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tulemustega. Lisaks ootuspärastele ehitustegevuse tulemitele peab kogu ehituse protsess 
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SISSEJUHATUS 
 

Inimkonna suurimad saavutused – alates suurejooneliste püramiidide rajamisest kuni 

poliomüeliidi ravi avastamiseni ja inimese kuule saatmiseni – algasid projekti 

koostamisega [9].  

Kogu inimkonna ja üksikisiku argipäev on projekt, mille sujuvamaks kulgemiseks tuleb 

seda igapäevaselt juhtida. Eriti olulist rolli mängib projekt ja selle juhtimiskvaliteet 

ehitussektoris, kus iga rajatav, lammutatav, renoveeritav, rekonstrueeritav hoone või rajatis 

on osa meie elu strateegiast. Ehitusprojekti dokumentatsioon on kogu projekti baasliiniks, 

kuid selle teostuse saavutamiseks on tarvis projektimeeskonda ja projektijuhti, kes tagavad 

oma tegevusega kvaliteetse tulemuse. Seetõttu on projektimeeskond ja projektijuhtimise 

kultuur just need olulised märksõnad, mis tagavad tellijale rahuldava, ühiskonnale ohutu ja 

keskkonnale säästliku tulemuse.  

Antud magistritöö eesmärgiks on kirjeldada Eesti ehitusprojekti projektimeeskondade 

profiili aastal 2018, mil rakendub uus kvalifikatsiooni tõendamise süsteem. Põhiliselt 

tuuakse välja projektimeeskonna liikmete sugu, vanus, haridustase, töökogemus ja muud 

analoogsed sotsiaalsed tegurid. Teine ja mahukam osa uurimusest on projektijuhtimise 

kultuuri hinnang, mille käigus analüüsitakse projektimeeskonna liikmete arvamust projekti 

alg-, teostus- ja lõppfaasi oluliste nüansside kohta. Arutlusele tulevad ehitusprojektide 

kvaliteet, projekti- ja objektijuhi töömaapiirid, tellija ja omanikujärelevalve suhtumine 

projekti ja projektimeeskonda ning peatöövõtja ja alltöövõtja omavaheline koostöö ja 

teised analoogsed indikaatorid. 

Iga päevaga lähevad projektid üha keerulisemaks ning nende aktuaalsus ja 

ühiskonnapoolne vastukaja suureneb. Lõputöö autori eeldusel ei ole projektijuhtimise 

kultuur tänasel päeval kuigi kõrgel tasemel ning arusaam, et projektdokumentatsiooni tase 

ongi Eestis madal ning iga objekt lähebki üle tähtaja, ei ole õige ja seda arvamust tuleks 

muuta. Lõputöö koostaja eesmärk on selle tööga välja tuua projektijuhtimise kultuuri 

kitsaskohad, millede põhjal on kõigil projektimeeskonna liikmetel ja teistel olulistel 

sidususrühma liikmetel võimalus teha järeldusi ja korrektuure oma tegevuses 

ehitusvaldkonnas. 
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Töö ülesehitus on standardne, kus alustatakse kirjanduse analüüsiga, mille käigus 

tutvustatakse uurimistöö käigus kasutatavaid projektijuhtimise teoreetilisi lähtekohti. 

Teiseks osaks on uurimistöös osalejate ja metoodika tutvustus ning töö kulmineerub 

uuritava teema tulemuste analüüsimise ja hindamisega. 

Uurimistöösse on kaasatud Eesti ehitusettevõtted ning nende projektimeeskonna liikmed. 

Uurimistöö viidi läbi struktureeritud küsitluse meetodil, kus vastajad said anda hinnangu 

Likerti skaalal viiepallisüsteemis Eesti projektijuhtimise kultuurile ning vastata 

personaalsetele faktiküsimustele, mille kaudu saab modelleerida erineva tasemega 

projektimeeskonna liikmete profiili. 

Magistritöö autor tänab Tartu Ehitus AS juhtkonda ning lõputöö juhendajat Kaarel Sahka 

abivalmi ja professionaalse juhendamise eest magistritöö koostamisel. Samuti tänab autor 

Ergo Pikast ja Jüri Orgu informatiivse ja konstruktiivse tagasiside eest küsitluse 

koostamisel.  	
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1. KIRJANDUSE ÜLEVAADE 
 

1.1. Ehituskultuuri definitsioon 

Põimides kahte sõna, ehitus ja kultuur, saame iseseisva mõiste – ehituskultuur. Eesti 

Vabariigi Ehitusseadustiku [1] definitsiooni põhjal saame ehitamiseks lugeda erinevate 

funktsioonidega hoonete või rajatiste püstitamist, rajamist, paigaldamist, lammutamist või 

muud taolist ehitisega seonduvat tegevust, mille tulemusel ehitis tekib või muutuvad selle 

füüsikalised omadused. “Eesti keele seletava sõnaraamatu” [2] järgi nimetatakse kultuuri 

inimühiskonna loova mõtte ja sellest tuleneva tegevuse tulemuste kogumiks, mille hulka 

võime kindlasti ka lugeda ehitusprotsessi. Ehituskultuur kirjeldab piltlikult kõike, mis on 

seotud ehitamise alg-, teostus- ja lõppfaasiga ning selle ehitise hilisema kasutamise ja 

hooldamisega.  

Tšehhi Vabariigi ehitusvaldkonna strateegiline dokument [3], mis väljendab sealse 

arhitektuuri ja ehituse kultuuri arengut, selgitab võrdlemisi hästi ehituskultuuri olemust. 

Ehituskultuur on arhitektuuri ja tsiviilehituse valdkonnas inimtegevuse tagajärjel loodud 

protsess ja tulemus. Nimetatud dokument hõlmab hoonete ja rajatiste planeerimist, 

projekteerimist ja ettevalmistust, tegelikku ehitamist, võimalikku ümberehitamist ja lõpuks 

ehitatud hoone kasutamist ja hooldamist. Eeltoodu on osa üldisest kultuurist ja väärtustest, 

mis on ühised üksikisikutele ja kogu ühiskonnale ning mida jagatakse, austatakse, 

arendatakse, kaitstakse ja edendatakse. Ehituskultuur hõlmab arhitektuuri, tsiviil- ja 

tööstusehitust, linnastumist, ruumilist planeerimist, regionaalplaneerimist, 

maastikuarhitektuuri, pärandi säilitamist, avalike ruumide loomist tihedasse tehis- ja 

puutumata looduskeskkonda.  

Eesti kultuurilehes “Sirp” on Ülar Mark [5] toonud välja olulised põhimõtted, miks tuleb 

ehituskultuurile tähelepanu juhtida. Ehituskultuurist rääkimise peamine eesmärk on tagada 

lõpptulemuse ehk valmisehitiste parim kvaliteet. Igapäevaselt kerkivad uued ja suuremad 

hooned või rajatised meie linnaruumi ja loodusmaastikule. See kõik on meie endi, 

inimeste, mõtlemise ja ehitamise tulemus. Isegi Eestis pole sisuliselt alles puutumata 

loodust ürgmetsa näol, kõikjal on inimene korrektuure teinud, kas siis laudteede, 

vaatetornide või loodust tutvustavate infotahvlite näol. Seetõttu on väga oluline, et kõik 
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protsessid oleksid teostatud sajaprotsendilise tähelepanu ja pühendumisega, mis tagaks 

kvaliteetse ja konfliktivaba tulemuse kogu ühiskonnale. 

 

1.2. Ehitusprotsessi olemus 

Hoone ehitamine ja/või rajatise rajamine eeldab väga palju erinevaid projekti arendamise 

etappe, sealhulgas vajaduste määramist, tasuvus- ja teostatavusuuringute teostamist, 

finantseerimisskeemide koostamist, kinnistu ostmist, detailplaneeringu teostamist, 

projekteerimist, ehitamist ja hilisemat haldamist [6]. Sealjuures on väga oluline roll 

omaniku või tellija visiooni kvaliteedil ja jätkusuutlikkusel. 

Ehitusprotsessi Eestis reguleerib Ehitusseadustik [1], mille peamiseks eesmärgiks on 

soodustada jätkusuutlikku arengut ning tagada ohutus, ehitatud keskkonna eesmärgipärane 

toimivus ja kasutatavus. Ehitise loomisel tuleb järgida järgmisi põhimõtteid ja 

põhinõudeid: ehitis tuleb projekteerida ja ehitada ning korras hoida hea tava kohaselt; 

samuti tuleb järgida ohutuse, keskkonnasäästlikkuse ja asjatundlikkuse põhimõtteid. Ehitis, 

ehitamine ja ehitise kasutamine peab olema ohutu, mis tähendab, et see ei põhjusta ohtu 

inimesele, varale ja sealhulgas keskkonnale, ehk ohutus peab säilima ka loodus- ja 

kultuuriväärtustele ning looma elule ja tervisele. Kõik ehitusprotsessid peavad olema 

võimalikult keskkonnasäästlikud ja sealhulgas tuleb tähelepanu pöörata ka loodusvarade 

loodussõbralikule kasutusele. Asjatundlikkuse põhimõtte kohaselt peab iga ehitise või 

rajatise omanik täitma hoolsuskohustust, et säiliks ohutus, nõuete arvestamine ja 

nõuetekohase tulemuse saavutamine. Samuti peab ehitamisega tegelev isik tegema 

koostööd teiste ehitusprojekti koostamisel ja ehitamisel osalevate isikutega, et tagada 

ehitamise ratsionaalsus ning ehitusprojekti osade kokku sobivus ja ehitise osade 

koostoimimine.  

Ehitusseadustiku [1] nõuete järgi tuleb ehitada ehitusprojekti kohaselt, järgides ehitise ja 

ehitamise kohta kehtivaid nõudeid, kusjuures ehitis peab kogu oma kasutusea vältel 

vastama selle kasutamise nõuetele ja olemasolu vältel olema ohutu, mistõttu ehitisele 

esitatavad nõuded hõlmavad asjakohasel juhul: 

1) mehhaaniliselt vastupidavust ja stabiilsust; 

2) tuleohutust; 

3) hügieeni, tervist ja keskkonda; 
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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; 

8) puudega inimeste erivajadusi; 

9) ehitise toimivust ja koostoimimisvõimet ning ühilduvust; 

10) kasutusotstarbest ja kasutamisest tulenevad nõudeid ehk seisundinõudeid, 

sealhulgas korrashoiunõudeid; 

11) ehitise ja selle asukoha märgistamist. [1] 

 

1.3. Projektdokumentatsiooni kvaliteedi tagamine 

Ehitise või rajatise planeerimisel on üheks esmaseks tegevuseks ehitusprojekti koostamine. 

Ehitusprojekt on Ehitusseadustiku [1] kohaselt projekteerimise käigus koostatud 

dokumentide kogum, mis sisaldab ehitamiseks vajalikku infot ja asjakohasel juhul kajastab 

ehitusprojekt ka ehitise kasutamiseks ja korrashoiuks vajalikku teavet. Ehitusprojekt peab 

olema koostatud nii, et selle järgi ehitatav ehitis vastaks seadusest tulenevatele nõuetele, 

heale tavale ning sealhulgas võetakse arvesse ehitise sobivust, kasutatavust ja korrashoiu 

vajadust. 

Projektdokumentatsiooni valmimisjärgud on jagatud nelja etappi: 

1) eskiisprojekt;  

2) eelprojekt;  

3) põhiprojekt; 

4) tööprojekt.  

Selleks, et ehitustegevuses ei tuleks ettenägematuid tagasilööke, peab ehitusprojekt olema 

koostatud mahus ja kvaliteedis, mis võimaldaks ehitustöid teostada ilma lisa 

projekteerimistöödeta ja ekspertiisita. [6] 

Ehitise või rajatise projektdokumentatsiooni koostamisel tuleb arvesse võtta järgmisi 

punkte: 

1) ehitisele esitatavaid nõudeid, sealhulgas kasutusotstarbest tulenevaid nõudeid; 

2) asjakohaseid riskianalüüse ja muid ehitise asukohaga seonduvaid asjaolusid; 
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3) planeeringut või projekteerimistingimusi nende olemasolu või olemasolu kohustuse 

korral; 

4) ehitise asukohaga seonduvaid avalik-õiguslikke kitsendusi; 

5) ehitamisprotsessist lähtuvaid vajadusi. [1] 

Enne ehitustegevuse algust kontrollib projekti koostajast sõltumatu isik ehitusprojekti 

nõuetele vastavust ning lisaks on tal voli nõuda ekspertiisi, kui kavandatav ehitis või rajatis 

on ülemäära ehitustehniliselt keerukas, muul viisil suurema ohupotentsiaaliga või 

ehitusjärelevalvet teostaval asutusel on põhjendatud kahtlusi ehitusprojekti nõuetele 

vastavuse osas [1]. Lisaks nõuetest tulenevale kohustuslikule ekspertiisile võib iga tellija 

või peatöövõtufirma teostada oma kuludega täiendava ekspertiisi, et vältida hilisemaid 

tagasilööke ehitustööde käigus. 

 

1.4. Avakoosolek 

Avakoosolekud toimuvad enne ehitusprojekti ehitustööde algust. Avakoosolekul kohtub 

peatöövõtja projektimeeskond tellija esindajatega ning võimalusel on esindatud ka 

tähtsamad alltöövõtjate esindajad, projekteerijad ja omanikujärelevalve. Koosolekul 

jagatakse infot projekti eesmärkide kohta ning täpsustatakse üle projekti olulised faktid 

kvaliteedi, meeskonnatöö ja turvalisuse osas. Lisaks räägitakse üle tavapärased projektiga 

seotud protseduurid ning väljendatakse tugevat koostöötahet, et projekt oleks kõigile 

asjaosalistele edukas, meeldiv ja kasumlik ettevõtmine. [16] 

 

1.5. Ehitusinsenerid ja arhitektid 

Ehitusprojekt valmib tellija visioonist ja ehitusinseneride ning arhitektide koostööl. Kui 

tegemist on peatöövõtu-projekteerimise hankega, lisandub antud spetsialistide hulka ka 

peatöövõtu projektijuhtimise meeskond, kes on tellijale abiks reaalsete ja ratsionaalsete 

ehitustehniliste nõuannetega ning kel on ülesanne kogu projekteerimise protsessi juhtida. 

Sihtasutus Kutsekoda [4] sõnul ehitusinsenerid kavandavad ja projekteerivad hooneid ja 

rajatisi, nende lammutamist ja rekonstrueerimist ning osalevad tervikliku 

projektdokumentatsiooni koostamisel. Volitatud insenerid võivad teostada ka 

ehitusprojektide ekspertiise. Lisaks hoonete või rajatiste ehituskonstruktsiooni 



 12 

projekteerimisele peavad insenerid suhtlema ka erinevate osapooltega, kes võtavad osa 

ehitusprojekti koostamisest nagu näiteks tellija, arhitektid ja ehitaja. 

Arhitektid on spetsialistid, kelle poole pöörduvad tellijad esimesena ning kelle abil 

valmivad eskiisprojekt ja hiljem eelprojekt. Arhitektide ülesanne on luua, töötada välja ja 

projekteerida ehitise või rajatise ruumiline kontseptsioon, mis peab sisaldama erinevaid 

tehnoloogilisi, tehnilisi, kunstilisi ja ökonoomseid terviklahendusi, mis kõik on kooskõlas 

ja ohutu ümbritsevale keskkonnale [4]. 

 

1.6. Tellija 

Kogu ehitusprotsess saab alguse tellija soovist ja visioonist. Tellija eesmärk on kavandada 

erineva funktsiooniga hooneid ja rajatisi ning oma ideed võimalikult selgelt 

projekteerijatele esitleda. Seejuures kõige olulisem on, et omanik tagaks ehitise, ehitamise 

ja ehitise kasutamise vastavuse õigusaktidest tulenevatele nõuetele [1].  

Sealhulgas peab omanik tagama: 

1) ehitise vastavuse planeeringule või projekteerimistingimustele; 

2) ehitamiseks ja ehitise kasutamiseks vajalike lubade olemasolu ning nõutavate 

teavituste ja teadete esitamise; 

3) et vahetult tema korraldusel tehtavat ja käesoleva seadustikuga reguleeritud tööd 

teeb töö eripärale vastavate ning piisavate teadmiste ja oskustega isik; 

4) ehitise korrashoiu ja kasutamise ohutuse; 

5) seaduses sätestatud juhul omanikujärelevalve. [1] 

Kui omanik ei ole ehitusvaldkonnas pädev ning ei oma vajalikke teadmisi kvaliteetse 

lõpptulemuse saavutamiseks, on tal võimalus kaasata tehniline nõustaja, kes oskab vastata 

kõigile ehitaja poolt esitatud ehitusprotsessi puudutavatele küsimustele. 

