

vajadusele konkreetsel objektil. Tarnegraafik aitab jälgida ehitusmaterjalide tarnija

graafikus  püsimist,  kuivõrd  ehitusmaterjalid  ja  nende  saabumine  objektile  on

ehitusprotsessi olemuslik osa. Sarnaselt ehitustööde graafikule, on ka tarnegraafiku

olemasolul selle jälgimine igapäevase ehitustegevuse loomulik osa. Juhtudeks, kus

materjalitarnija  ei  püsi  graafikus,  on  ettevõttel  vaja  meetmeid  tarnija  korrale

kutsumiseks  või  alternatiivide  leidmiseks  teiste  tarnijate  seas.  Eriti  tähtis  on

tarnegraafik ehitusobjektidel, kus on piiratud võimalused materjali ladustamiseks

või mõnel muul põhjusel on ainuvõimalik montaaž otse ratastelt.

22. Objektipõhine informatsiooni vahetamine.

Tagamaks, et ehitus on teostatud projektikohaselt ning selle juures on arvestatud

projekti  muudatustega,  on  vaja  ettevõttel  kindlaks  määrata  projekt-

dokumentatsioonile  ja  koosolekuprotokollidele  juurdepääsu  vajavad  isikud.

Protokollides  sisalduv  informatsioon  tuleks  töödelda  selliselt,  et  see  aitaks

ehitusplatsil  kvaliteeti  toota  ehk  oleks  asjaosalistele  kättesaadav  ja  teada.

Eelmainitud informatsioon on vaja viia kujule, milline on kergesti jagatav ja seeläbi

asjaosalistele  igal  hetkel  kättesaadav  (nt  projektipank  ettevõtte  serveris,

koosolekute  protokollid  protokolliva  ettevõtte  serveris  jms).  Ettevõttesisese  info

levitamise  protseduurid,  mis  töötaksid  võimalikult  väikese  inimfaktoriga

(elektrooniline jagamine,  automaatsete  elektronteadete suunamised jms),  tagavad

parema  ja  kvaliteetsema  töötulemuse.  Kui  ettevõtte  informatsiooni  jagamise

süsteem toetab igal hetkel värske informatsiooni kättesaadavust ettenähtud isikute

(nt objektijuht, projekteerija, töömees) poolt, on kvaliteediga seotud riskid valest

lähteinformatsioonist tingitud ehitus- või planeerimisvigades oluliselt väiksemad.

Informatsiooni  õigeaegne laekumine töötajani  annab töötajale indu ja võimaluse

olla  teadlik  järgnevatest  tööetappidest  ning  nendeks  häälestuda.  Samas  hoiab

informatsiooni  õigeaegne  jõudmine  töötegijani  praaktöö  osakaalu  madalal,  mis

116



omakorda jätab ära töötajates ebameeldivad tunded seoses nõuetele mittevastava

töö uuesti tegemisega. Kui tööjuht suudab tööd juhtida selliselt, et ei teki seisakuid

ega praaktööd, on töödejuht tööga hästi hakkama saanud.

23. Töökeskkonna jälgimine.

Ettevõtte töötajate töökeskkonna riskihindamine tuleb läbi viia iga kord, kui töötaja

siseneb  uude  töökeskkonda.  Kui  ettevõte  on  seotud  ainult  siseruumides  asuva

kontoriga,  siis  tuleb  ka  selle  riskihindamine  teostada  ja  vajadusel  kohandada

tähtsamaid tegureid, mis ettenähtud töö tegemisel kõige rohkem töötajale mõjuvad

(valgustus,  õhu  liikumine,  müratase  jm).  Riske  hinnatakse  lähtudes  etteantud

piirnormidest  ning  nendele  määradele  mittevastavad  tegurid  maandatakse

kohandades  töökeskkonda.  Lisaks  ohuteguritele  etteantud  piirmääradele  tuleb

ettevõttel  arvestada  ka  töötajate  eripäradega,  mis  võivad kaasa  tuua  miinimum-

normidest kõrgemat pingutust, kui eesmärk on saavutada parim töötulemus.

Ehitusobjektidel  viiakse  riskianalüüs  läbi  objekti  alguses  ja  vastavalt  hinnatud

riskiteguritele nähakse ette meetmed riskide leevendamiseks, kui mitte vältimiseks.

Töökeskkonna  kontrolli  tehakse  objektimeeskonna  poolt  ehitusobjektil  iga-

nädalaselt  ja  selle  tegevuse viimisega  digitaalsesse keskkonda on võimalik  luua

mugavam kontrollimise tegevus. Lisaks on ettevõttes väljaspool objekti võimalik

kontrolli teostamist kontrollida, mis on ettevõtte juhtkonna poolt vajalik, kuivõrd

töökeskkonna kontrollimine on seadusest tulenev nõue. Digitaalne keskkond aitab

ka  dokumente  säilitada,  millised  kipuvad  ehitusobjektil  kehvematel  juhtudel

kaduma minema.

Lisaks  seadusega  ettenähtud  töökeskkonna  tingimuste  täitmisele  on  ettevõttel

võimalik  motiveerimisaspektist  lisada  töökeskkonda  lisandväärtusi  pakkuvaid

elemente. Nende kohta peaks ettevõtte juhtkond küsima töötajatelt, millised neid

kõige rohkem huvitaks.

24. Keskkonna jälgimine.

Ettevõttes  peaksid  olema  välja  töötatud  kesksed  keskkonnalased  vaated,  mida

tööülesannete täitmisel järgitakse. Need vaated peaksid iga ettevõtte töötajale teada

olema  ja  töötajate  suhtumine  keskkonda  võiks  ideaalis  samastuda  ettevõtte
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suhtumisega. Kui nimetatud eeldused on täidetud, siis autori arvates sisuliste juhiste

vajadust  pole,  pealegi  ettevõtte  tegevus  peab  järgima  kehtivat  seadusandlust.

Sellegipoolest  on  lihtsam uutele  ja  olemasolevatele  töötajatele  ettevõtte  vaateid

selgitada, kui need on konkreetsel kujul olemas.

Keskkonna  jälgimise  aspektid  peaksid  vähimal  määral  sisaldama  tegevusi  mis

tulenevad ettevõtte tavapärasest  toimimisest.  Sh eriolukorrad, kus ehitustegevuse

käigus satutakse kokku mürgiste ainetega,  keskkonnakahjulike materjalidega või

nende utiliseerimisega.

25. Töökorraldusega seotud probleemid tööfrondil.

Ehitustegevuses  on  sagedased  juhused,  kus  ettevõtted  tegutsevad  erineva  tööde

teostamise  kalendergraafiku  järgi  ja  erineva  ehitusprojekti  järgi  (tihtipeale

tulenevad  erinevused  muudatuste  levitamisest  peatöövõtja  poolt,  vt  punkt  22).

Tulemuseks võivad olla ulatuslikud tööseisakud erinevates ettevõtetes,  tulenevalt

tööfrondi  mitteavanemisest  ja  suured  lammutusmahud  tööde  ümbertegemisest.

Tihtipeale  on  selline  olukord  välditav,  kui  probleemi  ilmsiks  tulles  see  kohe

lahendada, mitte lasta sel teiste tööde tõttu tagaplaanile jääda, kuni kriitiline hetk on

käes. Selleks otstarbeks pakub autor välja, et ettevõttes võiks olla välja töötatud

süsteem,  mille  abil  antakse  peatöövõtjale  teada  probleemist,  mis  on  seotud

siirdutava tööfrondiga. Juhul kui süsteem tagab piisava tihedusega meenutuse, sest

kiire ehitustegevuse käigus ei pruugi lahendused esimese tähelepanu juhtimise järel

tulla, on võimalik probleem lahendada ja sellega tööfrondi avanemine saada enne,

kui olud ajaliselt kriitiliseks kujunevad.