 

1.7. Peatöövõtja 

Kvaliteetne, ohutu ja keskkonnasõbralik ehitis valmib põhjaliku projekti järgi, kuid väga 

suurt rolli mängib ka kompetentne ehitaja ehk peatöövõtja [6]. Peatöövõtja sõlmib tellijaga 

lepingu, mille kohaselt on ta kohustatud täitma kõiki lepingujärgseid kohustusi [16]. 

Peatöövõtja esitab tellijale projekti teostamise eelarve, mille kululiikide järgi toimub ka 
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hilisem ehitus. Selleks, et kõik kululiigid oleks kontrolli all, ehk eelarve oleks tasakaalus, 

ning kogu ehitusprotsess oleks ajakavas, tuleb ehitusettevõttel moodustada 

projektimeeskond, mis Eesti ehituse kultuuriruumis koosneb tavaliselt ehitus-, projekti, 

objektijuhist, objektiinsenerist ja tööjuhist, kel kõigil on oma roll projekti realiseerimisel. 

Ehitusseadustiku [1] alusel vastutab ettevõte tema heaks tegutsevate isikute ees, kui ta 

kasutab neid oma kohustuste täitmisel.  

Lisaks tugeva projektimeeskonna moodustamisele, peab ettevõtja majandustegevuse 

raames oma tegevuses järgima seadusest tulenevaid põhimõtteid ja nõudeid, sealhulgas 

peab ettevõtja:  

1. Järgima asjatundlikkuse põhimõtet ja tagama, et tema vastutusel tegutseb piisava 

kvalifikatsiooniga isik ning et oleks määratud ka konkreetse projekti või objekti 

eest vastutav isik. 

2. Tagama, et tema vastutusel toimuv ja käesoleva seadustikuga reguleeritud tegevus 

saaks nõuetekohaselt dokumenteeritud ning andma dokumendid ettenähtud korras 

üle pädevale asutusele. 

3. Täitma majandustegevuse seadustiku üldosa seaduses sätestatud nõudeid, 

sealhulgas teenuse osutajale esitatud nõudeid. [1] 

 

1.7.1. Ehitusjuhi ametiülesanded 

Ehitusettevõtte ehitusjuhi töö eesmärk on ettevõtte strateegiliste eesmärkide elluviimine, 

tagades ettevõtte ehitustegevuse toimimise ja arengu vastavalt Eesti Vabariigi 

seadusandlikele aktidele ning ettevõtte kvaliteedijuhtimissüsteemile. Ehitusjuht allub 

ettevõtte juhatusele ning talle alluvad projekti- ja objektijuht ning teised 

projektimeeskonna liikmed. Ehitusjuhi kohustuste hulka kuuluvad järgmised punktid: 

1) ehituse strateegiliste suundade väljatöötamine koostöös juhatuse ja nõukoguga; 

2) ehituse üldjuhtimine; 

a) peatöövõtulepingute ettevalmistamine koostöös müügiosakonnaga; 

b) alltöövõtulepingute sõlmimine; 

c) objektide eelarvete läbitöötamine, millejuures esimene eelarve tuleb 

koostada koostöös müügiosakonnaga ja järgnevad eelarved koostöös 

projektijuhiga; 

d) koos juhatusega objektide komplekteerimine projektimeeskonnaliikmetega; 
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e) igapäevane töökorraldus objektidel, kus tuleb suhelda projekti-, 

objektijuhiga, tellijaga, alltöövõtjate ja hankijatega. Samuti tuleb jälgida 

tööohutusnõuete täitmist koos kvaliteedi- ja töökeskkonnaspetsialistiga; 

f) kvaliteedikorraldus objektidel koostöös kvaliteedi- ja 

töökeskkonnaspetsialistiga, kus projekti algfaasis tuleb kontrollida 

projektdokumentatsiooni kvaliteeti, ehitusperioodil tuleb regulaarselt 

kontrollida objekti kvaliteeti ja projektimeeskonna toiminguid. Samavõrd 

tuleb ehitusjuhil teha ettepanekuid kvaliteedisüsteemi täiustamise ja 

arendamise osas; 

g) objektide finantskontrolli käigus tuleb ehitusjuhil kontrollida eelarvete 

täitmist ja vajadusel seda korrigeerida. Samuti kuulub tema ülesannete 

hulka arvete kontroll ning viseerimine ja rahavoogude plaani täitmise 

kontroll ja vajadusel korrigeerimine; 

h) objekti ajakontrolli käigus veendub ehitusjuht, et projekti ajagraafik on 

koostatud ja kaasajastatud; 

i) objektide ettevalmistamine üleandmiseks, kus ehitusjuht peab kontrollima 

täite- ja teostusdokumentatsiooni õigsust. Lisaks korraldab koos 

projektijuhiga objekti üleandmise ning teostab objekti lõppanalüüsi 

koostöös projektimeeskonnaga; 

3) garantiiaegsete tööde ülevaatused, parandused ja analüüs; 

4) ehitustööriistade hankevajaduste edastamine juhatusele ning nende haldamine 

koostöös kvaliteedi- ja töökeskkonnaspetsialistiga; 

5) ehitusalase teabe ja info kogumine, teavitamine ning hoidmine ja ehitusalaste uute 

tehnoloogiate ja normdokumentide presenteerimine. [14] 

 

1.7.2. Projektijuhi ametiülesanded 

Juhtimisalased uuringud näitavad, et projektijuht on üks kõige olulisemaid faktoreid 

ehitusprojekti edus [15]. Erik W. Larsoni ja Clifford F. Gray [9] sõnul projektijuhid 

planeerivad, koordineerivad ja kontrollivad projekti täideviimise protsesse ning 

motiveerivad ja integreerivad projektimeeskonda. Projektijuhi olulisuse muudab eriliseks 

see, et nad haldavad unikaalseid, ajutisi, mittekorduvaid tegevusi läbi kogu projekti eluea 

jooksul. Nad peavad vastama iga projekti elutsükli faasi väljakutsetele ning kontrollima 

nende tegevust pärast projekti lõpule viimist. 
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Tartu Ehitus aktsiaseltsi [13] ametijuhendi järgi on projektijuhi töö eesmärk ettevõtte 

strateegiliste eesmärkide elluviimine, korraldades lepingutele ja tellija ootustele vastavate 

uusehitiste püstitamise või olemasolevate hoonete renoveerimise. Projektijuhi vastutuse 

valdkonda kuulub ehitiste õigetähtaegse valmimise tagamine lähtuvalt ettevõtte 

kvaliteedijuhtimissüsteemist, ehituse töövõtulepingust, tellija nõuetest, 

projektdokumentatsioonist, kehtivatest seadusandlikest aktidest ja ehitusnormidest. 

Projektijuht peab tagama ehitusobjektiga seotud informatsiooni täpse ja operatiivse 

edastamise vajalikele isikutele nagu tellija, projekteerija, ehitusjärelevalve, ettevõtte 

juhtkond, alltöövõtjad ja teised projektimeeskonna liikmed.  

Projektijuht allub juhatuse liikmetele, ehitusjuhile ning talle alluvad objektijuht, 

objektiinsener ja tööjuht. Projektijuhi kohustuste hulka kuuluvad järgmised punktid: 

1. Ehitustööde ja projektimeeskonna juhtimine ehitusobjektil. 

2. Objekti eelarve ja rahavoogude plaani koostamine; koostatud plaanide täitmine, 

nende järjepidev kontrollimine ning vajadusel muudatuste sisseviimine; tööde ja 

materjalide kallinemisest tingitud ülekulude viivitamatu kirjalik kooskõlastamine 

projekti ehitusjuhiga; objekti eelarve ja rahavoogude plaani igakuine esitamine 

ettevõtte raamatupidamisele ja juhtkonnale ning muudatuste kooskõlastamine 

projekti ehitusjuhiga. 

3. Materjalide ja alltöövõtu hangete hinnaküsimiste tegemine; läbirääkimiste 

pidamine pakkujatega, soodsaimate hangete valik ja kooskõlastamine ettevõtte 

juhtkonnaga; alltöövõtu- ja hankelepingute koostamine ja esitamine 

allkirjastamiseks ettevõtte juhtkonnale. 

4. Teostatud tööde rahaliste aktide koostamine ja esitamine tellijale allkirjastamiseks, 

allkirjastatud aktide esitamine ettevõtte raamatupidamisele. 

5. Objekti töökoosolekute organiseerimine, nende juhtimine, protokollide 

vormistamine ja nende operatiivne edastamine osalejatele; alltöövõtjate õigeaegne 

informeerimine muudatustest, mis mõjutavad nende töölõigu teostamist objektil. 

6. Alltöövõtjate ja tarnijate teostatud tööde rahaliste aktide ning arvete kontrollimine, 

viseerimine vastavalt ettevõttes kehtestatud korrale ning objekti eelarvele; arvete ja 

aktide viivitamatu edastamine ettevõtte raamatupidamisele ja juhtkonnale 

allkirjastamiseks. 

7. Projektijuhi tööülesandeid võidakse täpsustada projekti avakoosolekul. [13] 
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1.7.3. Objektijuhi ametiülesanded 

Objektijuhi töö eesmärk on projekti strateegiliste eesmärkide elluviimine, koordineerides 

lepingutele ja tellija ootustele vastavate uusehitiste püstitamise või olemasolevate ehitiste 

renoveerimise [12]. Objektijuhi vastutusvaldkonda kuulub kvaliteetsete ehitiste tähtaegne 

valmimine lähtuvalt ettevõtte kvaliteedijuhtimissüsteemist, ehituse töövõtulepingust, tellija 

nõuetest, projektdokumentatsioonist, kehtivatest seadusandlikest aktidest ja 

ehitusnormidest [12]. Objektijuht juhib alltöövõtjate tööd ehitusobjektil, suhtleb 

projekteerijatega, järelevalve ja tellija esindajatega, jälgib ehitusgraafikut ja eelarvet [4]. 

Lisaks kuulub objektijuhi tööülesannete hulka ka dokumentatsiooni haldamine, sealhulgas 

lepingute ettevalmistamine, ehitustööde päevikute ja kaetud tööde aktide vormistamine ja 

teostusdokumentatsiooni koostamine [4]. 

Objektijuht allub üldjuhul projektijuhile, kui ettevõtte sisekord ei määratle teisiti. 

Objektijuhi kohustuste hulka kuuluvad lisaks järgmised punktid: 

1. Ehitustööde juhtimine ehitusobjektil. 

2. Objekti tööde teostamise plaani koostamine, koostatud plaanide täitmise järgimine 

tööde käigus ning vajadusel muudatuste tegemine ja kooskõlastamine (tööde 

teostamise graafik, materjali tarne ja tööjõu graafikud, tööde organiseerimise plaan 

ja muu taoline). 

3. Materjalide ja alltöövõtu hangete hinnaküsimiste tegemine; läbirääkimiste 

pidamine pakkujatega; soodsaimate hangete valik ja kooskõlastamine projektijuhi 

või ettevõtte juhtkonnaga; ettepanekute tegemine lepingute sõlmimiseks. 

4. Vajadusel täiendavate projekteerimistööde tegemise organiseerimine; kohaliku 

omavalitsuse nõuete kohaste kooskõlastuste ja lubade hankimise kindlustamine. 

5. Pidev suhtlemine tellijaga; põhjendatud muudatusettepanekute tegemine ja 

kooskõlastamine tellijaga; muudatuste sisseviimine objekti ajagraafikusse ja 

muudesse vajalikesse dokumentidesse. 

6. Alltöövõtjate õigeaegne informeerimine muudatustest, mis mõjutavad nende 

töölõigu teostamist objektil. 

7. Alltöövõtjate tegevuse koordineerimine; nende ajagraafikutest, kvaliteedi ja 

tööohutuse nõuetest kinnipidamise jälgimine ja vajadusel ettekirjutuste tegemine. 

8. Materjalide hangete korraldamine ja tähtaegadest kinnipidamise jälgimine ning 

hangitud materjalide koguste ja kvaliteedi vastavuse kontrollimine lepingutes või 

hinnapakkumistes kokkulepitud tingimustele. 
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9. Objekti töökoosolekute organiseerimine, neil osalemine, protokollide vormistamine 

ja nende operatiivne edastamine osalejatele. 

10. Ehituse käigus nõuetekohane dokumenteerimine, seal hulgas ehitustööde päeviku ja 

kaetud tööde aktide täitmine ja neile vajalike allkirjade kogumine, materjalide 

hooldus- ja kasutusjuhendite, sertifikaatide ja vastavusdeklaratsioonide kogumine; 

objekti teostusdokumentatsiooni koostamine ja dokumentatsiooni üleandmine 

tellijale ehituse lõpetamisel vastavalt töövõtulepingu ja ettevõtte 

kvaliteedijuhtimissüsteemi ehitustegevuse protseduuri nõuetele. 

11. Tööde kvaliteedi ja tähtaegadest kinnipidamise tagamine vastavuses 

töövõtulepingule, ehitusnormidele ja projektdokumentatsioonile. 

12. Garantiiperioodil ilmnevate puuduste likvideerimise organiseerimine; garantiitööde 

üleandmise ning garantiiperioodi lõppemise kohta aktide koostamine ja tellija 

poolse allkirjastamise kindlustamine. 

13. Täidab ehitusplatsi tööohutuse koordinaatori kohustusi, see tähendab et kontrollib 

tööohutusnõuete täitmist ehitusplatsil nii oma ettevõtte töötajate kui ka alltöövõtjate 

poolt. 

14. Peatab ohtliku töövahendi kasutamine või ohtliku töö teostamise. 

15. Objekti eelarvega katmata kulutuste tegemisel nende eelnev kooskõlastamine 

projektijuhiga või selle puudumisel ettevõtte juhtkonnaga. 

16. Ehitusplatsile toodud materjalide, mehhanismide, seadmete, säilimise tagamine; 

tööriistade, mehhanismide, seadmete, materjali ja muu taolise kadumisel, 

kahjustumisel või hävinemisel võtma koheselt asjaosalistelt seletuskirjad ja 

informeerima juhtumist projektijuhti või selle puudumisel ettevõtte juhtkonda. 

17. Ettevõtte juhtkonna ja vahetu juhi muude tööalaste korralduste täitmine. 

18. Objektijuhi tööülesandeid võidakse täpsustada objekti algusnõupidamisel. [12] 

 

1.7.4. Objektiinseneri ametiülesanded 

Objektiinseneri töö eesmärk on projekti strateegiliste eesmärkide elluviimine, korraldades 

ehitustegevust vastavalt töö- ja peatöövõtulepingutele, ettevõtte 

kvaliteedijuhtimissüsteemile, Eesti Vabariigi seadustele, määrustele ja normidele. 

Objektiinsener allub projekti- ja objektijuhile, kui ettevõtte sisekord ei määra teisiti. 

Objektiinseneri töökohustuste hulka kuuluvad järgmised punktid: 

1. Materjalide ja alltöövõtu hangete hinnaküsimiste tegemine. 
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2. Vajadusel täiendava projekteerimistööde tegemise organiseerimine, kohaliku 

omavalitsuse nõuete kohaste kooskõlastuste ja lubade hankimise kindlustamine. 

3. Alltöövõtjate õigeaegne informeerimine muudatustest, mis mõjutavad nende 

töölõigul töö teostamist objektil. 

4. Alltöövõtjate tegevuse koordineerimine, nende ajagraafikutest, kvaliteedi ja 

tööohutuse nõuetest kinnipidamise jälgimine ja vajadusel ettekirjutuste tegemine. 

5. Materjalide hangete korraldamine ja tähtaegadest kinnipidamise jälgimine ning 

hangitud materjalide koguste ja kvaliteedi vastavuse kontrollimine lepingus või 

hinnapakkumises kokkulepitud tingimustele. 

6. Ehituse käigus nõuetekohane dokumenteerimine, seal hulgas ehitustööde päeviku ja 

kaetud tööde aktide täitmine ja neile vajalike allkirjade kogumine, materjalide 

hooldus- ja kasutusjuhendite, sertifikaatide ja vastavusdeklaratsioonide kogumine, 

objekti kausta koostamine ja dokumentatsiooni üleandmine tellijale ehituse 

lõpetamisel vastavalt töövõtulepingu ja ettevõtte kvaliteedijuhtimissüsteemi 

ehitustegevuse protseduuri nõuetele. 

7. Tööde kvaliteedi ja tähtaegadest kinnipidamise tagamine vastavuses 

töövõtulepingule, ehitusnormidele ja projektdokumentatsioonile. 

8. Täitma ehitusplatsi tööohutuse koordinaatori kohustusi, see tähendab, et tuleb 

kontrollida tööohutusnõuete täitmist ehitusplatsil nii oma ettevõtte töötajate kui ka 

alltöövõtja töötajate poolt. 

9. Peatada ohtliku töövahendi kasutamine või ohtliku töö teostamine. 

10. Ehitusplatsile toodud materjalide, mehhanismide, tööriistade ja seadmete 

säilitamise tagamine; tööriistade, mehhanismide, seadmete, materjali ja muu taolise 

kadumisel, kahjustumisel või hävimisel võtma koheselt asjaosalistelt seletuskirjad 

ja informeerima juhtumist projektijuhti või selle puudumisel ettevõtte juhtkonda. 

[11] 

 

1.7.5. Tööjuhi ametiülesanded 

SA Kutsekoda kutsestandardi [10] kohaselt peab tööjuhina töötavatel isikutel olema lisaks 

ehituse praktilistele teadmistele ja oskustele ka juhtimisoskus. Tööjuht vastutab tehnilise ja 

majandusliku tegevuse ning tööohutuse eest objektil vastavalt oma töömaa piiridele. Ta 

juhib ehitusobjektil ehitustöid ja tagab tehtud tööde vastavuse projektdokumentatsioonile 

ning ehitusnormidele.  



 19 

Tööjuhi olulisteks ülesanneteks on langetada otsuseid iseseisvalt, juhtida meeskonda ja 

samaaegselt töötada meeskonnas. Tööjuhina töötavad inimesed, kellel on kas ehitusalane 

kutseharidus ja praktiline töökogemus ehitusettevõttes või praktilise töökogemuse ja 

erialaste täienduskoolitustega omandatud kutsealased oskused, lisaks peab tööjuht olema 

kõrge stressi- ja pingetaluvusega, hea suhtlemisoskusega ja kõrge enesekehtestamise 

võimega. [10]  

Tööjuhi tööülesannete hulka kuuluvad järgmised punktid: 

1) ehituspakkumuse koostamine; 

2) ehitamise ettevalmistamine ja kavandamine; 

3) ressursside juhtimine; 

4) ehitustööde korraldamine ja juhtimine; 

5) ohutu töö korraldamine ehitustöödel; 

6) kvaliteedi tagamine ehitustöödel; 

7) ehitustööde üleandmine; 

8) üldehitustööde ja eriosatööde tegemine ja nende tööde juhtimine. [10] 

 

1.8. Ehituse omanikujärelevalve 

Ehitusjärelevalve on ehitustööstusele väga oluline ja fundamentaalne teema. Ehitusobjektil 

ei ole suurema mõjuvõimuga persooni, kui järelevalve, kelle ülesanne on tagad tööde 

kvaliteet ja ohutus ning samal ajal kontrollida eelarvet ja ajakava sõltumatu isikuna. [16] 

Ehitustegevus on keeruline protsess, kus ilma reguleerimata kontrollmehhanismita on 

äärmiselt keeruline kvaliteetset, ohutut ja keskkonnasõbralikku lõpptulemust tagada. 

Ehitusseadustikust tulenevalt peab tellija tagama ehitusprotsessi juures omanikujärelevalve 

teenuse, kusjuures majandustegevuse raames ei või omanikujärelevalvet teha sama ehitise 

ehitaja, projekteerija ega tellijaga seotud isik. [6] 

Omanikujärelevalve tegija ja tellija koostööl valmib järelevalveprotseduuride programm 

või kvaliteedi tagamise plaan, mis peab sisaldama: 

1) ehitamise ja materjali kvaliteedi kontrollimise protseduure, sealhulgas 

kontrollitavate tööde kirjeldusi, kontrolli sagedusi, võimalikke katsetusi või 

mõõdistusi; 

2) ehitamise puudustest teavitamise ja nende kõrvaldamise protseduure. [7] 
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Tulenevalt omanikujärelevalve tegemise korrast [7] on omanikujärelevalve tegija 

kohustatud oma ülesannete täitmisel kontrollima: 

1. Enne ehitamise alustamist ehitamisel aluseks oleva ehitusprojekti vastavust 

ehitusloa saamise aluseks olnud ehitusprojektile või ehitusteatisega koos esitatud 

ehitusprojektile, kui ehitusteatisega koos tuli ehitusseadustiku lisas 1 nimetatud 

juhtudel esitada ehitusprojekt. 

2. Ehitusprojekti nõuetele vastavust, mille käigus tehakse kindlaks ehitusprojekti 

terviklikkus ning kas ehitusprojekti järgi on võimalik ehitise nõuetekohasust 

hinnata ja ehitist ehitada. 

3. Kas omanik on esitanud pädevale asutusele ehitamise alustamise teatise. 

4. Ehitamise ajal ehitamise nõuetele vastavust. 

5. Ehitatava ehitise või selle osa ehitusprojektile ning ehitaja ja omaniku vahelise 

lepingus kokkulepitud tingimustele ja kvaliteedile vastavust, sealhulgas hoolikalt 

kontrollima veatundlikku ehitise osa, mille ebaõige teostus võib põhjustada ohtu, 

suurendada energiatarvet, muuta oluliselt akustikat või vähendada ehitise eluiga. 

6. Ehitisse püsivalt paigaldatava ehitustoote ja –materjali ning seadme 

dokumentatsiooni nõuetekohasust ning esitatud dokumentide alusel ehitustoodete 

ja –materjali ning seadme nõuetekohasust ja ehitusprojektile vastavust. Juhul kui 

ehitusprojektis on tooted või seadmed konkreetselt määramata või puuduvad neile 

nõuded, nõuab omanikujärelevalve tegija ehitajalt kasutuskohasuse nõuetele 

vastavuse tõendamist ja ehitusprojekti koostajaga kooskõlastamist. 

7. Ehitusdokumentide nõuetekohast ja õigeaegset koostamist ja nõuda nende 

esitamist, täiendamist või parandamist. 

8. Ehitatava ehitise ja selle asukoha maaüksuse korrashoidu, ümbruskonna ohutust, 

sealhulgas ohutust kolmandatele isikutele. 

9. Ehitamise, ehitise ning selle asukoha maaüksuse keskkonnaohutust. 

10. Kaetava töövastavust ehitusprojektile ja kaetava töö kohta koostatud 

dokumentatsiooni nõuetekohasust. 

11. Ettekirjutuse täitmist. 

12. Ehitise geodeetilise mahamärkimise akti olemasolu. 

13. Ehitamise kvaliteeti ja vastavust ehituslepingule. [7] 

Kvaliteedi tagamiseks peab omanikujärelevalve ehitusobjekti külastama piisava 

sagedusega ja veenduma, et peatöövõtja ei teostaks ebakvaliteetset tööd. Tihtilugu tegeleb 
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omanikujärelevalve mitme objektiga samaaegselt ja seetõttu on ülimalt oluline, et 

peatöövõtja esindaja teataks aegsasti, kui tal on soov presenteerida kaetud tööde akte või 

muid taolisi dokumente, mis vajavad esmalt omanikujärelevalve nõusolekut. Sellisel juhul 

saab omanikujärelevalve planeerida oma tööde graafikut ning hea tava kohaselt teavitab 

peatöövõtja järelevalvet 2-3 tööpäeva ette, et kohtuda objektil. [6] 

Ideaalses olukorras ei leia omanikujärelevalve teostavate tööde hulgast mingisuguseid 

rikkumisi või ebakõlasid, kuid selliste olukordade esinemine on võrdlemisi ebatõenäoline. 

Kokkuvõtvalt on omanikujärelevalve ülesanne tagada ehitise kvaliteet ja nõuetele vastavus 

ning anda kinnitust tellijale, et peatöövõtja on tööd teostanud korrektselt. [6] 

 

1.9. Alltöövõtja 

Peatöövõtja sõlmib lepingu tellijaga kogu projekti mahus. Siinkohal vastutab tellija ees 

üksnes peatöövõtja, kes on kohustatud täitma kõiki lepingujärgseid kohustusi. Lisaks 

tellijaga sõlmitud lepingule, alustab peatöövõtja läbirääkimisi erinevate ehitustegevuse 

valdkondadega tegelevate alltöövõtjate esindajatega, mille eesmärgiks on sõlmida 

eraldiseisvad alltöövõtu lepingud erinevate tööliikide teostamiseks ja lõpptulemuse 

komplektseks tagamiseks [16].  

Tänasel ehitusmaastikul pakuvad alltöövõtjad järgmisi teenuseid: kaevetööd; betooniööd; 

müüritööd; eriosade tööd, sealhulgas nõrkvoolu- ja tugevvoolutööd, sanitaartehnilised 

tööd, ventilatsioonitööd, küttetööd; kipsitööd; siseviimistlustööd; katusekatte paigalduse 

tööd; plaatimistööd, avatäidete paigalduse tööd jne [16]. Nende tööde teostamiseks peab 

peatöövõtja läbi viima erinevad allhanked, seejärel läbirääkimisprotsessid ning lõpuks 

sõlmima korraliku ja kõigi osapoolte huve esindava lepingu. Alltöövõtja kohustus on 

peatöövõtja ees kõigi lepingujärgsete kohustuste täitmine, vastasel juhul rakendab 

peatöövõtja lepingu rikkumisega kaasnevaid sanktsioone. 

 

1.10. Projekti eelarve 

Ehitusprojektidel on alati ressursipiirangud, kas siis inimeste hulga, raha, aja või muude 

tehniliste seadmete näol [18]. Üks ehitusettevõtte edu võtmetest on see, kuidas suudetakse 

kontrollida eelarvet ja kulusid [16].  
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Iga ehitusprojekt vajab eelarvet. Ehitusprojekti eelarve on piltlikult öeldes projekti reaalse 

väärtuse kalkulatsioon, mis koosneb projekti kuludest ja tuludest. Peale seda, kui projekti 

plaan ja ajagraafik on valmis, saab alustada eelarve koostamisega. Kui projekti eesmärgid 

ja visand on määratletud, saab hakata piiritlema projekti esmast maksumust ja välja tuua 

kõikvõimalikud kulud. Eelarvet saab koostada kahel viisi. Esmalt, olemasolev summa 

jagada ära kõigi erinevate kululiikide vahel, kuid selle ohuks on eelarve puudujäägi 

tekkimise võimalus. Teisalt saab alustada kõigi kululiikide kulude kirjeldusega ning nende 

summeerimisel saadakse lõplik eelarve. Selle meetodi ohuks on see, et kalkuleeritakse 

finantsplaan, mis ületab oodatust suuremal määral eelarvet. [8] 

Projekti eelarve koostatakse hinnapakkumisena tellijale eelarvestamise osakonna poolt, 

mida enne lõpliku lepingu sõlmimist koostöös korrigeeritakse. Pärast lepingu sõlmimist 

antakse lõplik eelarve üle projektijuhile, kelle ülesanne on ehitada eelarve piires. 

 

1.11. Projekti ajagraafik 

Aeg on väga oluline element projekti elluviimisel [16]. Peatöövõtu lepingukohaselt on 

projekti lõpetamiseks sätestatud periood, mille jooksul peab peatöövõtja realiseerima 

projekti, vastasel juhul on tulemuseks tõsised ja ebameeldivad tagajärjed, mis on samuti 

lepinguga fikseeritud [16]. Lühidalt, projekti ajagraafik on plaan, kus etteantud aja jooksul 

peab saavutama projektiga kehtestatud eesmärgid [17]. 

Peatöövõtu lepingu lisade hulka kuulub lisaks hankedokumentatsioonile ja ehitusprojektile 

ka ajagraafiku plaan, mis on projektijuhi koostatud ning kajastab tema nägemust tööde 

teostamise järjekorrast ja ajast [6]. Projekti ajagraafiku koostamine on otsuste tegemise 

protsess, mis on loogika tasandil väga keeruline, kuid matemaatiliselt lihtne [17]. See on 

projekti samm-sammuline juhis, kus on välja toodud kõik projekti olulised etapid, 

tegevuste järjekord ja ülesannete tegemise aeg ning üksteisest sõltuvus [17]. 

Ajagraafik peab olema loogiline nii tehniliselt kui ka kronoloogiliselt. Lisaks erinevaid 

toiminguid kirjeldavale tekstiosale peab seal olema ära märgitud ülesande alguse ja 

lõppkuupäev ning välja toodud ülesannete omavahelised seosed. Ajagraafiku koostamiseks 

on erinevaid viise, kuid kõige populaarsem graafik ehitussektoris on Gantti graafik, mis on 

nime saanud oma looja, Henry L. Gantti järgi. Antud graafiku kõige suurem eelis on see, et 

see on hõlpsasti mõistetav, sel on arusaadav visuaalpilt ning see on väga edukas tööriist 
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suure pildi loomisel. Populaarseim arvutitarkvara, millega Gantti graafikut saab luua on 

Microsoft Project. [17] 

Peale seda kui esialgne ajagraafik on paigas, reaalne ehitusprotsess on alanud, siis koheselt 

on tarvis jälgida graafiku õigsust ning vajadusel teha korrektuure [17]. Ehitusprotsessi 

juures on väga palju ettenägematuid olukordi, nagu näiteks ilmastikutingimuste kiire 

muutus, alltöövõtjate ära langemine, tööprotsesside kiirem või aeglasem teostatavus ja ka 

näiteks lisatööde rakendumine kas siis tellija soovist või projekti kehvast kvaliteedist, mis 

võivad drastiliselt ajagraafikut muuta [21, 6]. Seetõttu peab projektimeeskond olema 

valmis ettenägematuteks olukordadeks ja vajadusel graafikut kohandama nii, et 

lõpptulemus saavutataks vastavalt lepinguga määratud ajaperioodile ja kvaliteedile. 

 

1.12. Peatöövõtu koosolek 

Peatöövõtu koosolek on ehitamisega seotud koosolek, kus ehitamise või projekteerimisega 

seotud isikud, peatöövõtja esindajad, tellija esindajad, omanikujärelevalve, projekteerijad, 

käsitlevad ehitamisega või ehitusprojektiga seonduvaid küsimusi [19]. Peatöövõtu 

koosolekud protokollitakse alati ja allkirjastatakse asjaosaliste poolt hiljemalt kolme 

tööpäeva jooksul [19]. Peatöövõtu koosoleku protokollimise kohustus on peatöövõtjal, 

kuid asjaosalised võivad ka teisiti kokku leppida [16]. 

Peatöövõtu koosoleku protokoll peab sisaldama: 

1) koosoleku toimumise aega; 

2) osavõtjate nimesid; 

3) koosoleku käiku; 

4) ehitamisel, ehitamise kavas, ehitusprojektis, ehitusmaterjali, -toote, -seadme ning –

tehnoloogia kasutamisel ilmnenud ja muud taolised vead või puudused ning nende 

võimalikud lahendused; 

5) ehitamist või ehitist puudutavad otsused ja eriarvamused. [19] 

 

1.13. Täite- ja teostusdokumentatsioon 

Ehitusseadustiku [1] kohaselt tuleb ehitamine dokumenteerida ehitaja poolt, kui 

ehitamiseks on nõutav ehitusluba. Ehitusdokumendid peavad võimaldama saada 
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informatsiooni ehitise protsessi, kasutatud materjalide ja toodete, ehitise kasutamise ning 

ehitava isiku või ettevõtte kohta.  