Magistritöö raames läbiviidud uurimusest saadud informatsiooni ja selle põhjal koostatud

käesolevat juhendit on võimalik kasutada täpsema juhendi välja töötamisel konkreetsele

väikeettevõttele  või  ka  üldisema  juhendina.  Autor  arvab,  et  kuivõrd  väikeettevõtete

käitumine on ettevõtteti väga erinev kvaliteedi loomisel ja tagamisel, siis hästi töötavaid

üldiseid  juhendeid  on  üsna  raske  välja  töötada  ja  lõpuks  peab  juhend  siiski  tuginema

konkreetse ettevõtte käitumiseelistustel, et tagada soovitud kvaliteeditulemust.

Intervjuudest saadud informatsiooni analüüsist võib selgesti välja lugeda, et sellise juhendi

järele vajadus väikeettevõtetel on olemas ja seda iseäranis suuremate ettevõtete arvates, kes
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taolise  juhendi  potentsiaalse  rakendaja  lepinguline  partner  ehitusobjektil  on.  Kui  käes-

olevat juhendit rakendada väikeettevõtte töö põhiprotsessis, on autori arvamusel võimalik

saavutada  ettevõtte  ehitustoote  kvaliteedi  paranemist  läbi  juhendis  toodud  aspektide

läbimõtlemise. 

119



KOKKUVÕTE

Käesolevas  magistritöös  uuris  autor  ehitustegevusega  otseselt  seotud  väikeettevõtteid

ehituskvaliteedi tootmise aspektist. Magistritöö teemas „Ehituskvaliteedi tagamise juhend

väikeettevõttele  Eestis“  viidatud  kvaliteedi  tagamine on autori  arvates  ettevõtte  konku-

rentsivõime aspektist tähtis.

Nõudlik klient, tihe konkurents, heatasemelised tehnilised võimalused jne iseloomustavad

tänapäeva ehitusmaastikku, samas nõudlikku ja kvaliteediteadlikku klienti on üsna raske

tihedas konkurentsis rahuldada selliselt, et ettevõte ka kopsaka kasumi teeniks. Reeglina

nimetatakse  kliendi  poolt  paika  pandud  eeldusi  soovitava  ehitise  iseloomustamiseks

kvaliteediks. Seadusandluses on toodud kvaliteedi saavutamise vähimad määrad, tagades

ehitise püsivuse, ent nõudliku kliendi eesmärgid on kõrgemad ja täpsemad ning ilma nende

täpsustatud nõuete rahuldamiseta pole võimalik tänapäeva ehitusturul olla edukas.

Ehitusvaldkonnas on lisaks seadustele  ka  muid kvaliteeti  sätestavaid  juhendeid,  millest

ehitustoote loomisel saab juhinduda: normid, standardid, paigaldusjuhised. See kõik on kas

otseselt  või  läbi  sõlmitud  lepingute  ehituse  legitiimne pool,  mille  üle  peavad  erinevad

ametid  ja  isikud  järelevalvet.  Need  isikud  koostöös  ehitusettevõtte  ja  tellijaga  loovad

praktilise aluse ehituskvaliteediks.

Kvaliteedi  kui  nähtuse  määratlus  on  ehitisega  seotud  tulevase  haldaja  ehk  omaniku

väärtushinnangute  läbi.  See  lisab  kvaliteedile  suures  mahus  ebamäärasust,  kuivõrd

erinevaid nõudeid omanike poolt võib olla kuitahes palju. Eelkõige tuleb aga silmas pidada

vähimaid,  seadusest  tulenevaid  nõudeid,  mis  on otseselt  seotud  ehitise  püsimisega  ehk

kasutajate ja kõrvaliste isikute eludega.

Olukorras, kus ehitustegevuse aluseks olev idee on saanud projekti kujul kinnitust, mis on

vastavate ametnike poolt ka nõuetekohaseks tunnistatud, algab reaalne kvaliteedi tootmine

ehituslikus mõttes. Olgu siinkohal täpsustatud, et ehitise kvaliteedi loomine algab ideest ja

kinnistub  konkreetsele  ehitisele  igas  järgnevalt  läbitud  etapis.  Lõpptulemusena  nähtav
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kvaliteetne  ehitis  on  oma  ala  professionaalide  kätetöö  vili,  mida  on  juhtinud  samuti

professionaalsed juhid. Eeldusel, et ehitusprotsessis ei jäeta midagi juhuse hooleks, saab

lugeda professionaalsete ehitustöötajate kaasabil valminud ehitist kvaliteetseks, olenemata

tema kubatuurist või maksumusest.

Viimati  mainitud  ehitustegevus  professionaalide  kaasabil  on  ideaalis  kvaliteedi  eest

vastutuse  redel,  kus  iga  protsessis  osalev  töötaja  annab  endast  maksimumi  parima

kvaliteedi saavutamiseks oma töölõigus.  Juhustele ruumi ei jäeta ja selle tagamiseks on

mõned  ettevõtted  abiks  võtnud  tunnustatud  kvaliteedi  tagamise  süsteemi.  Autor  on

veendumusel, et kvaliteet eeldab süsteemset lähenemist, kuna suurtel ehitusobjektidel on

kaos kergelt tekkimas ilma korra ehk süsteemita. Seejuures süsteem ei tee inimeste eest

tööd  ära  ja  ehitustegevusega  seotud  isikud  ei  pääse  toote  kvaliteedi  igapäevasest

kontrollimisest, ka tunnustatud süsteemi rakendamise korral.

Käesoleva magistritöö teoreetiline alus töö esimeses osas on koostatud erialakirjanduse,

artiklite, uuringute ja seadusandluse põhjal, milles esines ehituskvaliteedi sisuline käsitlus.

Teoreetilises osas on käsitletud ka eelnevalt Eesti Maaülikoolis ehituskvaliteediga seotud

teemadel kirjutatud magistritöid. Töö teoreetilises osas defineeritakse ehitus, ehitustegevus

ja  väikeettevõte,  tutvustatakse  ehitusega  seonduvate  järelevalvet  tegevate  instantside

ameteid ja kvaliteedi kujunemise põhimõttelisust, mille osadeks on seadusandlus, normid,

juhendid,  nõuetekohane  projekt,  kvaliteetne  ehitusmaterjal  ja  kvalifitseeritud  tööjõud.

Autori arvates on kõikidel nendel nimetatud lülidel oma tähtis roll, milles järeleandmisi

teha ei tohi. Eelpool mainitu on teoreetiline lähenemine ehituslikule kvaliteedi tootmisele,

kuid autorit huvitas töö koostamisel see, mis reaalselt ehitusel toimub.

Eesti ehitusmaastikul 98% ehitusega seotud ettevõtetest on väikeettevõtted, kelle töötajate

arv  on  statistiliselt  keskmiselt  4,7 inimest.  Ehitussektoris  kõige  laialdasemalt  kasutatav

kvaliteedi tagamise süsteem on ISO 9001 standarditel põhinev ettevõtte sisene kvaliteedi

tagamise  süsteem,  mis  ei  ole  5-liikmelise  personaliga  väikeettevõttele  just  kõige

atraktiivsem oma kulukuse ja keerukuse tõttu. Autori eesmärk oli uurimuse käigus teada

saada, millised on ehitusega seotud väikeettevõtte vajadused ja millised on kõige suuremad

probleemid seoses kvaliteedi tagamisega. Peamine uurimusküsimus oli, kas väikeettevõte

vajab kvaliteedi tagamiseks süsteemi. Juhul kui vajab, kas oleks võimalik luua mugav ja

väikeettevõttele  sobiv  kvaliteedi  tagamise  süsteem,  mis  oleks  taskukohane  ja  täidaks
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väikeettevõtte ootusi.

Uurimuse  läbiviimise  meetodiks  valis  autor  intervjuu  ja  intervjueeris  kümne  erineva

suurusega  ettevõtte  esindajaid.  Intervjuude  käigus  uuris  autor  ettevõtete  tausta  ja

parameetreid, mille alusel liigitada neid väikeettevõteteks. Autori peamine soov oli saada

täpsemat  informatsiooni  konkreetse  ettevõtte  käitumise  kohta  erinevates  kvaliteedi

tootmise  ja  kontrollimisega  seotud  tegevustes:  kuidas  sätestatakse  kvaliteedinõuded

toodangule, kuidas neid nõudeid ellu viiakse ja kuidas kvaliteeti kontrollitakse. 