Ehitusdokumentide olemasolu eest vastutab peatöövõtja, sealjuures peavad 

ehitusdokumendid olema kättesaadavad ehitise omanikule ja asjasse puutuvatele isikutele 

ehitusplatsil või Interneti teel. Kõik ehitusdokumendid koostatakse viivitamata pärast 

dokumenteeritava sündmuse toimumist ning allkirjastatakse pädeva isiku poolt hiljemalt 

kolme päeva jooksul. Kõigile ehitusdokumentidele on sätestatud dokumenteerimise, 

säilitamise, hooldusjuhendi koostamise ja dokumentide üleandmise protsessi kohta 

nõuded. [19] 

Ehitusdokumendid on eelkõige: 

1) teostusjoonised; 

2) ehituspäevik; 

3) kaetud tööde akt; 

4) töökoosolekute protokollid; 

5) muud ehitamist iseloomustavad dokumendid, sealhulgas seadmete seadistus- ja 

katseprotokollid, paigaldus- hooldus- ja kasutusjuhendid. [1] 

Ehitusdokumendid dokumenteeritakse kronoloogiliselt ja süstemaatiliselt nii, et on 

võimalik mõistliku pingutuse ja kuluga tuvastada: 

1) ehitamise kvaliteeti ja asjatundlikkust; 

2) kasutatud ehitusmaterjale ja –tooteid; 

3) varjatud ehitise osade, konstruktsioonide ja sõlmede ja muu sarnase paiknemine ja 

vastavus ehitusprojektile; 

4) ehitise või selle osa ehitaja; 

5) muid asjaolusid, mis võivad mõjutada ehitamise ning ehitise kvaliteeti, ohutust ja 

keskkonnasäästlikkust. [19] 

Ehitise valmimisel on peatöövõtja kohustatud koheselt ehitusdokumendid üle andma 

ehitise omanikule. Hooldusjuhendite üleandmise kohustus on ehitajal kahe kuu jooksul 

pärast ehitise valmimist [19]. Seetõttu on äärmiselt oluline, et dokumenteerimine oleks 

ajakohane ja süstemaatiline ning alltöövõtjad esitaksid samuti aegsasti nende poolt 

teostatud tööde ehitusdokumendid, mis võimaldaks peatöövõtjal seaduse kohaselt oma 

ülesandeid tellija ees täita.  
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2. UURINGUS OSALEJAD JA METOODIKA 
 

2.1. Uuringu valim 

Uuringutes kohtame väga harva olukorda, kus kogu uuritavat subjekti iseloomustav rahva 

populatsioon on esindatud. Seetõttu on tavaks saanud, et laiema populatsiooni kohta 

tehakse järeldusi seda esindava valimi põhjal. Valim peab olema esinduslik uuritava 

üldkogumi või populatsiooni suhtes, mistõttu valimi moodustamisel püüdis lõputöö autor 

minimeerida valimi erinevust üldkogumist ehk maksimeerida esinduslikkust. Kaasajal 

eksisteerib mitmeid erinevaid võimalusi valimite moodustamiseks. Üldjuhul saab valimid 

jagada kahte kategooriasse, tõenäosuslikud ja mittetõenäosuslikud valimid. Tõenäosuslike 

valimite puhul peab iga objekti valimisse sattumise tõenäosus olema teada, kuid 

mittetõenäosuslike valimite puhul ei pea uuritavatel objektidel olema võrdseid võimalusi 

valimisse sattumiseks. [20] 

Eeltoodu koondtekstis on lõputöö uurimusliku osas tegemist mittetõenäosusliku valimiga, 

kuid sellise vastajate valimise kriteeriumi puhul ei saa uuringutulemuste põhjal ka väga 

kaugeleulatuvaid järeldusi ja üldistusi teha. Eeltoodud täpsustades on võimalik eristada, et 

antud uurimistöö puhul rakendati sihipärast valimit, kus eksperdirollis olev uurija, lõputöö 

koostaja, selekteeris välja uuritavad, püüdes leida populatsiooni kõige tüüpilisemad 

esindajad. [20] 

Eesmärgiks oli valida sõltuvalt uurimiseesmärgist kõige tüüpilisemad ja/või ideaalsemad 

küsitletavad [20]. Kõige tüüpilisemad ja ideaalsemad küsitluses osalejad on Eestis 

tegutsevate ehituse projektijuhtimise ettevõtete töötajad, kes tegelevad ehituse, projekti ja 

objekti juhtimisega igapäevaselt. Valimi moodustas lõputöö autor eelkõige isiklike 

teadmiste ja kogemuste põhjal ning Interneti kaudu leitavate ehituse projektijuhtimisega 

tegelevate ettevõtete näol. 

Uurimistöö sihtrühmaks on Eestis tegutsevate, eesti keelt valdavate ehitusettevõtete 

projektimeeskondade liikmed: ehitusjuht, projektijuht, objektijuht, objektiinsener ja 

tööjuht. Nende ametikohtade esindajad on kõige paremini kursis Eestis valitseva 

projektijuhtimise kultuuriga ning nende arvamuse põhjal on võimalus teha üldistatavaid 
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järeldusi ja kaardistada praeguse projektijuhtimise kultuuri positiivsed ja negatiivsed 

aspektid. 

Küsitlus saadeti 35-le ehitusettevõtte projektimeeskonna liikmele ja büroojuhile. Ettevõtete 

hulka kuulusid näiteks Tartu Ehitus AS, Ehitustrust AS, Ehitusfirma Rand ja Tuulberg AS, 

Vilcon OÜ, Astlanda Ehitus OÜ, Mitt ja Perlebach OÜ, Bauest OÜ, Paide MEK AS ja 

teised Eestis aktiivselt tegutsevad ehitus- ja projektijuhtimisega tegelevad ehitusettevõtted. 

Kõige esinduslikumad ja ideaalsemad projektijuhtimise ettevõtted asuvad suurlinnades, 

kuid mitmekesisema tulemuse saavutamiseks saatis lõputöö autor küsitluse ka väiksemate 

ettevõtete esindajatele üle kogu Eesti. 

Ehitusjuhtidele, projekti- ja objektijuhtidele, objektiinseneridele ja tööjuhtidele saadeti 

personaalselt 348 küsitlust. Büroojuhtidele või sekretäridele saadeti 9 küsitlust, kus paluti 

edastada küsitlused kõigile projektimeeskonna liikmetele, kuid selle teostatavuse üle 

puudub kontroll. Seetõttu võib kogu väljasaadetud küsitluste arvuks lugeda siiski 357 

ankeeti.  

Küsitlustele vastas 141 isikut, mis teeb vastanute protsendiks 39%. Küsitluses osalenutel 

oli võimalus anda ka igale väitele kommentaar. Neljakümne viiele väitele ja neljale 

faktiküsimusele anti 603 kommentaari, mis teeb keskmiselt kaksteist kommentaari ühe 

väite kohta. Eeltoodu tähendab seda, et praktiliselt iga üheteistkümnes vastaja avaldas iga 

küsimuse kohta isiklikku, vajalikku ja olulist informatsiooni projektijuhtimise kultuuri 

hindamise kohta. 

 

2.2. Metoodika 

Andmete kogumise meetodi valiku protsess on väga oluline, niivõrd-kuivõrd see määrab 

ära kogutud andmete liigi, kvaliteedi ja ka uuringu teostuse hinna. Teabevajaduse osas 

tunnustatakse nelja põhilist andmete kogumise viisi: i) intervjuud, ii) küsitlused, iii) 

päevikud ja iiii) vaatlus. Lõputöö uurimusliku osa raames rakendatakse küsitluse vormis 

andmete kogumist, mis on parimaks valikuks geograafiliselt hajutatud populatsiooni 

uurimiseks, aja ja ressursi kokkuhoidmise eesmärgil. [21] 

Küsimusi saab küsida ja andmeid koguda mitmel erineval viisil. Väga oluline on mõista, 

millist tüüpi andmeid kogutakse, sest selle tulemusena saab valida küsimuste 

klassifikatsiooni ja analüüsimise viisi. Küsimused saab klassifitseerida avatud ja suletud 
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küsimusteks. Avatud küsimuste näol ei ole ette antud vastusevarianti, vaid oodatakse 

küsitletava omasõnalisi vastuseid. Suletud küsimuste puhul on küsimuste vastused 

ettearvatavad ja võimalike vastuste variantide variatsioon on väiksem. [22] 

Antud lõputöös on kasutatud projektimeeskonna profileerimiseks kinniseid küsimusi, kus 

vastusevariandid on eelnevalt kodeeritud. Küsitluses osalejal on võimalus vastata etteantud 

vastusevariantidele [22]. Projektimeeskonda analüüsivate küsimuste teemaplokis soovis 

lõputöö autor saada andmeid ehitus- ja projektijuhtimise ettevõttes töötavate ehitus-, 

projekti-, objektijuhi, objektiinseneri ja tööjuhi soo, vanuse, haridustaseme, hetkelise 

kutsetaseme, ametikoha, ehitusvaldkonnas omava töökogemuse, alalise elukoha ja rahvuse 

kohta.  

Teises teemaplokis koguti andmeid hinnangu skaala abil, mis aitab inimestel väljendada 

oma hinnangut uuritava temaatika kohta. Hinnangu mõõtmiseks on kolm kõige sagedamini 

kasutatavat vormi: Likerti skaala, semantiline diferentsiaalskaala ja Stapeli skaala [22]. 

Magistritöö eesmärgini jõudmiseks kasutas lõputöö autor projektijuhtimise kultuuri 

erinevate nüansside hindamiseks laialtlevinud Likerti skaalat. 

Likerti skaala, sageli tuntud ka kui nõustun/ei nõustu skaala, avaldati esmakordselt 1932. 

aastal psühholoog Rensis Likerti poolt. Antud meetodi abil küsitakse inimestelt, kas ja kui 

tugevasti nad nõustuvad uuringu väidetega. Hinnangut saab avaldada 5 palli skaalal, kus 1 

on kõige negatiivsem ning 5 kõige positiivsem vastus, kusjuures negatiivne vastus 

tähendab täielikult väitega mittenõustumist ning positiivne vastus väitega täielikult 

nõustumist. [22] 
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Joonis 1. Likerti skaala näidis antud magistritöö küsitluse ankeedist. 

Küsitluse ankeet on koostatud e-küsitluse vormis. Küsitluse platvormina on kasutatud laialt 

levinud Google Formsi (Lisa 1). Kokkuvõtvalt esitati uuringus osalejatele 12 suletud 

küsimust koos vastusevariantidega ning 45 Likerti skaalal hinnatavat väidet. Uuringus 

osalejatele personaalselt küsitluse e-ankeetide saatmisega alustas lõputöö autor 19. 

veebruaril ning andmeid koguti 1. märtsini. Antud ajaperioodil koguti 141 kvalifitseeruvat 

vastust. 

Küsitluse meetodi kasutamise eelised: 

1) võimalus koguda kvantitatiivseid ja suure mahuga tulemusi; 

2) tulemuste põhjal saab teostada hulgaliselt tabeleid, graafikuid, jooniseid ja 

statistilisi andmeanalüüse; 

3) personaalsed andmed on suuremalt jaolt kõrvale jäetud; 

4) inimestele antakse aega küsimustele vastamiseks; 

5) vastuseid saadakse ka arglikelt ja häbelikelt inimestelt; 

6) majanduslikult ökonoomne; 

7) küsitlusega saab kaasata väga suurt hulka inimesi. [21] 

Küsitluse meetodi kasutamise puudused: 

1) kirjakeeles on uurijal oluliselt raskem sõnastada ja väljendada soovitud küsimusi; 

2) väga keeruline on hinnata, kas küsitlusele vastajad said küsimusest õigesti aru ning 

et küsitluse tulemused on adekvaatsed; 
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3) vastuste hulk võib olla väike. Väga tugevaks tulemuseks peetakse vähemalt 40% 

vastanute protsenti. Uuringu lühikirjeldus, vaevatasu, lõpptulemustega tutvumise 

võimalus, hea ajastus ja anonüümsus võivad tulemuste protsenti parandada. Samuti 

saab huviliste arvu suurendada korralikult ja läbimõeldud küsitluse koostamisega, 

huvitava teema ja populatsioonivalikuga ning uuringu unikaalsusega. [21] 

Magistritöö raames kasutatud meetod oli valitud lõputöö koostaja poolt vastavalt uuringu 

läbiviimise võimaluste piires. Küsitluse kasutamine andis võimaluse teostada uuringut 

suurema populatsiooni ja geograafiliselt kaugemal asuva populatsiooni hulgas, kuid 

niivõrd suure isikliku reflektsiooniga uurimistöölt oleks saanud põhjalikumat tagasisidet 

intervjuu meetodil. Intervjuu abil oleks saanud inimeste arvamust detailsemalt hinnata, 

lisakommentaaride andmine oleks olnud rohkem lihtsustatud ning arutelud oleksid 

eeldatavasti veelgi sügavamate probleemideni viinud. Ideaalseim variant oleks olnud läbi 

viia küsitlus ning lisaks küsitlusele teostada valitud isikutega ka intervjuu. 

Uuring oleks andnud kindlasti täpsema ülevaate nii projektimeeskonna iseloomustuse kui 

ka üldise projektijuhtimiskultuuri hinnangu osas, kui küsitluses oleks olnud esindatud 

suurem populatsioon ehk valimi maht oleks olnud mahukam. See oleks tõenäoliselt kaasa 

aidanud ka tõsiasjale, et valimi esindatus maakonniti oleks olnud parem. Kuna käesoleva 

magistritöö eesmärgiks on anda ülevaade kogu Eesti ehituse ja projektjuhtimise kultuurist, 

siis tuleb arvestada, et hetkel on esindatud üksnes Eestimaa suurlinnades ehitusjuhtimisega 

tegelevad isikud. Ideaalikohaselt oleks olnud soov aga saada vastuseid ka väiksematest 

keskustest ja ka saartelt pärit projektimeeskonna liikmetelt. 
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3. UURINGU TULEMUSED JA ANALÜÜS 
 

3.1. Projektimeeskonna profileerimise tulemused ja analüüs 

Uurimistöö üheks eesmärgiks oli profileerida Eestis tegutsevate peatöövõtu ja 

ehitusjuhtimisega tegelevate ettevõtete projektimeeskondade liikmeskonda. 2018. aasta 1. 

juulist saavad ehitustöid tegevad ettevõtjad tõendada oma kvalifikatsiooni üksnes kutsega, 

mis aitab juurutada elukestva õppe põhimõtet ja hoida heal tasemel erialast kompetentsi 

[32]. Varasemalt oli ehitusettevõtjatel võimalus oma kvalifikatsiooni tõendada ka erialast 

haridust ja töökogemust tõendava dokumendiga [32].  

Antud uuringu käigus küsiti anonüümselt ehitusprojekti projektijuhtimise 

meeskonnaliikmete käest kaheksa suletud küsimusega andmeid nende soo, vanuse, 

haridustaseme, kutsetaseme, ametikoha, töökogemuse, rahvuse ja alalise elukoha kohta. 

See uuring annab ülevaate ehitusturul tegutsevate juhtide osas ja viitab kaudselt, kui paljud 

on otseselt mõjutatud uue määruse nõuetest. 

OSKA analüütiku Mare Uiboupini sõnul on tööturul puudus praktilise suunitlusega 

inseneridest, kes töötaksid projekti- või objektijuhina [23]. Seetõttu on projektimeeskonna 

profileerimine vajalik hetkeolukorra fikseerimiseks, millise töökogemuse, hariduse ja 

kutsetasemega ehitusjuhid Eesti ehitusobjektidel töötavad. Iga aastaga muutuvad 

ehitusprojektid üha keerulisemaks ning tehnilisemaks ja seetõttu peame tagama 

ehitusobjektidel kvaliteetse, haritud ja täiendkoolitatud tööjõu, kes viivad projektid 

soovitud tulemuseni. 

 

3.1.1. Sugu 

Ehitus on teadagi võrdlemisi tehniline sektor ja seetõttu võib eeldada, et valdav osa 

töötajatest on mehed. Läbi ajaloo on samuti ehitusvaldkonnas domineerinud just meessoost 

töötajad [29]. Seda kinnitas ka antud uuring, kus 141 vastanu seas oli 134 meest ja 7 naist, 

mis on protsentuaalselt 95% ja 5%. SA Kutsekoda [4] poolt tellitud tööjõu- ja oskuste 

vajaduste uuringu kohaselt moodustavad meessoost juhid 92% ja naissoost juhid 8%, mis 

on võrdlemisi sarnane antud lõputööga läbiviidud uuringu tulemustele. Uuringu tulemused 

näitavad ka seda, et kõik naised, kes küsitlusele vastasid on kuni 35-aastased. Siit saame 
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järeldada, et tänu ühiskonna arengule ja soolise võrdõigusliku teadlikkuse kasvule, on 

naistel suurem võimalus lüüa kaasa ehitustegevuses. 

 

3.1.2. Vanus 

Juhipositsioonile pürgimine võtab tavaliselt kaua aega, mistõttu võib eeldada, et juhid 

ehituses on võrdlemisi kõrge eaga ja suure töökogemusega. Siiski näitab käesolev 

projektimeeskonna profileerimise uuring seda, et ehitussektoris kuuluvad 

projektimeeskonna liikmete hulka valdavalt 26-35-aastased isikud, kes on võrdlemisi 

noores eas saavutanud juhipositsiooni. 141 vastanu seas moodustab see lausa 46,8% ning 

kelledest omakorda 55% moodustavad objektijuhid.  

Järgnev vanusegrupp on 36-45-aastased, kes moodustavad vastanute hulgast 22%. Sellest 

omakorda 55% moodustavad just projektijuhid, mis näitab selgelt, et vanuse kasvades, 

kasvab ka vastutuse koorem ning võimalus tõusta kõrgemale ametipositsioonile. 

Kolmanda positsiooni saavutasid 18-25-aastased projektimeeskonna liikmed, kelle osakaal 

oli 19,1%. Siinkohal on oluline märkida veel seda, et 18-25-aastaste hulka kuuluvad 

valdavalt just noored, kooli kõrvalt töötavad või just kooli lõpetanud tööle asunud 

objektiinsenerid ja kogenumad objektijuhid. 

Vanuseliselt neljanda grupi moodustavad 8,5%-ga 46-55-aastased liikmed, kes on samuti 

valdavalt juba kogenenud projektijuhid. Viiendal positsioonil on 66-aastased ja vanemad 

isikud, kelle hulka kuuluvad samuti enamjaolt projektijuhid ja kuuendal kohal on 56-65-

aastased isikud. 
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Joonis 2. Uuringus osalejate vanuseline ja sooline osakaal. 

SA Kutsekoda [4] poolt tellitud tööjõu- ja oskuste vajaduste uuringu kohaselt on kõige 

enam juhte 30-39-aastased, teisel positsioonil on 40-49-aastased isikud ja kolmandal 

positsioonil hoopiski 50-59-aastased juhid, mis teatud määral erineb antud lõputöö 

uuringute tulemustest. 

 

3.1.3. Haridustase 

Eesti ühiskonna pikaajalisi arenguid arvesse võttes mõjutab hoonete ja rajatiste ohutus ja 

kvaliteet üha enam meie elukeskkonda nii sotsiaalses kui ka majanduslikus kontekstis, 

mistõttu on väga oluline tagada ehitussektoris kvalifitseeritud tööjõu olemasolu [4].  

Uuringu kohaselt töötab ehituse juhtpositsioonil 51,8% kõrgharidusega inimesi, kelle hulka 

kuulub 5 ehitusjuhti, 29 projektijuhti, 32 objektijuhti, 6 objektiinseneri ja 1 tööjuht. 

Rakenduskõrghariduse on omandanud 24,1% küsitlusele vastanutest, kelle hulka kuulub 2 

ehitusjuhti, 14 projektijuhti, 14 objektijuhti, 2 objektiinseneri ja 2 tööjuhti.  

Keskharidus on omandatud ning kõrgharidus on omandamisel 24 inimesel vastanute 

hulgast ehk 17%. Kõrgharidust on omandamas 2 projektijuhti, 12 objektijuhti, 8 

objektiinseneri ja 2 tööjuhti. Vastanute hulgas on viiel inimesel keskharidus, 3 objektijuhil 

ja 2 objektiinseneril. Kutsehariduse on samuti omandanud 5 isikut, 4 objektijuhti ja 1 

tööjuht. Põhi- ja algharidusega ehitusjuhte antud uuringus ei osalenud. 
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Joonis 3. Uuringus osalenute haridustase. 

Eesti Statistikaameti [25] 2017. aasta andmetel on ehitussektoris kõrgharidus omandatud 

9300 ja keskeriharidus 1900 inimesel. Teise taseme haridus, teise taseme järgne ning 

kolmanda taseme eelne haridus on omandatud 35700 inimesel ning esimese taseme haridus 

või madalam, 10000 inimesel [25]. Tööjõuvajaduse seire- ja prognoosisüsteem OSKA 

2017. aasta uuringu kohaselt on ehituse valdkonnas inseneride järelkasv ebapiisav, 

lõpetajate arv ei kata tööjõuvajadust ja sisseastujate arv ehituse erialadele on langustrendis 

[4]. 

 

3.1.4. Kutsetase 

Eesti kutsesüsteemi korraldab ja koordineerib SA Kutsekoda [31], mis tegutseb vastavalt 

kutseseadusele. SA Kutsekoda [26] andmetel vajab iga amet teatud kompetentsi, erinevaid 

oskusi, teadmisi, sobivaid isikuomadusi, hoiakuid kui ka kogemusi. See, millises 

valdkonnas on inimesel õigus tegutseda ja millist kompetentsi see eeldab, määrab 

kutsestandard. Kutsetunnistuse omamine on vabatahtlik ja ei ole töötamise eeltingimus. 

Seda välja arvatud juhul, kui õigusaktiga on teataval ametikohal töötamiseks nõutud 

kutsetunnistuse olemasolu. Lõppkokkuvõttes on kutsetunnistuse omamine ikkagi privileeg 

ja suur abimees tööturul.  
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Joonis 4. Eesti Kvalifikatsiooniraamistik. (SA Kutsekoda. Eesti Kvalifikatsiooniraamistik. 
https://www.kutsekoda.ee/et/kvalifikatsiooniraamistik/ekr_tutvustus) 

8-tasemeline Eesti Kvalifikatsiooniraamistik jõustus 1. septembril 2008. aastal seoses uue 

kutseseadusega. Eesti Kvalifikatsiooniraamistik koosneb neljast alamraamistikust: 

üldhariduse kvalifikatsioonid, kutsehariduse kvalifikatsioonid, kõrghariduse 

kvalifikatsioonid ja kutsekvalifikatsioonid ehk kutsed. [27] 

 
Joonis 5. Uuringus osalenute kutsetase vastavalt Eesti kvalifikatsiooniraamistiku 
süsteemile. 

SA Kutsekoda [27] on kirjeldanud erinevate tasemete juhtide ametirühmad ja vajaliku 

kutsekvalifikatsiooni vastavalt Eesti kvalifikatsiooniraamistiku süsteemile, liigendades 

seda tasemete järgi. Viienda taseme juhid on oskustöötajad-meistrid ja esmatasandi juhid. 

5. tase eeldab kutseeriharidusõppe tunnistust või kutsekvalifikatsiooni. Ehitussektoris ja 

ehitusobjektil peaks 5. taset omama tööjuht, kes suudab vajadusel professionaalselt 
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teostada ning juhtida üldehitustöid ja eriosatöid. Uuringu kohaselt omab 5. taset 9 inimest 

ehk 6,4% vastanutest. Nende hulka kuulub 6 projektijuhti ja 3 objektijuhti. Siinkohal 

tasuks mainida, et viiel nende seast on töökogemust 10-20 aastat ja neljal üle 20 aasta. 

Kuuenda taseme juhid on spetsialistid ja keskastme juhid. 6. tase eeldab 

bakalaureusekraadi, rakenduskõrghariduse diplomit või kutsekvalifikatsiooni. Uuringu 

kohaselt omab 6. taset 27% vastanutest, kelle hulka kuulub 1 tööjuht, 3 objektiinseneri, 20 

objektijuhti ja 14 projektijuhti. 

Seitsmenda taseme juhid on spetsialistid ja keskastme juhid. Neilt spetsialistidelt ja 

juhtidelt võib eeldada, et neil on omandatud magistrikraad või vastav kutsekvalifikatsioon. 

Uuringust selgus, et 7. tase on omandatud 38,3% vastanutest ehk 54 projektimeeskonna 

liikmel. 7. tase on omandatud kahel tööjuhil, kuuel objektiinseneril, kuuel ehitusjuhil, 

seitsmeteistkümnel projektijuhil ja kahekümne kolmel objektijuhil. 

Kaheksanda taseme juhid on tippspetsialistid ja tippjuhid. 8. taseme tippspetsialistilt ja 

tippjuhilt võib eeldada, et neil on omandatud doktorikraad või vajalik kutsekvalifikatsioon. 

Uuringus osales kolm 8. taseme projektimeeskonna liiget, kus nende kõigi tööülesanneteks 

on projekti juhtimine ning töökogemust on vastavalt ühel inimesel 10-20 aastat ja kahel üle 

20 aasta. Kõigil neil on omandatud kõrgharidus. 

Küsitluse kohaselt puudub kutsetase 26,2% vastanutest, kelle hulka kuulub 1 ehitusjuht, 3 

tööjuhti, 5 projektijuhti, 9 objektiinseneri ja 19 objektijuhti. Nende hulgas on 21 isikut, kel 

on keskharidus omandatud ja kõrgharidus hetkel omandamisel, millest võime järeldada, et 

tegemist on töötavate üliõpilastega. 

 

3.1.5. Ametikoht 

Juhid ehituses kavandavad, juhivad ja koordineerivad projekteerimise ja ehitamisega 

seotud tegevusi ning sõltuvalt ettevõttest, täidavad ka spetsialisti ülesandeid. Ehitusjuhtide 

hulka kuuluvad ettevõtte juhid, osakonnajuhatajad, projekti- ja objektijuhid, 

objektiinsenerid ning spetsialisti ametit peab tööjuht. Ehituse valdkonna juhtide ja 

spetsialistidena töötamise eeldus on erialane kutse- või kõrgharidus, pidev erialastel 

täienduskoolitustel enesetäiendamine ja töökogemused. [4] 
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Joonis 6. Uuringus osalejate ametikoht. 

Uurimistöös selgus, et kõige levinum ametikoht projektimeeskonna liikmete hulgas on 

objektijuht, mis on 46,1% vastanute koguhulgast ehk 65 inimesel. Teisel positsioonil on 

projektijuhi ametikoht, millel töötab 31,9% vastanutest. 12,8% moodustavad 

objektiinsenerid ning 5% ehitusjuhid ja tööjuhid 4,3% vastanutest. 

 

3.1.6. Töökogemus ehitusvaldkonnas 

Lisaks erialasele kvalifikatsioonile on ehitusvaldkonnas väga oluline ka töökogemuse 

olemasolu. Lisaks laialdastele teadmistele ja praktilisele kogemusele on eelneva 

töökogemusega isikud hoopiski hinnatumad ja oskuslikumad juhid. 

 
Joonis 7. Uuringus osalejate töökogemus ehitusvaldkonnas. 
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Enamik vastajatest on töötanud ehitusvaldkonnas 10-20 aastat, selle valiku oli teinud 44 

küsitlusele vastajat ehk 31,2%. Nende hulka kuulub 4 ehitusjuhti, 16 projektijuhti, 23 

objektijuhti ja 1 tööjuht. Teisel positsioonil on 5-10 aastat töötanud isikud, kes 

moodustavad 22% kogu vastanute hulgast. Sellise töökogemuse on saavutanud kaks 

ehitusjuhti, üksteist projektijuhti, viisteist objektijuhti, kaks objektiinseneri ja üks tööjuht.  

Kolmandal kohal on 21 küsitluses osalejat, kes on töötanud enam kui 20 aastat 

ehitussektoris, see teeb 14,9% osalejatest. Sellesse niinimetatud auväärsesse seltskonda 

kuulub üks ehitusjuht, kuusteist projektijuhti, kaks objektijuhti ja kaks tööjuhti. 14,9% 

küsitluses osalenut on ehitussektoris töötanud 1-3 aastat, kelle hulka kuulub 1 projektijuht, 

9 objektijuhti ja 11 objektiinseneri. 3-5 aastat töökogemust on omandanud 12,8% 

küsitlusel osalejaist, kelle hulka kuulub ka 1 projektijuht, 14 objektijuhti, 2 objektiinseneri 

ja 1 tööjuht.  

Alla 1 aasta on ehitussektoris töötanud 4,3% vastanutest, kelleks on kaks objektijuhti, kolm 

objektiinseneri ja üks tööjuht. Siinkohale saame väita, et noorte ja värskete ning vanemate 

ja kogenenumate juhtide osakaal on võrdlemisi tasakaalus. 

 

3.1.7. Rahvus 

Teoreetiliselt juhi rahvus ehitustegevuse kvaliteeti ei mõjuta. Murekohti võivad tekitada 

üksnes keelebarjäärid, kuid ehitusjuhtimise tasandil, ehitusjuhtidel omavahel, selliseid 

probleeme tavaliselt ei esine. Siiski võib kindlalt väita, et ehitusjuhtidel, peamiselt objekti- 

ja tööjuhil ning objektiinseneril võib esineda probleeme näiteks alltöövõtjate töölistega 

otsesuhtlusel, kui on teada, et väga suur hulk ehitustöölisi ei valda eesti keelt. Eesti 

Statistikaameti 2017. aasta andmete kohaselt töötab Eestis ehitussektoris üleüldiselt 38000 

eestlast ja 19000 mitte-eestlast, kuid paraku puudub eraldi statistika ehitusjuhtide osas 

[28]. 
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Joonis 8. Uuringus osalejate rahvus. 

Uuringutulemuste kohaselt moodustavad projektimeeskonna liikmetest 97,9% eestlased 

ning 2,1% venelased. Teistest rahvustest projektimeeskonna liikmeid küsitlusel ei 

osalenud. 

 

3.1.8. Alaline elukoht 

Ehitustegevus on kontsentreerunud suurlinnade ümbrusesse ja seetõttu on nende ümber 

alaliselt elama asunud ka enamik ehitusjuhtimise positsioonil töötavad isikud. Eesti 

Statistikaameti [30] andmetel on alaline elukoht ehk püsielukoht tavaliselt see paik, kus 

isik veedab enamiku oma igapäevasest töö-, puhke- ja uneajast. See võib erineda 

registreeritud elukohast. Seal, kus on kõrgem ehitustegevus, on ka paremad tingimused 

töötegijatele, kõrgem potentsiaalsete ettevõtete kontsentratsioon, tööjõuvajadus ja 

palgatase. 
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Joonis 9. Uuringus osalejate alaline elukoht. 

Uuring näitab, et ehitusvaldkonnas töötab kõige enam inimesi Harjumaal, 53,9%. Teisel 

positsioonil on Tartumaa, kus töötab 35,5% vastanutest. Neli vastanut pärineb Pärnumaalt 

ja kolm vastanut Viljandimaalt. Lääne-Virumaal ja Raplamaal elab alaliselt kummaski 

kaks vastanut. Läänemaalt, Võrumaalt, Põlvamaalt ja Jõgevamaalt oli igast piirkonnast üks 

vastanu. Teistest maakondadest alaliselt elavaid uuringus osalejaid ei olnud. 

 

3.2. Ehitusprojekti juhtimise kultuuri hindamise tulemused ja analüüs 

Projektijuhtimise kultuuri hindamiseks esitati küsitluses osalenutele 45 väidet ja 4 suletud 

küsimust, mis iseloomustavad ehitusprojekti juhtimisele omaseid nüansse projekti 

erinevates etappides. Vastajatel oli võimalus hinnata väiteid Likerti skaalal 

viiepallisüsteemis, kus 1 tähendas, et selle väitega ei nõustuta üldse ja 5, et väitega 

nõustutakse täielikult. Igale väitele ja küsimusele oli võimalus lisada omapoolne 

kommentaar, mille võimalust paljud uuringus osalejad uuringu lõpptulemuse hüvanguks ka 

kasutasid. Uuringuga püüti selgitada, milline on küsitletute arvamus ja hinnang olulistele 

projektijuhtimise pidepunktidele nagu tellija, omanikujärelevalve ja peatöövõtja 

omavaheline suhestus, peatöövõtja ja alltöövõtja omavaheline töökliima, erinevad 

lepingute ja projektdokumentatsioonidega seotud toimingud ja ka allhangete korraldamise 

ja eelarvega seotud küsimused. Projektijuhtimise kultuuri uuringu tulemuste analüüsi 

käigus on kõigile väidetele antud lühike kommentaar selle sisu kohta ning välja toodud iga 

väite statistilised andmed koos illustreeriva graafikuga. 
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3.2.1. Ehitustööde ettevalmistus 

Järgnevas alapunktis kirjeldatakse küsitluse 1. väidet. Lisaks analüüsitakse uuringu käigus 

väitele antud kommentaare, uuringu tulemusi esitatakse nii kirjalikult kui ka graafiliselt. 

1. väide: “Enne ehitustööde alustamist on piisavalt aega projektiga tutvumiseks ning 
ehitustööde ettevalmistuseks (objektile kolimine, objekti piiramine ja turvamine jmt. 
tegevus)”. 

Uuringus osalejate hinnangul ehitusprotsessi ettevalmistustöödeks pigem aega ei ole, kuid 

siinkohal sõltub see nii projektist, tellijast kui ka hanke korraldussüsteemist. Peamiseks 

probleemiks on, et puuduvad vajalikud projektid ja projektiga tutvumine toimub jooksvalt, 

objektile kolimine hilineb juba ehitustegevusprotsessi algusjärgus ja tellija nõudmised ning 

projekti tihe ajagraafik ei võimalda ratsionaalset ettevalmistusprotsessi. Lisaks uue projekti 

puudulikule ehitustegevuse algusele ei anta projektimeeskonna liikmetele (objektijuht, 

objektiinsener ja tööjuht) piisavalt aega vana projekti lõpptöödeks ja seetõttu kannatab nii 

uue projekti ettevalmistus kui ka vana projekti lõpetamise faas. Siinkohal peaksid nii 

ehitusettevõtte juhtkond kui tellijad arvestama välja toodud puudustega ning tulevikus 

rohkem tähelepanu pöörama projekti täidesaatva faasi ettevalmistustöödele. 