Intervjuudest selgus, et väikeettevõttele on väga tähtis tema toodangu kvaliteet, olgugi, et

kvaliteeti  defineeriti  erinevalt.  Selgusid  ka  põhitegevused,  mida  kvaliteedi  tagamiseks

tehakse. Samuti ollakse arusaamal, et kvaliteedisüsteem iseenesest ei taga kvaliteetsemat

ehitustoodet,  kuid  oldi  nõus,  et  see  võiks  teha  kvaliteedi  saavutamist  kergemaks.

Kurioosseim fakt, mis intervjuudes kinnitust leidis, oli asjaolu, et projekteerijad lõpetavad

ehitusobjektiga suhte projekti valmimisel, viimatimainitu on üldises mõttes ehituskvaliteeti

mõjutav asjaolu ning vajaks kindlasti muutmist.

Intervjuudest  saadud  informatsiooni  kõrvutamisel  kirjandusest  saadud  teoreetiliste

teadmistega  tegi  autor  kokkuvõtteid,  mille  tulemusena koostas  25-st  punktist  koosneva

juhendi.  Juhendis  toodud  punktid  ilmestavad  ehitusprotsessi  kvaliteediga  seotud  poolt,

millele  tuleks  parema kvaliteedi  saavutamiseks kindlasti  tähelepanu pöörata.  Koostatud

juhendi  punktide  rakendamisel  väikeettevõtte  töö  põhiprotsessi  on  võimalik  saavutada

väikeettevõtte ehitustoote kvaliteedi paranemist.

Magistritöö  alguses  püstitatud  uurimisküsimus  sai  autori  koostatud  uurimuse  käigus

kinnitust.  Väikeettevõte on huvitatud kvaliteedi tootmisest ja selle juures ka süsteemist,

mis seda teha aitaks. Samuti on huvitatud suuremad ettevõtted, et nende koostööpartneritel

oleks kindel süsteem, mille läbi nende alltöövõtjate saavutatud kvaliteet on tagatud.

Kuna antud magistritöö tulemuseks on üldine juhend väikeettevõttele, siis võib edaspidi

uurida erinevaid kitsama valdkonna väikeettevõtteid, koostamaks pisut täpsemat juhendit,

mis  oleks  oma  otsesemate  juhistega  kasutatav  konkreetse  ehitusvaldkonna  väike-

ettevõtetes.
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CONSTRUCTION QUALITY ASSURANCE GUIDE FOR

SMALL COMPANIES IN ESTONIA

SUMMARY

Author researched small  companies related to construction field from the aspect of the

quality of construction in this Master Thesis.  Author’s opinion is  that  assurance of the

quality has a big importance to the company’s competitiveness.

Modern construction field is characterized by demanding client, tight competition, state of

the art technical possibilities etc. Demanding client with knowledge on quality issues is

hard to please in a way that makes possible to earn profit. Law sets out the minimum level

of quality, which guarantees the stability of the building, but demanding client has higher

aims to add more comfort and esthetics.

Law, standards, guidelines etc, present a possibility to describe wishes of the client and

agree on them as constructor’s obligation. A high quality building is the result of that and

quality will be set out based on the value assessment of the client. This aspect adds some

uncertainty to the definition of quality and describes also the relativity of it.

Construction process begins with the idea and follows several stages (planning, design,

construction,  interior).  The result  is a building of high quality – a fruit  of professional

work.  Professional  constructors  were  lead  by  professional  superintendents.  Given  that

nothing has left to chance during construction process a building finalized by professionals

can be of high quality without any regard to the size or cost of it.

Construction  by  professionals  may  be  seen  as  a  hierarchy,  which  involves  every

employee’s contribution to achieve the maximum result in their area of expertise. Nothing

has left to chance and some companies use a recognized quality management system to

guarantee that. Author is convinced that presumption for high quality is a system since a
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chaos is easy to develop on huge construction sites if there is no system. Still, it must be

acknowledged that system is not working without people and all construction works are

obliged to inspect the quality of a product even if a recognized quality management system

is used.

Theoretical base presented in the first part of this Master Thesis was concluded on the basis

of literature, articles, researches and laws relevant to quality of construction. Theoretical

part includes also earlier Master Thesis on the subject published by the Estonian University

of  Life  Sciences.  Definition  of  construction,  construction  works  and  small  companies,

presentation  of  subjects  of  the  supervision  and  development  of  the  quality  principles,

including  law,  standards,  guidelines,  construction  projects,  high  quality  materials  and

competence of the employees, is given in the theoretical part. In author’s opinion all these

parts have relevance and this must be a consideration. Before mentioned is the theoretical

approach to the production of the construction quality, but author’s main interest lies in

reality of a construction site.

On Estonian construction field 98 per cent of companies are small companies employing

4.7  employees  on  average  according  to  statistical  data.  The  most  common  quality

management system is the internal quality management  system based on the ISO 9001

standards. This system is not the most attractive to the company with 5 employees because

of it’s high cost and complicated procedures. The aim of the author was to establish which

are the needs of a small construction company and which problems related to the quality

management  are  the  essential  ones.  The  main  question  for  research  was,  if  a  small

company has a need for a quality management system. In case there is such a need, the

second question arises,  if  a  comfortable  quality  management  system suitable  for  small

company can be created to meet the expectation for low cost and fulfilling the essential

needs of the small company.

Interview was chosen as the method of research by the author and 10 representatives of

companies  of  different  size  were  interviewed.  Author  surveyed  during  interviews  the

background and valuables of these companies for classification as small companies. The

main goal of the author was gathering information on the behaviour of the company in the

situations of quality production and inspection – how the quality requirements are set for

production, how these requirements are executed and how quality is inspected.
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Interviews outlined that small companies value the quality of their production, even they

define it in different ways. Main activities for assurance of the quality outlined also. An

understanding,  that  a quality  management  system by itself  will  not  guarantee the high

quality,  but  it  would  make  the  achieving  of  the  quality  easier,  was  expressed.  Most

interesting was that interviews confirmed the fact that designers finish working with the

project when the design is ready, this tendency has influence on the construction quality

and should be changed.

Author  made  conclusions  comparing  the  information  gathered  during  interviews  and

theoretical  knowledge  and  concluded  a  guide  of  25  topics.  The  topics  of  the  guide

characterize  the  quality  related  side  of  the  construction  process,  which  needs  more

attention to achieve better quality. Following of the topics in the guide makes it possible to

rise construction quality of the construction product of small companies.

The  research  question  of  this  Master  Thesis  was  confirmed  during  research.  Small

companies have interest for quality production and with this also for the system as a tool

for  it.  Bigger  companies  interest  is  that  their  co-operation  partners  and  sub-providers

would have a system to assure the quality.

As a result  of this Master  Thesis a general  guide for small  companies was concluded.

Further a more detailed guide containing precise guidelines could be concluded as a result

of  a  research  of  specific  small  companies,  which  might  be  used  in  these  specific

construction companies.
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Lisa 1. Ehitusliku kõrghariduse skeem

Allikas: Autori joonis
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Lisa 2. Hiina CE märgis

         

Ametlik  CE-märgis,  mis näitab,  et  toode

vastab  Euroopa  Liidus  kehtivatele

kriteeriumitele  ning  seda  tohib  Euroopa

Liidus müüa.