 
Joonis 10. Hinnang väitele 1 - “Enne ehitustööde alustamist on piisavalt aega projektiga 
tutvumiseks ning ehitustööde ettevalmistuseks (objektile kolimine, objekti piiramine ja 
turvamine jmt. tegevus)”. 

Tulemustest saab välja lugeda, et 13 vastanut on andnud väitele hinnangu üks ja 46 inimest 

hinnangu kaks. Esimesele väitele on hinnangu kolm andnud 47 inimest ja 29 inimest 

hinnangu neli. Üksnes 6 isikut on andnud kõige positiivsema hinnangu, mis väljendab 
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selget rahulolematust objekti ettevalmistusele võimaldatud aja suhtes. Selge on, et iga 

tellija eesmärgiks on uus elu- või tööstushoone võimalikult kiiresti tööle rakendada ning 

see muudab töötegemise tempo kohati ebaratsionaalseks, mis omakorda võib viia 

ebameeldivate ja kulukate tagajärgedeni. 

 

3.2.2. Peatöövõtu leping ja avakoosolek 

Järgnevas alapunktis kirjeldatakse küsitluse 2. väidet. Lisaks analüüsitakse uuringu käigus 

väidetele antud kommentaare, uuringu tulemusi esitatakse nii kirjalikult kui ka graafiliselt. 

2. väide: “Peatöövõtu lepingu sõlmimisel ja ehitustööde avakoosolekul projektimeeskond 
ja tellija jagavad ühist ja selget arusaama projekti väljundi kohta”. 

Peatöövõtu leping on oluline dokument, mis määrab ära nii töömaapiirid, objekti rahalise 

väärtuse, ajalise piirangu ning üldised tellija ja peatöövõtja omavahelised reeglid. Väga 

oluline nõupidamine on ka projekti avakoosolek tellija ja peatöövõtja vahel, mille 

eesmärgiks peaks olema kõige olulisemate küsimuste lahendamine ja ühise arusaama 

leidmine, et reaalne ehitusprotsess saaks alata. 

Vastajate hinnangute põhjal võib öelda, et nii projekti meeskond kui ka tellija jagavad 

valdavalt ühist ja selget arusaama projekti väljundi kohta. Paraku esines vastanute seas ka 

järgnevaid hinnanguid hetkelise turu seisukorra kohta, kus tellija soovib võrdlemisi odavat 

ja kiiresti valmivat lõpp-produkti koos võimalikult kõrge kvaliteediga materjalidest. 

Peatöövõtja jällegi üritab pakkuda tellijale parima kvaliteedi ja hinna suhtega toodet, mis 

jätaks talle suurema võimaluse kasumit teenida. Lisaks avaldasid projektimeeskonna 

liikmed arvamust, et tellijad ei ole tihtipeale süvenenud just tehnosüsteemide lahendustesse 

ja paraku ei ole kaasatud ka tehnilist nõustajat, kes oskaks välja tuua murekohti 

arhitektuurse, konstruktiivse ja eriosade projektide kooskõlas. 
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Joonis 11. Hinnang väitele 2 - “Peatöövõtu lepingu sõlmimisel ja ehitustööde 
avakoosolekul projektimeeskond ja tellija jagavad ühist ja selget arusaama projekti 
väljundi kohta”. 

Tulemused näitavad, et hinnangu üks andis 1 vastanu, hinnangu kaks aga 15 inimest ja 49 

inimest andis omakorda hinnangu kolm. Kõige enam, tervelt 65 inimest vastanutest valisid 

hinnangu neli ja hinnangu viis andis 11 osalejat. 

 

3.2.3. Ehitusdokumentide digitaliseerimine 

Järgnevas alapunktis kirjeldatakse küsitluse 3. väidet. Lisaks analüüsitakse uuringu käigus 

väidetele antud kommentaare, uuringu tulemusi esitatakse nii kirjalikult kui ka graafiliselt. 

3. väide: “Projektdokumentatsioon ja kõik ülejäänud ehituse dokumendid asuvad 
virtuaalses keskkonnas (näiteks Bauhub)”. 

Ehitusprotsess hõlmab oma tegevuses väga suures mahus erinevaid dokumente, alustades 

lepingutest, projektdokumentatsioonist, ehituspäevikutest, kaetud tööde aktidest ning 

lõpetades erinevate toodete, materjalide sertifikaatidega, teostus- ja 

täitedokumentatsiooniga.  

Tänast turuolukorda võime nimetada üleminekuperioodiks, kus samm-sammult liigutakse 

käsikirjaliste dokumentidega veebirakenduste suunas, et tulevikus oleks kogu 

dokumentatsioon Interneti vahendusel ja virtuaalselt kättesaadav kõigile osapooltele. Täna 

sõltub veel veebirakenduste ja muude projektijuhtimise tarkvarade kasutus suuresti objekti 

mahust, tellija soovidest, peatöövõtja tahtest ja alltöövõtja võimekusest. Siiski toovad 
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uuringus osalejad välja ka seda, et paljud dokumendid on juba leitavad virtuaalserveritest, 

projektipankadest, Dropboxist ja ka Bauhubist. 

 
Joonis 12. Hinnang väitele 3 - “Projektdokumentatsioon ja kõik ülejäänud ehituse 
dokumendid asuvad virtuaalses keskkonnas (näiteks Bauhub)”. 

Uuringu tulemuste kohaselt arvab enamik vastanuid, et valdav osa 

projektdokumentatsioonist ja muudest olulistest dokumentidest asuvad virtuaalses 

keskkonnas, kusjuures hinnangu viis andis 47 inimest ja hinnangu neli lausa 55 inimest. 23 

inimest andis hinnangu kolm ja hinnangu kaks ja üks andis vastavalt 10 ja 6 vastanut.  

Eeldada võis, et juba täna on projektdokumentatsioon valdavalt virtuaalses keskkonnas 

kättesaadav ning suurem osa suhtlusest käib e-maili teel. Selgus, et teiste oluliste 

ehitusdokumentide kaasaegsamaks haldamiseks ja täitmiseks võetakse kasutusele uusi 

rakendusi ja tarkvaralahendusi, mida antud lõputöö uuring ka kinnitas. 

 

3.2.4. Projektdokumentatsiooni kvaliteet ja olemasolu 

Järgnevas alapunktis kirjeldatakse küsitluse 4., 5. ja 6. väidet. Lisaks analüüsitakse uuringu 

käigus väidetele antud kommentaare, uuringu tulemusi esitatakse nii kirjalikult kui ka 

graafiliselt. 

4. väide: “Ehitusprotsessi algus ning allhangete korraldamine sujub takistusteta, kuna 
vastava taseme arhitektuurne ja konstruktiivne projektdokumentatsioon on nõuetekohaselt 
ja kvaliteetselt projekteerija poolt koostatud”. 



 44 

5. väide: “Ehitusprotsessi algus ning allhangete korraldamine sujub takistusteta, kuna 
vastava taseme eriosade (küte, kanalisatsioon, tarbevesi, ventilatsioon, nõrk- ja tugevvool) 
projektdokumentatsioon on nõuetekohaselt ja kvaliteetselt projekteerija poolt koostatud”. 

6. väide: “Ehitusprotsessi ei alustata enne vastava taseme projektide olemasolu”. 

Selleks, et ehitada, on tarvis hoone või rajatise projektdokumentatsiooni, mille abil saab 

parema ettekujutuse valmivast objektist ning mille põhjal saab teostada 

hinnakalkulatsiooni ja tööde teostamise ajakava. Kindlasti mängib siinkohal olulist rolli 

hanke meetod. Kui on tegemist projekteerimis- ja juhtimishankega, siis mõistagi 

projektdokumentatsioon puudub. Antud väidete (4-6) puhul keskendume üksnes 

peatöövõtu hankele ja eeldame, et projektdokumentatsioon on tellija poolt olemas.  

Tuginedes eelnevale kogemusele ja teadmistele, siis eeldasime, et korrektne 

projektdokumentatsioon puudub ning selle tõttu kannatab ka ehitusprotsessi algus. 

Vastavalt 4. ja 5. väite hinnangute tulemustele, siis küsitlusele vastanud kinnitavad antud 

probleemi, et projektdokumentatsioonide tase tänasel turul on väga nõrk. Tihtipeale ei lähe 

arhitektuurne, konstruktiivne kui ka eriosade projekt omavahel sugugi kooskõlla, 

projektdokumentatsioon sisaldab hulgaliselt põhimõttelisi vigu ning projekteerimise 

tegevus toimub jooksvalt ehitusprotsessi käigus. Projektijuhtimise meeskondade väitel on 

need probleemid tingitud tellija kokkuhoiu eesmärgist, kehvast projekteerimise 

projektijuhtimisest, arhitektuurse, konstruktiivse kui ka eriosade projekteerijate 

omavahelise koostöö puudumisest ning projekteerijate vähesest pädevusest, normide 

tundmisest ja praktiliselt olematust vastutuskoormast.  

Lisaks toovad uuringus osalejad välja, et nii eelprojektid kui ka tööprojektid on ühtlaselt 

väga nõrga tasemega. Üllatuslikult on korduvalt mainitud, et projektide informatiivsus on 

eriti nõrk Building Information Modeling - metoodikal teostatud projektide puhul. 
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Joonis 13. Hinnang väitele 4 - “Ehitusprotsessi algus ning allhangete korraldamine sujub 
takistusteta, kuna vastava taseme arhitektuurne ja konstruktiivne projektdokumentatsioon 
on nõuetekohaselt ja kvaliteetselt projekteerija poolt koostatud”. 

Arhitektuurse ja konstruktiivse projektdokumentatsiooni nõuetekohasuse ja kvaliteedi 

hinnangud olid järgnevad: 22 inimest andis hinnangu üks, kõige enam inimesi ehk 64 

vastanut andis hinnangu kaks, 39 vastanut andis hinnangu kolm ning selgelt vähemuses 

olid hinnangud neli ja viis, vastavalt 15 ja 1 vastanut. 

 
Joonis 14. Hinnang väitele 5 - “Ehitusprotsessi algus ning allhangete korraldamine sujub 
takistusteta, kuna vastava taseme eriosade (küte, kanalisatsioon, tarbevesi, ventilatsioon, 
nõrk- ja tugevvool) projektdokumentatsioon on nõuetekohaselt ja kvaliteetselt projekteerija 
poolt koostatud”. 
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Võrdlemisi sarnased olid 4. ja 5. väite tulemused, kus 5. väite puhul oldi samuti 

rahulolematud eriosade projektide olemasolu suhtes. Negatiivse hinnangu andis tervelt 76 

inimest, neutraalse seisukoha võttis 50 isikut ja positiivse hinnangu andis üksnes 15 

uuringus osalejat. 

Antud negatiivsed või neutraalsed hinnangud kirjeldavad olukorda, millest tulenevalt 

käivitatakse ehitusprotsess ilma vastava taseme ehitusprojektide olemasoluta. Projektide 

koostamisega tegeletakse jooksvalt juba töö käigus, mis on suuresti tingitud tellija 

nõudmistest, tihedast turu konkurentsist ja tempost ning faktist, et ehitusluba väljastatakse 

ka eelprojekti staadiumile. 

 
Joonis 15. Hinnang väitele 6 - “Ehitusprotsessi ei alustata enne vastava taseme projektide 
olemasolu”. 

6. väitele andis 47 inimest hinnangu üks, 48 inimest hinnangu kaks ja 28 vastanut 

hinnangu kolm. Hinnangu neli ja viis andis vastavalt 11 ja 7 vastanut. Kokkuvõtvalt ei 

võimalda turu tempo ja projekteerijate tase vastava taseme projektdokumentatsiooni või 

lausa ehitusluba oodata, mille tulemusel alustatakse ehitustegevust esimesel võimalusel. 

 

3.2.5. Ekspertiisi vajalikkus enne ehitustööde algust 

Järgnevas alapunktis kirjeldatakse küsitluse 7., 8. ja 9. väidet. Lisaks analüüsitakse uuringu 

käigus väidetele antud kommentaare, uuringu tulemusi esitatakse nii kirjalikult kui ka 

graafiliselt. 
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7. väide: “Kõigile ehitusprojektidele tuleks teostada enne ehitustööde algust ekspertiis, 
kuna see välistaks tellijale ja peatöövõtjale märkamatuks jäänud projektivead”. 

8. väide: “Ehitusprojektile on võimalus tellida ekspertiis, kuna ajaline ressurss võimaldab 
seda”. 

9. väide: “Ehitusprojektile on võimalus tellida ekspertiis, kuna rahaline ressurss 
võimaldab seda”. 

“Absoluutselt nõus, aga tere tulemast nüüd reaalsusesse,” andis kommentaari üks 

uuringule vastanutest. Enne ehitustegevuse algust ei ole nõutud ehitusprojekti ekspertiisi, 

kui kavandatav ehitis ei ole ehitustehniliselt keerukas, muul põhjusel suurema 

ohupotentsiaaliga või kui ehitusjärelevalvel ei ole põhjendatud kahtlusi, et ehitusprojekt 

oleks koostatud ebapädeva isiku poolt.  

Läbiviidav ekspertiis kindlasti ei tagaks sajaprotsendiliselt kõigi ehitusprojekti 

projektivigade likvideerimist. Juhul kui projekti ekspertiis teostataks enne hanke 

läbiviimist, siis potentsiaalselt võib see muuta ka peatöövõtja hinnapakkumist soodsamaks, 

kui on näha, et paljud riskid on juba tellija poolt ekspertiisi käigus maandatud. Lisaks 

annaks see objektil projektimeeskonnale suurema kindlustunde ja infovoo projekti 

kvaliteedi kohta. Samuti võime asuda seisukohale, et vajalik ekspertiis võiks olla juba 

teostatud tellija poolt, kuid reaalsuses jääb see vajadusel ehitaja kanda ning finantsilise 

kokkuhoiu ja ajalise puudujäägi tõttu jätab peatöövõtja ekspertiisi teostuse tagaplaanile, 

rääkimata sellest, et paljud õige tasemega projektid saabuvad peatöövõtjani alles 

ehitustööde käigus.  

Kahjuks puuduvad paljude peatöövõtjate hinnapakkumistes ja ajagraafikutes ekspertiisile 

mõeldud kulud ja aeg ning vastasel juhul asetaks nende eksisteerimine nad konkurentsitult 

pingerea lõppu. Ekspertiis oleks oma ideekohaselt ikkagi tellija kaitseks, mis välistaks 

hilisemad n-ö ettenägematute tööde ja lisatööde nõuded peatöövõtja poolt.  
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Joonis 16. Hinnang väitele 7 - “Kõigile ehitusprojektidele tuleks teostada enne ehitustööde 
algust ekspertiis, kuna see välistaks tellijale ja peatöövõtjale märkamatuks jäänud 
projektivead”. 

Uuringu kohaselt oleks üksmeelselt projektimeeskondade hinnangul tarvis teostada 

projekti ekspertiis enne ehitustööde algust. Väitele 7 andis hinnangu viis ja neli vastavalt 

55 ja 38 küsitlusel osalenut. Hinnangu kolm andis 16 inimest, hinnangu kaks ja üks 

vastavalt 20 ja 12 isikut. 

 
Joonis 17. Hinnang väitele 8 - “Ehitusprojektile on võimalus tellida ekspertiis, kuna 
ajaline ressurss võimaldab seda”. 

Peamisteks ekspertiisi ära jätmise põhjusteks on ajaline ja rahaline ressurss ning nende 

puudumine. Ajalise ressursi olemasolule andis negatiivse hinnangu valdav osa vastanutest, 
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48 inimest andis hinnangu üks ning 54 hinnangu kaks. Hinnangu kolm ja neli andsid 

vastavalt 20 ja 14 inimest ning hinnangu viis, 5 inimest.  

 
Joonis 18. Hinnang väitele 9 - “Ehitusprojektile on võimalus tellida ekspertiis, kuna 
rahaline ressurss võimaldab seda”. 

Uuringust selgus, et ekspertiis jääb pigem ajalise faktori kui raha taha, sest rahalise ressursi 

olemasolule andis hinnangu üks ja kaks vastavalt 38 ja 40 inimest ning neutraalse 

hinnangu 31 inimest. 19 ja 13 vastanut andsid vastavalt hinnangu neli ja viis.  

Üldine meelestatus on, et projektdokumentatsioonide läbitöötamine vajaks lisaressurssi, 

sest projekti- ja objektijuht ei suuda kõiki vigu märgata ehitusprotsessi käigus ning kui 

vead avastatakse, siis võib juba optimaalse lahenduse leidmiseks olla liiga hilja. 

 

3.2.6. Projekti eelarve ja allhangete korraldus 

Järgnevas alapunktis kirjeldatakse küsitluse 10., 11. ja 12. väidet. Lisaks analüüsitakse 

uuringu käigus väidetele antud kommentaare, uuringu tulemusi esitatakse nii kirjalikult kui 

ka graafiliselt. 

10. väide: “Projekti eelarve on eelarvestuse osakonna poolt korrektselt koostatud ning 
seetõttu on allhangete läbiviimine sujuv ja eelarve piires”. 

11. väide: “Allhangete korraldamisel tuleks rohkem koostööd teha eelarvestuse 
osakonnaga”. 

12. väide: “Eelarvestuse osakonnale tuleks pärast projekti lõppu rohkem infot jagada 
positiivsete ja negatiivsete eelarve kululiikide kohta”. 
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Eelarvestamise osakond mängib väga olulist rolli kogu projekti õnnestumise või 

ebaõnnestumise juures. Piltlikult võib öelda, et eelarvestamise osakonnast saab kogu 

ehituse protsess alguse. Seal määratakse igale tööliigile ja kasutatavale materjalile, 

seadmele hind, millest suurelt jaolt tuleb projektimeeskonnal lähtuda. Nende poolt 

teostatud eelarve põhjal on võimalus alustada allhangete läbiviimisega, mille tulemusel 

peaks selguma, kui suurte rahaliste ülejääkide või puudujääkidega tuleb projekti 

majandada.  

Kogemused näitavad, et eelarves esineb nii positiivse kui ka negatiivse summaga kululiike, 

kuid üksteise kompenseerimisel saadakse võrdlemisi aktsepteeritav tulemus. See tähendab, 

et eelarves toimuvad erinevate faktorite mõjul kululiikide muudatused, kuid lõplik eelarve 

on siiski tasakaalus. Samuti määrab ära eelarve koostamise tulemuslikkuse tellija poolt ette 

antud projektdokumentatsiooni kvaliteet ja/või mahutabel. Kindlasti ei saa kõrvale jätta ka 

ehitusmaterjalide ja tööjõu hinnaindeksi võrdlemisi suurt muutust ajas, mis mõjutavad 

eelkõige pikema perioodiga ehitusprojekte või pikaaegsete lepingutega koostööpartnerite 

omavahelisi suhteid, kus tellija soovib näha hinnapakkumises aastatetaguste hindadega 

kuluridasid.  

Tulenevalt asjaolust, et projektimeeskonna käsutuses olev eelarve on eelarveosakonna 

poolt koostatud, tuleks kindlasti teha omavahel koostööd. See annaks projektimeeskonnale 

võimaluse leida uue ja sobiva hinnaga koostööpartneri ning eelarvestajal oleks võimalik 

saada informatsiooni projekti- ja objektijuhilt reaalsete ehitustegevuse aspektide kohta. 

Tihtipeale viidatakse sellele, et eelarvestajatel puudub reaalne kogemus ehitustegevusega 

ja seetõttu võib esineda väga tugevaid kõikumisi ning möödapanekuid 

hinnakalkulatsioonis. Juhul, kui projekt on lõpetatud, siis võrdlemisi loogiline käik oleks 

see, et projektimeeskond ja eelarvestamise osakond jagaksid üksteisega väärtuslikku 

informatsiooni positiivsete ja negatiivsete kululiikide kohta, et tulevikus vältida sarnaseid 

eelarvestamise vigu. 
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Joonis 19. Hinnang väitele 10 - “Projekti eelarve on eelarvestamise osakonna poolt 
korrektselt koostatud ning seetõttu on allhangete läbiviimine sujuv ja eelarve piires”. 

Uuringu kohaselt on vastajad jäänud võrdlemisi neutraalseks eelarvestamise osakonna 

efektiivsuse hindamisel, kuigi vähesel määral on levinum siiski rahulolematus, mis viitab, 

et teatud ehitustöid tuleb teha eelarve puudujäägiga. Hinnangu üks ja kaks andis vastavalt 

17 ja 30 inimest. Hinnangu kolm andis 66 vastanut ja 27 inimest andis hinnangu neli. Üks 

inimene andis hinnangu viis. 

 
Joonis 20. Hinnang väitele 11 - “Allhangete korraldamisel tuleks rohkem koostööd teha 
eelarvestamise osakonnaga”. 

Väite 11 arvamused olid seevastu tugevalt positiivsed ning enamike vastanute meelest 

peaksid eelarvestamise osakond ja projektimeeskond omavahel rohkem koostööd tegema. 
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Hinnangu viis ja neli andis vastavalt 36 ja 46 uuringus osalejat. Hinnangu 3, 2, 1 andis 

vastavalt 41, 15 ja 3 inimest.  

 
Joonis 21. Hinnang väitele 12 - “Eelarvestamise osakonnale tuleks pärast projekti lõppu 
rohkem infot jagada positiivsete ja negatiivsete eelarve kululiikide kohta”. 

Väitele, et eelarvestamise osakond ja projektimeeskond peaks pärast objekti lõppu jagama 

informatsiooni erinevate eelarve kululiikide kohta, andis positiivse hinnangu 92,9% 

vastanutest ning neutraalseks jäi 7,1%. Negatiivsed arvamused puudusid. 

 

3.2.7. Allhanke võitja 

Järgnevas alapunktis kirjeldatakse küsitluse 13., 14. ja 15. väidet. Lisaks analüüsitakse 

uuringu käigus väidetele antud kommentaare, uuringu tulemusi esitatakse nii kirjalikult kui 

ka graafiliselt. 

13. väide: “Allhanke võidab usaldusväärne ja pikaaegne koostööpartner, kuid kelle 
teenuse/toote hind ei olnud kõige madala”. 

14. väide: “Allhanke võidab usaldusväärne ja pikaaegne koostööpartner ning kelle 
teenuse/toote hind oli samuti kõige madalam”. 

15. väide: “Allhanke võidab kõige madalama teenuse/toote hinnapakkuja, kuid tegemist ei 
ole teie koostööpartneriga ning tema usaldusväärsuse kohta ei oska te hinnangut anda”. 

Allhanke korraldamine ja allhankija lõplik valimine on üks vastutusrikkamaid ja 

strateegilisemaid tegevusi. Suures plaanis paneb allhankija valiku paika eelarvestamise 
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osakonna poolt koostatud eelarve, millest lähtuvalt saab valida allhankijaid kas 

usaldusväärsuse ja kvaliteedi poolest või madalaima hinna ja kõrgema riskikoefitsiendiga. 

 
Joonis 22. Hinnang väitele 13 - “Allhanke võidab usaldusväärne ja pikaaegne 
koostööpartner, kuid kelle teenuse/toote hind ei olnud kõige madalam”. 

Tänane turuolukord sunnib suuremalt jaolt projektimeeskondi valima kõige madalama 

hinnapakkuja, kellega on varasemalt koostööd tehtud esinenud probleemidest hoolimata, 

või valitakse hoopiski uus tegija, kelle töövõtetest ja kvaliteedist ei ole objekti- ja 

projektijuhil eelnevaid teadmisi. Kui valituks osutub teine variant, eeldab see kindlasti 

palju suuremat projektimeeskonna pingutust ja panust, mis võib neelata suure osa 

meeskonna energiast.  
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Joonis 23. Hinnang väitele 14 - “Allhanke võidab usaldusväärne ja pikaaegne 
koostööpartner ning kelle teenuse/toote hind oli samuti kõige madalam”. 

Oluliselt ratsionaalsem ja lõppkokkuvõttes kasulikum tulemus võiks olla järgmine, kus 

objektile saadakse kogemustega ja kvaliteeti tagav alltöövõtja ning kelle hinnapakkumine 

oleks kõige soodsam või hind läbirääkimiste käigus kõige madalama pakkuja 

hinnakategooriasse toodud. Kui esineb 5-10% hinnaerinevus kõige madalamast 

pakkumisest, siis uuringu kohaselt valiksid projektimeeskonnad kindlasti varasema ja 

usaldusväärsema partneri, olenemata kõrgemast hinnast. Vastanute sõnul on kahjuks 

selliseid olukordi väga vähe, kus allhanke võidab juba eelnev koostööpartner oma 

madalaima hinnapakkumisega. 

Siiski tuleb ette ka olukordi, kus eelarvestamise osakonna poolt koostatud eelarve sunnib 

valima kõige soodsama hinnaga allhankijat ning temaga puudub täielikult eelnev koostöö. 

Siinkohal tuleb teostada kindlasti tugev taustakontroll ning projektimeeskond peab 

arvestama intensiivsema omapoolse järelevalvega, veendumaks, et uus alltöövõtja tagab 

soovitud kvaliteedi.  

Alltöövõtu kavandamisel on esinenud ka olukordi, kus uue allhankija kvaliteediga ja 

töökorraldusega jäädakse niivõrd rahule, et peatöövõtja saab uue, usaldusväärse ja 

mõistliku hinnaklassiga koostööpartneri oma partnerite nimekirja. 
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Joonis 24. Hinnang väitele 15 - “Allhanke võidab kõige madalama teenuse/toote 
hinnapakkuja, kuid tegemist ei ole teie koostööpartneriga ning tema usaldusväärsuse kohta 
ei oska te hinnangut anda”. 

Uuringu tulemuste kohaselt on vastajad jäänud võrdlemisi neutraalseks allhanke 

koostööpartneri valimise suhtes. Uuring kinnitas, et eelistatakse usaldusväärsemat ja 

pikaaegsemat koostööpartnerit, olenemata tema kõrgemast hinnast. Samas esineb ka 

eriolukordi, mille puhul tuleb valida madalaima hinna pakkuja ja ehitada kõrgemas 

riskikeskkonnas. Peeti väga oluliseks läbirääkimiste protsessi, kus peaaegu et alati on 

eesmärgiks tuua koostööpartneri hind võimalikult lähedale madalaima hinna pakkumisele 

nii, et peatöövõtja kui ka alltöövõtja jääksid mõlemad rahule. 

 

3.2.8. Projekti- ja objektijuhi töömaapiirid 

Järgnevas alapunktis kirjeldatakse küsitluse 16., 17. ja 18. väidet. Lisaks analüüsitakse 

uuringu käigus väidetele antud kommentaare, uuringu tulemusi esitatakse nii kirjalikult kui 

ka graafiliselt. 

16. väide: “Projekti- ja objektijuhi töömaapiirid on väga selged, konkreetsed ja 
läbipaistvad ning ei teki olukorda, kus mõni tööliik jääks katteta”. 

17. väide: “Projektijuht tegeleb allhangete korraldamisega, suhtleb tellija ja 
omanikujärelevalvega, koostab projekti ajagraafiku ning haldab projekti finantsosa”. 

18. väide: “Objektijuht koordineerib alltöövõtjate igapäevatööd, täidab ehituspäevikuid, 
koostab kaetud tööde akte, komplekteerib täitedokumentatsiooni ning suhtleb tellija ja 
omanikujärelevalvega”. 
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Projektimeeskond võib tihtilugu koosneda väga paljudest meeskonnaliikmetest ning 

seetõttu on ülimalt oluline fikseerida iga liikme töömaapiirid, et tööjõuressursi kasutus 

oleks võimalikult efektiivne. Seetõttu vajab peatöövõtu firma väga põhjalikku 

ametijuhendit, millest peab iga projektimeeskonna liige lähtuma. Täpsemad tööülesanded 

fikseeritakse projekti avakoosolekul ja täiendatakse tööde käigus.  

Projektijuhi põhiülesannete hulka kuulub tellija ja omanikujärelevalvega suhtlus, projekti 

ajagraafiku koostamine ning projekti finantsosa haldamine. Ülesannete hulka kuulub veel 

ehitustööde kvaliteedi ja objektijuhi tööülesannete täitmise kontroll, alltöövõtjatega 

läbirääkimisprotsessi juhtimine ja lepingute sõlmimine.  

Objektijuhi põhitööülesannete hulka kuulub alltöövõtjate igapäevase töö sujuv ja 

ratsionaalne korraldus. Objektijuht vastutab ehituspäevikute ja kaetud tööde aktide täitmise 

eest, koostab tööde detailsema ajagraafiku, suhtleb omanikujärelevalvega ning 

koordineerib objektiinseneri ja tööjuhi tööd objektil.  

Ülesanded sõltuvad ka suuresti ettevõtte sisekorrast ning antud lõputöö uuringu käigus 

avaldasid küsitlusel osalenud arvamust, et valdavalt viib läbi hankeid, suhtleb lõviosas 

omanikujärelevalvega, koostab finantsaktid, korrigeerib ja jälgib objekti ajagraafikut 

hoopiski objektijuht. Projektijuhi ülesandeks on seevastu suuremas osas jagada ülesanded 

teiste meeskonnaliikmete vahel ära ja tagada nende teostatus. 

 
Joonis 25. Hinnang väitele 16 - “Projekti- ja objektijuhi töömaapiirid on väga selged, 
konkreetsed ja läbipaistvad ning ei teki olukorda, kus mõni tööliik jääks katteta”. 



 57 

Uuringu tulemuste kohaselt on valdav osa vastanutest arvamusel, et projekti- ja objektijuhi 

töömaapiirid on paigas, hinnangu viis ja neli andis vastavalt 26 ja 52 isikut. Hinnangu 

kolm andis 31 vastanut ning hinnangu kaks ja üks vastavalt 26 ja 6 uuringus osalejat. 

 
Joonis 26. Hinnang väitele 17 - “Projektijuht tegeleb allhangete korraldamisega, suhtleb 
tellija ja omanikujärelevalvega, koostab projekti ajagraafiku ning haldab projekti 
finantsosa”. 

Väitega 17, kus kirjeldati projektijuhi tööülesandeid, nõustus samuti suurem enamus 

osalejaist, kus hinnangu 5, 4 ja 3 andis vastavalt 59, 49 ja 21 inimest ja hinnangu kaks ja 

üks andis vastavalt 10 ja 2 isikut.  

 
Joonis 27. Hinnang väitele 18 - “Objektijuht koordineerib alltöövõtjate igapäevatööd, 
täidab ehituspäevikuid, koostab kaetud tööde akte, komplekteerib täitedokumentatsiooni 
ning suhtleb tellija ja omanikujärelevalvega”. 
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Objektijuhi tööülesandeid kirjeldava väitega nõustus samuti suurem osa vastanutest, 

hinnangu viis ja neli andis seejuures vastavalt 60 ja 62 inimest, mis moodustab 86,6%. 

Hinnangud 3, 2 ja 1 moodustasid üksnes 13,4%. 

 

3.2.9. Projekti- ja objektijuhi tööiseloom 

Järgnevas alapunktis kirjeldatakse küsitluse 19., 20., 21. ja 22. väidet. Lisaks analüüsitakse 

uuringu käigus väidetele antud kommentaare, uuringu tulemusi esitatakse nii kirjalikult kui 

ka graafiliselt. 

19. väide: “Projektijuht pühendub piisavalt projektile ja seetõttu ei kannata projekti 
rahaline ja ajaline resultaat”. 

20. väide: “Objektijuht pühendub piisavalt objektijuhtimisele ja seetõttu ei annata projekti 
rahaline ja ajaline resultaat”. 

21. väide: “Projekti- ja objektijuht tagavad alltöövõtjale õigeaegselt tööfrondi ja seetõttu 
ei kannata kunagi projekti ajaline graafik”. 

22. väide: “Projekti- ja objektijuht informeerivad koheselt ehitusjuhti projektiga seotud 
probleemidest (nt. Eelarvelised ja ajalised puudujäägid)”. 

Uuringus osalejate hinnangul on töömaapiirid ja tööülesanded võrdlemisi selged. Väga 

oluline nüanss on aga see, et projektimeeskond lähtuvalt eelnevatest kokkulepetest oma 

ülesannetega ka tegeleb. Projektimeeskonna liikmete tööülesannete täitmisega ollakse 

üldjuhul rahul, kuid esines mõningaid olulisi fakte, mis määravad tööde täitmise edukuse. 