Hiina  ekspordimärk  (China Export),  mis

ei tähenda midagi

Allikas: Internet
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Lisa 3. Tootega kaasas olev dokumentatsioon

Tootega kaasas olev dokument või dokumentatsioon peab sisaldama järgmist, tsiteerides

[17]:

• CE-märgis;

• tüübi-, partii- või seerianumber, mis võimaldab toodet tuvastada;

• tootja nimi ja registreeritud aadress või tähis, mis võimaldab tootja nime ja aadressi

lihtsalt ning igasuguse ebaselguseta tuvastada;

• tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood;

• toimivusdeklaratsiooni viitenumber;

• deklareeritud toimivuse tase või klass;

• kohaldatud ühtlustatud standardi viide;

• teavitatud asutuse identifitseerimisnumber (kui on asjakohane);

• kohaldatud ühtlustatud standardis kavandatud kasutusotstarve. 
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Lisa 4. Intervjuu küsimustik

Ettevõtte  profiil:  töötajate  hulk:  ..............  ITP,  ..............  OT/LT,  ettevõtte  iseloom  (vt

küsimus 1), käive ....................., ettevõtte piirkond (Põhja-, Lõuna-, Kirde-, Kesk-, Lääne-

Eesti), olemasolev kvaliteedisüsteem (ISO või laadne).

1. Millega  ettevõte  tegeleb  (peatöövõtt;  alltöövõtt;  peatöövõtt  suurel  määral

omatööjõuga,  peatöövõtt  koos  arendamisega,  peatöövõtt  väheste  alltöövõtjatega;

arendaja, eritööd; projekteerimine; projekteerimine koos peatöövõtuga; ehitus- ja

projekteerimisjuhtimine;  projekteerimine  alltöövõtuna;  järelvalve,

muu .....................)

2. Milline on ettevõtte struktuur (-i mudel)?

3. Ettevõtte missioon ja visioon ning eesmärgid.

4. Kas  ettevõttes  analüüsitakse  soovitud  ehitustoote  kvaliteedi  täitmise  võimekust

enne töö vastuvõtmist?

5. Kas  analüüsitakse  lähtedokumentatsiooni  (projekti)  selles  esineda  võivate

probleemide  tuvastamiseks  (ebamugav  ehitada,  mõttetu  ehitus,  kaheldav

funktsionaalsus,  ebapiisav  informatsioon  (põhiprojekti  asemel  on  eelprojekt),

planeeritud  tehnoloogia  äramahtuvus,  kasutatud  ehitusmaterjalide  koostöötavus

(ehitusfüüsika näiteks), vertikaalplaneering jms)? Või on taolised probleemid jäetud

ehitaja enda lahendada?

6. Kuidas  talletatakse/jagatakse/tuntakse  ära  head  või  halba  kogemust?  Kuidas

tehakse muudatusettepanekuid?

7. Kuidas komplekteeritakse töötajaskond? 

8. Hetke vajadus spetsialisti-haritud tööjõu järele? 

9. Kaua  vajaliku  personali  hankimine  aega  võtab  tavaliselt?  Milliseid  meetmeid-

kanaleid kasutatakse?

10. Milline on töötajate nõutav kvalifikatsiooni tõendus (diplom, proovitöö, katseaeg

jms)?

11. Mille järgi alltöövõtjaid valitakse (kriteeriumid)?

12. Kas on märgata „sisse töötatud suhetega“ koostööpartneritega teostatud tööde ja

esmakordselt  või  seni  vähese  koostöö ajaga  koostööpartneritega  teostatud tööde

kvaliteedi erisust (üksteise mõistmise võimalus/raskendatus)?
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13. Omanikujärelevalve roll  (abistav või segav)? Millises ehitustegevuse faasis võiks

sekkuda?

14. Kokkupuude mudelprojekteerimisega (BIM)? Kas aitab kuidagi kvaliteedile kaasa?

15. Praagi  analüüs  perioodide  võrdlusena  (palju  eelmisel  aastal  vussi  läks,  võrrelda

käimasoleva aastaga jms).

16. Millised on enamlevinud kvaliteediprobleemid?

17. Kuidas edastatakse oma nõuded alluvale/kliendile/tarnijale/alltöövõtjale?

18. Milline juhtimissüsteem on praktikas käigus (hierarhiline või otsene)?

19. Alltöövõtjatega,  kaasettevõtjatega  kvaliteedi  (süsteemi)  ühtlustamine,  et  ehitus-

toode võiks tulla ühtlase kvaliteediga.

20. Kes kuidas vastutab kvaliteedi eest ettevõttes täna? Kvaliteedispetsialisti olemas-

olu? Mida teevad erinevad tasandid kvaliteedi parandamiseks?

21. Kas ja millal mõeldakse töö käigus kvaliteedi peale (erinevatel tasanditel)?

22. Materjali kvaliteedi tagamine ja kontroll ettevõttes.

23. Seadmed (tööriistad) ja kvaliteedi tagamine/parandamine.

24. Kvaliteedikontrollivahendite  olemasolu,  uuendus  ja  taatlemine.  (Planeeritud

hankimised? Kui pikalt? Ajend?)

25. Kas ja millise väljundina ehituskvaliteedi tulemust mõõdetakse? Aktid?

26. Millised  tegurid  vähendavad/suurendavad  antud  ettevõtte  konkurentsivõimet?

Kvaliteedi tagamise süsteemi olemasolu/mitte olemasolu tegurina?

27. Kvaliteedi eest vastutajate koolitus ja motiveerimine?

28. Milline  on  tagasiside  meetod  kvaliteedi  parandamiseks  (tagasiside  andmine,

saamine;  info  analüüsimine,  kokkuvõtete  järelduste  tegemine,  nende  parendus-

protsessi viimine)? Kas tuleb regulaarselt või tehakse „kustutust“. Kellelt (tööjuht,

peatöövõtja, kaas-alltöövõtja, töömees)? Kuidas menetletakse ja parandatakse?

29. Ehituse kalendergraafiku jälgimise meetodid ja meetmed hälbele reageerimisel?

30. Pingelisema ajagraafikuga/eelarvega objektide võimalik kehvem kvaliteet?

31. Kas ettevõttel on mingisugune keskkonna jälgimise süsteem (Keskkonna ISO)?

32. Milliseid meetmeid ja kuidas rakendatakse töökeskkonna nõuetekohase hoidmiseks

ja parandamiseks?
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Lisa 5. Intervjuude kokkuvõte

Intervjuu-
küsimus A B C D E F G H I J

Tegevus-
valdkond

Peatöövõtt, 
projekteeri-
mine, oma 
ehitus

Peatöövõtt Üldehitus/ 
renoveeri-
mine

Üldehitus 
oma tööjõud

Viimistlus Eritööd Ehitustehni-
line nõusta-
mine, 
omaniku-
järelevalve

Omaniku-
järelevalve

Projekteeri-
mine ja 
omaniku-
järelevalve

Arhitektuur-
ne ja konst-
ruktiivne 
projekteeri-
mine

Töötajaid 
(ITP/OT,LT)

36/54 30 1 / 3 8 / 35 1 / 5 3 / 10 1 / 0 2 / 0 1 / 0 2 / 5

Ettevõtte 
aastakäive 
(milj. €)

30 7 0,1 0,7 0,9 0,5 0,06 0,1 0,01 0,2

Tegevus-
piirkond

Mandri-Eesti Lõuna-Eesti, 
Tallinn

Lõuna-Eesti Mandri-Eesti Lõuna-Eesti Üle-Eesti Üle-Eesti Üle-Eesti Üle-Eesti Üle-Eesti

Intervjueeri-
tav

Projektijuht Projektijuht Juhataja Juhataja Juhataja Juhataja Juhataja Juhataja Juhataja Juhataja

Ettevõttes 
ISO põhine 
kvaliteedi-
juhtimis-
süsteem

Jah Ei Ei Jah Ei Ei Ei Ei Ei Ei

4. Võimeku-
se analüüs 
enne töö 
vastu 
võtmist?

Jah, pakku-
misfaasis ja 
enne tööde 
alustamist

Jah, „Me 
teame, mida 
me pakume“

Ei, projekti 
tavaliselt 
polegi

Jah Jah Jah Jah Jah Jah Jah



Intervjuu-
küsimus A B C D E F G H I J

5. Lähte-
dokumentat-
siooni 
analüüs

Jah Jah, eriosade 
insenerid 
ettevõttes 
tööl

Jah, tavaliselt 
ebapiisav 
informatsi-
oon

Jah Jah Jah Jah Jah  –  – 

6. Kuidas 
talletatakse/ 
jagatakse/ 
tuntakse ära 
head või 
halba 
kogemust?

- Mittevasta-
vuse kaust, 
aasta-
koosolek 
(ISO nõue)

- Projektijuh-
tide töökoos-
olek kord 
nädalas 
- Erineval 
objektil 
erinev 
meeskonna 
koosseis

- Juhataja 
haldab infor-
matsiooni

- Töökoos-
olekud 
hommikuti
- Mittevasta-
vuse kaust
- Aasta 
koosolek 
(ISO nõue)

- Juhataja 
haldab infor-
matsiooni
- Eestöölised 
informeeri-
vad juhatajat

- Töökoos-
olekud
- Eestöölised 
informeeri-
vad juhatajat

- Juhataja 
haldab infor-
matsiooni
- Märkmed
- Objektide 
koosolekute 
protokollid

- Juhataja 
haldab infor-
matsiooni
- Objektide 
koosolekute 
protokollid ja 
tellija kirjad

- Juhataja 
haldab infor-
matsiooni
- Teostatud 
tööd serveris

- Juhataja 
haldab infor-
matsiooni
- Koosoleku 
protokollid
- Teostatud 
tööd serveris

7. Kuidas 
komplek-
teeritakse 
töötajas-
kond? 

- Kõrgkoolid 
(sh prakti-
kandid)
- Avalik 
konkurss

- Avalikud 
konkursid, 
ajalehe 
kuulutused

- Tutvused - Tutvused - Tutvused
- Kutsekoolid 
(sh prakti-
kandid)

- Tutvused
- Kutsekoolid 
(sh prakti-
kandid)

- Kõrgkoolid
- Sotsiaal-
meedia

- Tuttavad - Kõrgkoolid 
(sh prakti-
kandid)

- Kõrgkoolid 
(sh prakti-
kandid)

8. Hetke va-
jadus spetsia-
listi/haritud 
tööjõu järele?

Jah jah Ei Ei Jah Ei Ei Võibolla Ei Jah

9. Personali 
leidmise aeg 
ja selleks 
kasutatavad 
meetmed-
kanalid

Aastaid 40-50 päeva 2 minutit 20 päeva Pool aastat 20 päeva Ei tea 2 minutit 2 päeva 10 päeva

Lisa 5 järg (2/10)



Intervjuu-
küsimus A B C D E F G H I J

10. Töötaja-
telt nõutav 
kvalifikatsi-
ooni 
tõendus?

- Kogemus ja
- Haridus

- Haridus - Kogemus 
- Tuttav

- Kogemus
- Proovitöö 

- Haridus või
- Kogemus 

- Soovitus
- Kogemus
- Proovitöö
- Haridus

- Kvalifikat-
sioon
- Töötahe

- Kvalifikat-
sioon

- Kogemus - Haridus

11. Alltöö-
võtjate valiku 
kriteeriumid?

- Hind
- Varasem 
koostöö-
kogemus

- Hind
- Lepingu-
võimekus

- Kvaliteet 
soovituse 
kaudu (sh 
tutvus)

- Kvaliteet 
soovituse 
kaudu (sh 
tutvus)

- Kvaliteet 
soovituse 
kaudu (sh 
tutvus)

- Kvaliteet 
soovituse 
kaudu (sh 
tutvus)
- Hind

- VALITAKSE 
HINNA JÄRGI, 
PEAKS 
TEGEMA KA 
TAUSTA-
KONTROLLI*

- Tutvus - Võlgade 
kontroll
- Kvaliteet 
soovituse 
kaudu (sh 
tutvus)

- Välja kuju-
nenud alltöö-
võtjate ring
- Kvaliteet 
soovituse 
kaudu (sh 
tutvus)

12. Kvalitee-
di erinevus 
„sisse tööta-
tud“ koostöö-
partneriga 
võrreldes 
väikese koos-
töö ajaga 
partneriga

- Kohati - Põhimõtte-
liselt

- Jah 
(võõraid ei 
kasutatagi)

- Jah 
(võõraid ei 
kasutatagi)

- Jah - Jah - Jah - Jah - Jah 
(võõraid ei 
kasutagi)

- Jah

13. Arvamus 
omaniku-
järelevalve 
rollist

- Abistav, 
kuid hilja 
objektile
- PROJEK-
TEERIMISE 
AJAL*

- Nõrk - Nõrk - Enamasti 
abistav

- Abistav, 
kuid vähe 
objektil näha

- Enamasti 
abistav

 –  – - Projekteeri-
jana ei puutu 
kokku

- Projekteeri-
jana ei puutu 
kokku
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Intervjuu-
küsimus A B C D E F G H I J

14. Kokku-
puude mu-
delprojektee-
rimisega 
(BIM)

- Ei - Jah, tase 
kehv, palju 
vigu

- Ei - Jah, 3D 
töötab 
(arvatavasti 
BIMiga 
tegelikult 
kokkupuude 
puudub - 
autor)

- Ei - Aksono-
meetria ko-
gemus aasta-
te tagant 
(arvatavasti 
BIMiga tege-
likult kokku-
puude puu-
dub - autor)

- Ei
- Abiks, ei 
usu, et on 
kallis kogu 
ehituse 
taustal

- Ei
- Abiks
- Projekteeri-
mise kvali-
teedi küsimus

- Ei - Võimekus 
on, pole 
viimasel ajal 
tellitud (tege-
mist on olnud 
konstruktiiv-
sete mude-
litega - autor)

15. Praagi 
analüüs 
periooditi?

- Kord aastas 
koosolek 
(ISO nõue)

- Koosolekud - Ei analüüsi - Objekti 
analüüs
- Kord aastas 
koosolek 
(ISO nõue)

- Objekti 
analüüs
- Peatöö-
võtjate kohta 
analüüs

- Kuu 
kokkuvõtted

- Pidevana-
lüüs juhataja 
peas
- EHITUSPRO-
JEKTI TAGASI-
SIDE PROJEK-
TEERIJALE*
- ENAMLEVI-
NUD VIGADE 
INFO LEVITA-
MINE*

- Pidev ana-
lüüs juhataja 
peas
- Objekti 
lõpus tagasi-
side tellijale

- Pidev ana-
lüüs, näidiste 
(nt dokumen-
di alused) 
korrigeerimi-
ne (ehitaja ei 
anna tagasi-
sidet ja pro-
jekteerija ei 
küsi seda - 
autor)

- Eksimused 
harvad 
(ilmselt suuri 
eksimusi 
pole ja 
ehitaja ei 
anna tagasi-
sidet kuid 
projekteerija 
ei küsi seda 
ka - autor)

17. Info 
edastamine 
koostööpart-
neritele

- Telefon
- Elektronkiri

- Elektronkiri
- Koosoleku 
protokoll

- Telefon
- Elektronkiri

- Elektronkiri - Elektronkiri
- Telefon

- Verbaalne
- Telefon
- Elektronkiri

- Elektronkiri - Elektronkiri - Elektronkiri
- Telefon

- Koosolek
- Elektronkiri

18. Milline 
juhtimis-
süsteem on 
ettevõttes 
praktikas 
kasutusel?

- Hierarhiline - Hierarhiline  – - Hierarhiline - Poolhierar-
hiline (ees-
tööline on 
kohati juha-
tajaga võrdne 
otsustama)

- Poolhierar-
hiline (ees-
tööline on 
kohati juha-
tajaga võrdne 
otsustama)

- Hierarhiline - Hierarhiline - Hierarhiline - Töötajatel 
on õigus 
projekti 
käigus 
tellijaga otse 
suhelda.
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Intervjuu-
küsimus A B C D E F G H I J

19. Ühtlase 
kvaliteedi 
taseme taga-
mine kogu 
objekti 
raames

- Identne 
projekt ja 
juhised 
lepingu lisas 
alltöövõtjatel 
samad
- Nõue kasu-
tada kõigil 
samasid 
materjale

- Identne 
projekt ja 
juhised 
lepingu lisas 
alltöövõtjatel 
samad
- Tööjuht on 

 – - Leping
- Koosolekud
- Suhtlus 
objektil

- Leping
- Koosolekud
- Suhtlus 
objektil

- Leping
- Koosolekud
- Suhtlus 
objektil

- NÄIDISTÖÖ*
- TÖÖDE 
TEHNILINE 
KIRJELDUS*

- IDENTNE 
PROJEKT JA 
JUHISED 
LEPINGU LISAS 
ALLTÖÖVÕT-
JATEL SAMAD*

- NÄIDISTÖÖ* - Pikk koos-
tööajalugu ei 
jäta eksimus-
teks ruumi

20. Kes 
kuidas 
vastutab 
kvaliteedi 
eest 
ettevõttes?

- Kõik vastu-
tavad oma 
vastutusala 
eest
- Projektijuht 
vastutab 
objekti eest
- Objekti-
meeskond 
kontrollib
- Kvaliteedi 
spetsialist 
ettevõttes

- Kõik vastu-
tavad oma 
vastutusala 
eest
- Projektijuht 
vastutab 
objekti eest

- Juhataja 
vastutab

- Juhataja 
vastutab
- Ühel 
töötajal on 
kvaliteedijuhi 
ülesanded

- Juhataja 
vastutab
- Tööline 
vastutab oma 
töö eest (teeb 
vajadusel ise 
ringi)

- Juhataja 
vastutab
- Eestööline 
vastutab 
objekti eest

- Juhataja 
vastutab
- KVALITEEDI 
SPETSIALIST 
PEAKS OLE-
MAS OLEMA 
KONKURENTSI

S PÜSIMISEKS*

- KUI 
ETTEVÕTTES 
ON KVALI-
TEEDIKONT-
ROLL, PEAB 
SEE TÖÖTAMA 
ETTEVÕTTE 
HEAKS*

- Juhataja - Juhataja 
vastutab 
kogu ette-
võtte toodan-
gu eest
- Projekteeri-
ja vastutab 
konkreetse 
enda tehtud 
projekti eest
- Pisteline 
kontroll 
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Intervjuu-
küsimus A B C D E F G H I J

21. Kuidas 
erinevad 
tasandid 
mõtlevad töö 
käigus pare-
ma kvaliteedi 
saavutamise 
peale?

- Kõik 
mõtlevad

- Kõik 
mõtlevad

- Kõik 
mõtlevad

- Tööjuht, 
tööline 
kvaliteedi 
peale 
tegelikult ei 
mõtle

- Kõik 
mõtlevad (ise 
ringi tege-
mise nõue 
sunnib esi-
mesel korral 
kvaliteetselt 
tegema)

- Kõik 
mõtlevad (ise 
ringi tege-
mise nõue 
sunnib esi-
mesel korral 
kvaliteetselt 
tegema)

- KÕIK 
PEAKSID 
MÕTLEMA*

- KÕIK 
PEAKSID 
MÕTLEMA*

- Kõik 
mõtlevad

- Kõik 
mõtlevad

22. Kuidas 
tagatakse 
ehitusmater-
jali kvaliteet 
ja nõuete-
kohas?

- Kontrolli-
takse vaid 
pabereid
- Paigaldusel 
selgub tõde

- Kontrolli-
takse vaid 
pabereid
- Paigaldusel 
selgub tõde

- Kontrolli-
takse vaid 
pabereid
- Paigaldusel 
selgub tõde

- Kontrolli-
takse vaid 
pabereid
- Paigaldusel 
selgub tõde

- Kontrolli-
takse reaalset 
kauba 
vastavust

- Kontrolli-
takse reaalset 
kauba 
vastavust

- Kontrolli-
takse reaalset 
kauba 
vastavust

- Kontrolli-
takse reaalset 
kauba 
vastavust

 –  –

23. Tööriista 
ohje

- Tööriistade 
tase on 
piisavalt hea, 
see ei takista 
töö tegemist, 
mees aga 
võib 
takistada

- Ei jälgita, 
alltöövõtja 
mure

- Tööriistade 
tase on 
piisavalt hea, 
see ei takista 
töö tegemist
- Uuendus 
jooksvalt

- Tööriistade 
tase on 
piisavalt hea, 
see ei takista 
töö tegemist
- Uuendus 
jooksvalt
- Laomees 
kontrollib 
tööriistade 
korrasolekut

- Tööriistade 
tase on 
piisavalt hea, 
see ei takista 
töö tegemist
- Katsetatak-
se uusi 
tööriistu

- Tööriistade 
tase on 
piisavalt hea, 
see ei takista 
töö tegemist
- Uuendus 
jooksvalt 
(kava)
- Laomees 
kontrollib 
tööriistade 
korrasolekut

- Tööriistade 
tase aitab 
tööd kvali-
teetsemalt 
teha
- TÖÖRIISTA-
DESSE VÕIKS 
INVESTEERIDA 
KÜLL*

- Tööriistade 
tase aitab 
tööd kvali-
teetsemalt 
teha
- Objektil on 
halbu näiteid 
näha küll
- Vajadusel 
on nõutud 
koolitust 
ettevõtte 
töölistele

[Kontori 
vara]
- Tase on 
piisavalt hea, 
et ei sega töö 
tegemist
- Uuendus 
vajadusel
- Varukoopia-
te tegemine

[Kontori 
vara]
- Tase on 
piisavalt hea, 
et ei sega töö 
tegemist
- Uuendus 
vajadusel, 
tavaliselt 
koos tarkvara 
uuendusega
- Info 
serveris
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Intervjuu-
küsimus A B C D E F G H I J

24. Kvalitee-
dikontrolli 
vahendite 
ohje

- Objektil 
väljakujune-
nud arsenal
- Uuendus 
vajadus-
põhine

- Objektil 
väljakujune-
nud arsenal
- Uuendus 
vajadus-
põhine

- Objektil 
väljakujune-
nud arsenal
- Uuendus 
vajadus-
põhine

- Objektil 
väljakujune-
nud arsenal
- Uuendus 
vajadus-
põhine
- Kontroll-
taatlus 
graafiku-
põhine

- Töödejuhil 
väljakujune-
nud arsenal
- Uuendus 
vajadus-
põhine

- Objektil 
väljakujune-
nud arsenal
- Uuendus 
vajadus-
põhine
- Kontroll-
taatlus 
graafiku-
põhine

- Põhilised 
vahendid 
olemas
- Vähem 
kasutatavaid 
laenutatakse 
vajadusel

- Põhilised 
vahendid 
olemas
- Vähem 
kasutatavaid 
laenutatakse 
vajadusel

 –  –

25. Kas ja 
millisel kujul 
kvaliteedi-
kontroll 
dokumentee-
ritakse?

- Kaetud 
tööde akt
- Surveakt
- Tehno-
süsteemide 
mõõdistus 
akt
- Teostus-
joonised

- Kaetud 
tööde akt
- Surveakt
- Pinnase 
elastsus-
mooduli 
määramise 
akt

- Kaetud 
tööde akt

- Kaetud 
tööde akt

- Tööde 
üleandmise-
vastuvõtmise 
akt

- Kaetud 
tööde akt

- Kaetud 
tööde akt
- Märkus 
ehitus-
päevikusse
- Koosoleku-
protokoll
- MITTEVAS-
TAVUSAKT*

- Kaetud 
tööde akt
- Surveakt
- Märkus 
ehitus-
päevikusse

 – - Tellija-
koosolekute 
protokollid 
(kvaliteedi-
nõuete 
ülestähendus)

26. Ettevõtte 
konkurentsi-
võimet 
tõstvad 
tegurid?

- Kogenud 
meeskond
- Head 
kliendisuhted
- Pühendu-
nud suhtumi-
ne pakkumis-
faasist alates
- ISO 9001 ei 
mängi väga 
rolli

- Eritööde 
insenerid 
ettevõttes
- Kogenud 
meeskond
- IT lahendus
- Kvaliteedi 
tagamise süs-
teemi puudu-
mine on 
puuduseks

- Pühendu-
nud suhtu-
mine
- Näidistöö
- Kvaliteedi 
tagamise 
süsteemist ei 
tunne 
puudust

- ISO 9001 - Pühendu-
nud suhtu-
mine
- Hästi 
(kiiresti ja 
kvaliteetselt) 
teostatud 
tööd, mida 
esitletakse 
visiitkaardina

- Tähtaega-
dest kinni-
pidamine
- Oskuslikud 
töölised

- KVALITEEDI 
TAGAMISE 
SÜSTEEM*
- KVALITEEDI 
INSENERI/SPET

SIALISTI 
OLEMASOLU*

- VÕIMEKUS 
TAGADA 
KVALITEETI 
VÄHEM-
PAKKUMISE 
KORRAL*

- Pühendu-
nud suhtu-
mine
- Hästi 
(kiiresti ja 
kvaliteetselt) 
teostatud 
tööd

- Pühendu-
nud suhtu-
mine
- Hästi 
(kiiresti ja 
kvaliteetselt) 
teostatud 
tööd
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Intervjuu-
küsimus A B C D E F G H I J

27. Kvalitee-
di eest vastu-
tajate kooli-
tus ja moti-
veerimine?

- Ise peab 
koolitusi 
nõudma 
(vajadus-
põhine)
- Väliskooli-
tused

- Väliskooli-
tused
- Sisekooli-
tuste plaan
- Tulemus-
tasu arvutus 
valemi järgi

 – - Väliskooli-
tused

- Tarnijate 
koolitus ees-
töölistele
- Ettevõtte 
sisene kooli-
tus töökohal
- Ebakvali-
teetse töö rin-
gi tegemise 
nõue sunnib 
esimesel 
korral kvali-
teetselt 
tegema

- Tarnijate 
koolitus ees-
töölistele
- Ettevõtte 
sisene kooli-
tus töökohal
- Ebakvali-
teetse töö rin-
gi tegemise 
nõue sunnib 
esimesel 
korral kvali-
teetselt 
tegema

- Väliskooli-
tused

- Väliskooli-
tused
- KVALITEET-
SE TÖÖTULE-
MUSE SAAVU-
TAMISE EELIS 
ON KOOLITUS*

- Väliskooli-
tused
- Tarkvara 
uuendustega 
kaasas käimi-
ne on mikro-
ettevõttele 
liiga kulukas

- Väliskooli-
tused
- Tarkvara 
uuendusega 
kaasas käiv 
koolitus kogu 
personalile

28. Tagasisi-
de meetodid, 
info analüüs, 
kvaliteedi 
paranda-
mine?

- Koosolekud 
objekti lõpus 
ja kord aastas 
(ISO nõue)
- Protseduu-
ride paranda-
mine

- Töökoos-
olekud

 – - Koosolekud 
objekti lõpus 
ja kord aastas 
(ISO nõue)
- Protseduu-
ride paranda-
mine

- Töökoos-
olekud
- Info uuen-
damine juha-
taja ja ees-
tööliste peas

- Info uuen-
damine juha-
taja ja ees-
tööliste peas

- Info uuen-
damine juha-
taja peas

- Info uuen-
damine juha-
taja peas

- Tagasiside 
platsilt ette-
tulevate 
probleemide 
kaudu
- Info 
uuendamine 
juhataja peas

- Tagasiside 
platsilt ette-
tulevate 
probleemide 
kaudu
- Info 
uuendamine 
juhataja peas
- Valminud 
projektide 
ajakulu ana-
lüüs, saadak-
se tegelik 
maksumus
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Intervjuu-
küsimus A B C D E F G H I J

29. Ehituse 
kalender-
graafiku 
jälgimine ja 
reageering 
maha-
jäämusele?

- Objekti-
meeskond 
jälgib
- Ettenägelik 
peab olema

- Objekti-
meeskond 
jälgib
- Iga 
juhtimista-
sand teeb 
oma 
jälgimis-
täpsusega 
graafiku
   - Maha-
jääva ette-
võttega 
otsitakse 
kontakti ja 
lahendust, 
kui ei 
saavutata, 
võetakse uus 
firma

- Juhataja 
jälgib tööde 
kulgu
- Graafikut ei 
koostata
- Probleemi-
de korral 
teavitatakse 
tellijat, 
püütakse 
lahendus 
leida
   - Pikemad 
tööpäevad
   - Rohkem 
tööjõudu 
objektile

- Alltöövõtja-
na ollakse 
sunnitud oma 
graafik tege-
ma peatöö-
võtja ette-
antud vahe-
mikku
   - Problee-
mide korral 
rohkem töö-
jõudu 
objektile

- Tööplaan 
tööliste kohta
   - Pikemad 
tööpäevad ja 
nädala-
vahetused 
tööl

   - Problee-
mide korral 
rohkem töö-
jõudu 
objektile

- Tellija 
teavitus
- Koosolekul 
teema, ehi-
tustööde ette-
võtja tähele-
panu juhti-
mine
- RESSURSSI-
DE HOOMA-
MINE ANNAB 
ÕIGE GRAA-
FIKU*
- KOGU 
OBJEKT LIIGUB 
ÜHTLASELT*
- VÄLTIDA 
MÕTTETUT 
TÖÖD*

- Tellija 
teavitus
- Koosolekul 
teema, ehi-
tustööde ette-
võtja tähele-
panu juhti-
mine
   - Lepingu-
liste sanktsi-
oonide 
(trahv) 
meenutus

- Jooniste 
koostamisel 
lähtutakse 
lõpptähtajast
- Ehitus-
tehnoloogi-
lised tähele-
panekud 
seletuskirjas 
kalender-
graafiku 
koostamiseks

- Jooniste 
täpne graafik 
(lepingu lisa)
- Graafik on 
kogemus-
likult piisava 
ajavaruga, 
probleeme 
pole olnud

30. Kas 
pingelisem 
ehituse 
kalender-
graafik 
tähendab 
kvaliteedi 
langust?

- Jah - Ei tohiks 
olla, aga 
ilmselt 
natuke on

- Jah - Jah - Ei - Jah - Jah - Ei tohiks 
olla, aga 
ilmselt 
natuke on

- Ei
- Reaalne 
võimete 
hindamine

- Ei
- Reaalne 
võimete 
hindamine
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Intervjuu-
küsimus A B C D E F G H I J

31. Kesk-
konna 
jälgimise 
süsteemi või 
juhiste 
olemasolu?

- ISO 14001 - Tõenäoliselt 
on

- Ei
- Võiks olla

- Kui 
lepinguga 
tuleb 
(peatöövõtja 
juhised)

- Jah
- Ettevõtte 
sisesed 
käitumis-
tavad

- Jah
- Ettevõtte 
sisesed käitu-
mistavad
- Koolitus, 
kui objektil 
on sellega 
seonduvaid 
toid

- Võiks olla
- VÕIKS 
OLLA*

- PEAKS 
OLEMA, 
MÕTTEVIISI 
KÜSIMUS, 
MITTE 
STANDARDI 
OLEMASOLU*

- Ei ole
- Seletus-
kirjad, 
keskkonnaga 
seotud 
juhised

- Ettevõtte 
sisesed 
käitumis 
tavad

32. Töökesk-
konna 
jälgimine.

- Töökesk-
konna 
spetsialist
- Objekti-
meeskond 
teeb enda 
olemise ise 
mugavaks

- Töökoht 
peab korras 
olema
- Objekti-
meeskond 
teeb enda 
olemise ise 
mugavaks

- Tööjuht 
vastutab
- Isikukaitse-
vahendite 
kasutus

- Tööjuht 
vastutab
- Koolitatud 
personal

- Tööjuht 
vastutab
- Kõrgtöö 
vahenditesse 
(redel pukk) 
panustatakse

- Tööjuht 
vastutab
- Isikukaitse-
vahendite 
kasutus

- Jälgimis-
ülesanne
- KORREKTNE 
MÄRGISTATUD 
RIIETUS*
- ISIKU-
KAITSE-
VAHENDITE 
KASUTUS*
- KÕRGTÖÖ 
VAHENDITE 
KORRASHOID*

- Kogemusest 
nõudeid 
pigem 
leevendata-
kse platsil, 
kaalutletud 
risk (abinõu 
asendatakse 
valvsa 
pilguga)

- Töökoha 
mugavusse 
panustamine

- Töökoha 
mugavusse 
panustamine

Legend:

OT – oskustöölised
LT – lihttöölised
* – soovitus, kuidas peaks ehitusettevõte toimima
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Lisa 6. Ehitusel sagedasti ettetulnud vead

Järgnevad on intervjueeritavate poolt esile tõstetud ehituses levinumad vead, mille tõttu

ehituskvaliteet on saanud või oleks võinud saada kannatada.

Projekteerimisega seotud vead:

1. Ehitusprojekt sisaldab väärinformatsiooni selliselt, et projektis ettenähtud materjali

ei  saa eeskirjade kohaselt paigaldada (liiga vähe ruumi, materjal ei ole mõeldud

sellistesse tingimustesse, ebapiisav kinnitustingimus jms).

2. Energiatõhususe projekteerimine on puudulik.

3. Eri  projektiosade  mitte  kokkulangevus.  Konstruktiivse,  vee-kanalisatsiooni  ja

elektriprojektide  koostamisel  ei  ole  arvestatud  teineteisega,  mistõttu

kommunikatsioonid ristuvad „jookstes“ teineteisest läbi.

4. Projekteerimisel  aluste  vale  hindamine  ja  vundamendi  taldmike  vale

dimensioneerimine, mis on põhjustatud puudulikest uuringutest.

Projektijuhtimisega seotud vead:

5. Ehitaja  poolne  ehitusprojekti  meelevaldne  tõlgendamine.  Nt  omavoliliselt

ehitusmaterjalide asendamine tavaliselt  odavamatega, mis reeglina ei ole samade

omadustega, ja projektis oleva informatsiooniga mitte arvestamine.

6. Ehituse kalendergraafikutest ei peeta kinni või on graafik koostatud ebareaalselt.

Ebapädevalt ja alusetute lubaduste järgi koostatud graafikud viivad lisatöödeni, mis

omakorda toovad kaasa graafikust mahajäämise ja ülekulu (ehitusmaterjal, aeg ja

raha).

7. Ehitusmaterjali  nõuetele  mittevastav  ladustamine  ehituse  laoplatsil.  Nt  päikese,

sademete, liigse raskuse vms eest  kaitsmata, mille tagajärjel  materjali omadused

võivad liigselt muutuda, mistõttu ei saa materjali enam nõuetekohaselt paigaldada. 

8. Ehitusmaterjali tarne tingimuste rikkumine, mistõttu materjali objekti jõudes ei saa

seda enam nõuetekohaselt paigaldada. Nt asfalt jahtunud, betoon tahenenud.

9. Ehitustöödel ette tulevad „hallid alad“, kus tööde halva defineerimise tõttu tööde

kokkupuute piiril jääb see õigel ajal lõpetamata, mis tekitab ebatäiusliku ehitise ja

vaegtööd  või tööde hilinemise tõttu graafikust mahajäämise. Nt ukse lävepaku ja

põrandaplaadi vuugi täitmine võib olla nii plaatija kui ka uksepaigaldaja töö.

10. Maakraani kape  (kaitse) „istutatakse“ kraani splindlile, mis viib koormuse korral
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kraani  deformeerumise tõttu  kraani  töökorrast  välja.  Nõuetekohaselt  peab jääma

kape selliselt, et see moodustab kraanisplindli ümber ruumi kraani avamiseks.

11. Projekti muudatustest info ei jõua piisavalt kiiresti asjaosalisteni, mistõttu tehakse

töö hiljem ümber.

12. Sarnaste  materjalide  komplektide  erinevad  osad  aetakse  omavahel  segamini  ja

kokkusobivus ei pruugi olla piisav, et tagada laitmatu töö. Näiteks kaevu kaaned ja

luugid. 

13. Segasest  tööde järjekorrast  juba valmis tehtud töö rikkumised. Nt elektrik  tuleb

seinas  kaablile  soont  freesima  pärast  seda  kui  krohvija  on  seina  juba  ära

viimistlenud.

14. Trassikaevude teleskooptorud paigaldatakse normidele mitte vastavalt liiga pikad

(kaevud rajatakse liiga madalad) ja vahel saab objekti valmides teleskooptoru varu

isegi otsa. Nõuetekohaselt peab peale kaevu valmimist jääma teleskooptorule piisav

varu hilisemaks kaevukaane tõstmiseks.

15. Töödefront ei  avane piisava kiirusega, et  graafikut  täita, mis põhjustab hilisema

kiirustamise. 

16. Valed  ehitusmaterjali  transportimis-  või  teisaldamisvõtted  mistõttu  materjal

deformeerub, nt paindub läbi, või saab vigastusi, nt saab kriimustatud, mistõttu see

paigalduseks enam ei sobi (isegi kui funktsionaalsus on suures osas säilinud, tellija

soovib uut, nõuetele vastavat asja).

Üldehitusega seotud vead:

17. Aknalaua-seina nurgad ebakorrektselt vormistatud.

18. Betooni  armatuuri  sidumistraat  on betooni  välispinnale  liiga lähedal  või  koguni

pinnast väljas, mis annab soodsad tingimused armatuuri korrodeerumiseks.

19. Betooni  kaitsekiht  on  konstruktsioonis  ebapiisav,  mis  on  tingitud  armatuuri

distantspukkide ebapiisavast paigaldusest.

20. Betooni raketis on ebapiisavalt kindlustatud ja läheb betoneerimise ajal laiali.

21. Erineva iseloomuga materjalide (nt betoon-kipsplaat) liitekohtade konstruktsiooni

vuugid on ebakvaliteetselt vormistatud, ilma elastse vuugita.

22. Katuse aluskatte paigaldus valesti või ebakorrektne, mis on tihtipeale põhjustatud

ilmastikust, sest tuulega on aluskatet keerukas korrektselt paigaldada.

23. Katuseplekk on tellitud või saabub objektile vale paksusega, liiga õhuke. 
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24. Kipsplaatkonstruktsioonide avade ümbrus on valesti vormistatud, kipsplaadi vuugid

jooksevad ava külgede pikendustena. 

25. Kohtades, kus kruvide või naelte read jäävad nähtavale, ei ole need sirged.

26. Liistu  nurkade  kokkulõiked  ebakorrektsed.  Liistu  nurk  peab  kopeerima  seina

(põranda  ja  laeliistu  puhul)  ja  ukse  või  aknaava  (ukse  või  akna  piirdeliistude

puhul).

27. Naturaalsest materjalist põrandakatte paisumis-kahanemis ruumi alahindamine.

28. Vastutusrikastes  sõlmedes  sertifitseerimata  poltide  kasutamine.  Saksa  normidele

(DIN)  vastavaid  sertifitseeritud  polte,  millel  puudub  euroopa  standardile  (EN)

vastavus ei tohi enam kasutada.

29. Väikeplokk müüritise vertikaal ja ka horisontaal armatuuri ülekate on ebapiisav.

30. Välistrasside  rajamisel  aluste  tihendamisel  ei  järgita  ehitustehnoloogilisi  tööde

järjekorda  (kihtide  kaupa  tihendamine).  Valede  töövõtete  tõttu  rajatav

konstruktsioon vajub ja/või toru deformeerub.

Eritöödega  seotud vead:

31. Pistikupesad ei ole paigaldatud loodi. Tavaliselt on põhjuseks paigaldamisel aluseks

võetud tasapinna (põrand, sein, aknalaud vms) loodist väljas olek.

32. Pistikupesad ei ole ühel joonel ruumis.

33. Põrandast  ebakorrektselt  väljuvad  torud  (küte,  vesi).  Torud  peavad  olema  risti

pinnaga, millest need väljuvad ja olema omavahel paralleelsed.

34. Tugev- ja nõrkvoolu pistikupesad pole projekteeritud ühte raami. Tavaliselt tellija

seda  soovib  ja  viga  tuleb  projekteerijate  ettenägematusest  ja  omavahelisest

puudulikust suhtlusest.
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