Arvestades tänast turuolukorda, kus projektide tempo on kõrge ning ootused tihtilugu 

ülehinnatud, võib projektijuhtide töökvaliteet kannatada juhul, kui korraga tuleb tegeleda 

mitme objektiga. Siinkohal toodi välja, et nii objekti- kui ka projektijuhil on keeruline 

pühenduda, kui ühe objekti lõpp kattub teise objekti algusega. Lisaks mainiti ka 

objektijuhtide ülekoormust, kus projektijuhid võivad eneselegi teadmata delegeerida oma 

tööülesandeid alamatele objektimeeskonna liikmetele ja seetõttu täiendavalt koormata 

nende graafikuid. Selle tulemusena kannatavad kõik ehitusprotsessid.  

Arvestades seda, et projektijuhtimine on pikk protsess, on väga oluline kinni pidada 

vahetähtaegadest, mis võimaldab projektimeeskonnal tagada õigeaegselt erinevatele 

alltöövõtjatele töömaafront. Projektimeeskonna liikmed arvavad, et üldjuhul on nende 

poolt suures osas kõik eelduslikud tööd tehtud, et alltöövõtja saaks õigeaegselt objektile 

tulla ja töödega alustada. Siiski tuuakse välja järgmised olulised faktorid, mis võivad väga 
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kergesti kogu ajagraafiku rivist välja lüüa. Näiteks ettenägematud ilmastikuolud, ajaliselt 

väga piiripealselt planeeritud tööd ja fakt, et alltöövõtjad annavad alusetuid lubadusi ning 

jäävad oma tegevusega teistele töövõtjatele jalgu, mis lumepalli veeremisena kahjustab 

kogu ülejäänud projekti ajagraafikut.  

Projekti- ja objektijuht on planeerinud tööd õigeaegselt ja loogilises järjekorras, kuid 

alltöövõtjate töö tegemise kiirus ja kvaliteet ei vasta nende poolt seatud eesmärkidele ja 

antud lubadustele. Juhul kui ilmnebki, et tööde teostamisel esineb probleeme, mis võivad 

tugevalt mõjutada lõpp-produkti ajalist ja rahalist resultaati, tuleks sellest viivitamatult 

teavitada projektimeeskonna kõrgeimat instantsi, ehitusjuhti, et vältida pöördumatuid 

tagajärgi ja võimalusel saada abi tippjuhilt. Tippjuhi poole pöördumine oleks antud 

olukorras soovitatav, kuna projektijuhtimine on meeskonntöö ning informatsiooni 

õigeaegne jagamine on selle juures üks olulisemaid nüansse. 

 
Joonis 28. Hinnang väitele 19 - “Projektijuht pühendub piisavalt projektile ja seetõttu ei 
kannata projekti rahaline ja ajaline resultaat”. 

Uuringu tulemused näitavad, et projektijuhi pühendumusega on rahul 66% vastanutest. 

Hinnangu 3, 2 ja 1 andis vastavalt 26, 17 ja 5 isikut.  
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Joonis 29. Hinnang väitele 20 - “Objektijuht pühendub piisavalt objektijuhtimisele ja 
seetõttu ei annata projekti rahaline ja ajaline resultaat”. 

Objektijuhi pühendumusega on rahul samamoodi valdav enamus, tervelt 76,6% 

küsitletutest. Võrdlemisi neutraalseks jäi 16,3% vastanutest ning objektijuhi tööga pigem 

ei ole rahul 7,1% projektimeeskonna liikmetest. 

 
Joonis 30. Hinnang väitele 21 - “Projekti- ja objektijuht tagavad alltöövõtjale õigeaegselt 
tööfrondi ja seetõttu ei kannata kunagi projekti ajaline graafik”. 

Alltöövõtjatele tööfrondi tagamise tulemused olid samuti võrdlemisi neutraalsed, kuid 

pigem kalduti arvamusele, et projektimeeskond saab sellega hakkama. Hinnangu viis ja 

neli andis vastavalt 9 ja 47 inimest, neutraalseks jäi 55 vastanut ja hinnangu kaks ja üks 

andis vastavalt 22 ja 8 isikut. 
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Joonis 31. Hinnang väitele 22 - “Projekti- ja objektijuht informeerivad koheselt ehitusjuhti 
projektiga seotud probleemidest (nt. eelarvelised ja ajalised puudujäägid)”. 

Uuringu põhjal saab järeldada ka seda, et valdav osa projektiliikmeid siiski teavitavad 

koheselt ehitusjuhti objektil tekkinud probleemidest. 22. väitele andis positiivse hinnangu 

105 inimest 141 osalejast, neutraalseks jäi 28 inimest ja hinnangu kaks ja üks andis 

vastavalt 7 ja 1 vastanut. 

 

3.2.10. Peatöövõtja lepinguline tähtaeg 

Järgnevas alapunktis kirjeldatakse küsitluse 23. ja 24. väidet. Lisaks analüüsitakse uuringu 

käigus väidetele antud kommentaare, uuringu tulemusi esitatakse nii kirjalikult kui ka 

graafiliselt. 

23. väide: “Peatöövõtja ei ületa kunagi lepingulist tähtaega”. 

24. väide: “Peatöövõtjale rakendatakse üldjuhul rahatrahv lepingulise tähtaja ületamise 
eest”. 

Lepinguline tähtaeg on daatum, mis kuupäeval eeldab tellija kui ka peatöövõtja, et kõik 

lepingulised tööd on teostatud ja projekt on lõpetatud. Tavapraktikas aga see alati paraku 

nii ei lähe, mitmetel asjaolude ilmnemisel ületatakse tihtipeale lepingulist tähtaega või 

lepitakse kokku mitmetes vaegtöödes, ent siiski allkirjastatakse üleandmis-vastuvõtmise 

akt.  

Lepinguliseks tähtajaks ei jõuta tihti valmis erinevatel põhjustel: konkurentsis püsimise 

eesmärgil on aktsepteeritud ebarealistlikud lepingulised tähtajad ja projekte on pakutud 
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alampakkumises, ebasoodsate ilmastikuolude tõttu on tulnud pikad viivitused 

ehitusprotsessis, ehitustööde käigus on ilmnenud ettenägematuid olukordi nii tellijale kui 

ka ehitajale ning lisandunud on lisatööd, mis on tellija poolt soovitud.  

Lepingulise tähtaja ületamise eest on tihtilugu lepingus määratud trahv ületatud aja eest, 

tingimusel et viivitus ei ole tingitud tellijast. Siiski, eelmainitud faktoreid arvesse võttes 

ning positiivseid suhteid tellijaga hoides, pääsevad paljud ettevõtted kompromisside abil 

kopsakast trahvisummast ja omavad võimalust lõpetada pooleliolevad ehitusprotsessid 

mõistliku aja jooksul. Olukordades, kus tellija on otsustanud ehitajat trahvida ning tal on 

selleks juriidiline voli, tuleb peatöövõtjal leppida antud olukorras tagajärgedega või 

pöörduda kohtusse. 

Siinkohal on väga oluline silmas pidada seda, et kui ehituse lõpuperioodil läheb 

vaidlemiseks tähtaegade ületuse pärast, siis ülimalt tähtis on jooksvalt, kirjalikul teel, 

teavitada vastavaid osapooli tööde venimisest ja nende põhjustest, mis hilisemalt on 

vajalikud tõendusmaterjalid. 

 
Joonis 32. Hinnang väitele 23 - “Peatöövõtja ei ületa kunagi lepingulist tähtaega”. 

Uuringu tulemuste põhjal saame väita, et projektimeeskonna liikmete arvates peatöövõtja 

ei pea kinni lepingulisest tähtajast, kus väitele 23 andis hinnangu üks ja kaks vastavalt 27 

ja 29 inimest ning neutraalseks jäi 40 inimest. Hinnangu 4 ja 5 andis väitele kokku 45 

inimest.  
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Joonis 33. Hinnang väitele 24 - “Peatöövõtjale rakendatakse üldjuhul rahatrahv 
lepingulise tähtaja ületamise eest”. 

Peatöövõtja trahvimise väite puhul on vastajad samuti võrdlemisi neutraalseks jäänud, kuid 

kaalukauss langeb pigem selle arvamuse poole, mille puhul peatöövõtjale määratakse 

trahv. Hinnangu üks ja kaks andis kokku 29% vastanutest, neutraalseks jäi 35% isikutest ja 

hinnangu neli ja viis andis 36% inimestest. 

 

3.2.11. Peatöövõtu koosolekute pidamise kord 

Järgnevas alapunktis kirjeldatakse küsitluse 25. ja 27. väidet ning 26. ja 28. küsimust. 

Lisaks analüüsitakse uuringu käigus väidetele antud kommentaare, uuringu tulemusi 

esitatakse nii kirjalikult kui ka graafiliselt. 

25. väide: “Peatöövõtu koosolekud toimuvad teie objektidel regulaarselt”. 

26. küsimus: “ Kui tihti toimuvad teie objektidel peatöövõtu koosolekud”? 

27. väide: “Peatöövõtu koosolekud on informatiivsed, st. et tellija peatöövõtja esindaja 
ning omanikujärelevalve leiavad koostöös kõigile küsimustele kiire vastuse.” 

28. küsimus: “Kes protokollib peatöövõtu koosolekud”? 

Projekti edukalt realiseerimise võtmesõnaks on tihe koostöö ja suhtlus. Selleks, et kõik 

aktuaalsed küsimused ja osapoolte tähelepanekud saaksid fikseeritud, toimub 

ehitusnõupidamine ehk peatöövõtu koosolek. Koosolekul on kindel päevakord, kus 

kirjeldatakse olukorda objektil, tuletatakse meelde eelnevaid kokkuleppeid ning räägitakse 

uutest probleemidest. Nendes olukordades, kus kokkuleppeid ei saavutata kohapeal, 
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määratakse mõistlik aeg, mille jooksul vastav osapool saab anda vastuse tekkinud 

küsimustele, misjärel lisatakse see protokolli järgmisel koosolekul.  

Koosolekul on väga oluliseks isikuks ka protokolli koostaja, kes vastutab kogu 

informatsiooni fikseerimise eest ja protokolli võimalikult operatiivse jagamise eest kõigile 

osapooltele. Protokollija valik sõltub suuresti kokkulepetest. Seadusest tulenevalt on see 

peatöövõtja kohustus, kuid tihtilugu teostab protokollimist hoopiski tellija või neutraalse 

osapoolena omanikujärelevalve. Selleks, et informatsioon oleks pidevas liikumises, tuleb 

peatöövõtu koosolekuid pidada regulaarselt. Sagedus sõltub kindlasti projekti mahukusest, 

ent hea tava kohaselt toimub koosolek korra nädalas. Seda muidugi tingimusel, kui ei ole 

teisiti kokku lepitud. 

 
Joonis 34. Hinnang väitele 25 - “Peatöövõtu koosolekud toimuvad teie objektidel 
regulaarselt”. 

Uuringu tulemused kajastavad väga selgelt, et enamike projektide puhul toimub 

peatöövõtu koosolek regulaarselt. Positiivse hinnangu viis ja neli, on andnud ülekaalukalt 

vastavalt 97 ja 33 inimest, ehk summaarselt 92,2% vastanutest. Neutraalseks on jäänud 

5,7% ja hinnangu kaks ja üks on andnud vastavalt 2 ja 1 inimest.  
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Joonis 35. Peatöövõtu koosolekute toimumise sagedus. 

Uuringu ja eelduste kohaselt on vastajad avaldanud arvamust, et peatöövõtu koosolekud 

toimuvad 4 korda kuus, mille on valinud 68,8% osalejaist. Teisel positsioonil on 13,5%-ga 

1 kord kuus, mis ilmselt on tingitud objekti väiksest mahust. 3. ja 4. positsiooni jagavad 

kumbki 7,8%-ga vastused üle 4 korra kuus ja 2 korda kuus. 3 korda kuus toimub koosolek 

2,1% vastanute hinnangul ning ükski uuringus osalejatest peatöövõtu koosolekut 

ehitusprotsessi käigus pidamata ei jäta. 

 
Joonis 36. Hinnang väitele 27 - “Peatöövõtu koosolekud on informatiivsed, st. et tellija 
peatöövõtja esindaja ning omanikujärelevalve leiavad koostöös kõigile küsimustele kiire 
vastuse.” 
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Küsitluse tulemusena saame väita, et suurem osa projektiliikmetest arvab, et peatöövõtu 

koosolekud on informatiivsed. Hinnangu viis ja neli on andnud vastavalt 20 ja 64 isikut, 

neutraalseks on jäänud 47 vastanut, hinnangu 2 ja 1 on andnud vastavalt 9 ja 1 inimest. 

 
Joonis 37. Peatöövõtu koosoleku protokollija. 

Küsitluse käigus selgus, et kõige sagedasem peatöövõtu koosoleku protokolli koostaja on 

peatöövõtja esindaja, talle järgneb omanikujärelevalve ning viimasel positsioonil ehk kõige 

harvemini protokollib koosolekuid tellija. 

 

3.2.12. Alltöövõtja töömaapiirid ja lepinguline tähtaeg 

Järgnevas alapunktis kirjeldatakse küsitluse 29., 30. ja 31. väidet. Lisaks analüüsitakse 

uuringu käigus väidetele antud kommentaare, uuringu tulemusi esitatakse nii kirjalikult kui 

ka graafiliselt. 

29. väide: “Alltöövõtja on projektiga tutvunud ning valdab oma töömaapiire.” 

30. väide: “Alltöövõtja saab oma lepinguliste töödega tähtajaliselt hakkama ja seetõttu ei 
kannata kunagi projekti ajaline graafik”. 

31. väide: “Alltöövõtjale rakendatakse üldjuhul rahatrahv lepingulise tähtaja ületamise 
eest”. 

Alltöövõtjale projekti tutvustamine algab juba läbirääkimiste faasis ning väga oluline on 

veenduda selles, et alltöövõtja esindaja mõistab oma töömaapiire. Lisaks veendumusele ja 

arusaamale on kõik erinevad tööliigid vaja võimalikult täpselt hinnapakkumises lahti 

kirjeldada ja hinnapakkumine lepinguga liita, et hiljem ei tekiks olukorda, kus mõni tööliik 
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oleks katmata ja raha selle tarvis juba kulutatud. Alltöövõtja esindajaga tuleb järjepidevalt 

läbi rääkida töömaapiirid, et hiljem ei oleks lahkarvamusi. 

Olukordades, kus töömaapiirid on fikseeritud, leping sõlmitud ja tööde valmimise 

lõpptähtaeg paigas, tuleb projektimeeskonnal veenduda, et töödega alustatakse õigeaegselt 

ning mis veelgi tähtsam, et tööd lõpetataks graafikujärgselt. Vastasel juhul hakkavad 

tegemata tööd häirima järgmiste alltöövõtjate töötempot ja pikemas perspektiivis objekti 

lõpptähtaega. Lisaks alltöövõtja kohustustele peab projektimeeskond suutma efektiivselt 

töid koordineerida ning õigeaegselt hädasignaali andma. Vajadusel tuleb lisajõude või 

alternatiivseid meetodeid kasutusele võtta, et projekt kulgeks ettemääratud graafiku järgi.  

Sarnaselt peatöövõtulepingule on ka alltöövõtjatele määratud trahv lepingulise tähtaja 

rikkumise eest. Endiselt, ühegi projektijuhi eesmärk ei ole trahvi määrata vaid koostöös 

ühise eesmärgini jõuda.  

 
Joonis 38. Hinnang väitele 29 - “Alltöövõtja on projektiga tutvunud ning valdab oma 
töömaapiire.” 

Uuringust võib välja lugeda, et osalejad on olnud võrdlemisi neutraalsed alltöövõtja 

hindamisega, kuid pigem kaldub arvamus selle poole, et alltöövõtja tunneb oma 

töömaapiire ja on projektiga tutvunud. 29. väitele andis hinnangu viis ja neli vastavalt 9 ja 

44 inimest, neutraalselt vastas 50 isikut ja hinnangu kaks ja üks andis vastavalt 35 ja 3 

osalejat. 
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Joonis 39. Hinnang väitele 30 - “Alltöövõtja saab oma lepinguliste töödega tähtajaliselt 
hakkama ja seetõttu ei kannata kunagi projekti ajaline graafik”. 

Paraku on 30. väite tulemused negatiivsemad, kuna uuringus osalejad kinnitavad, et 

alltöövõtjad ei pea kinni lepingulistest tähtaegadest. Hinnangu üks ja kaks andis vastavalt 

14 ja 54 inimest, neutraalsusese säilitas 51 inimest ning hinnangu neli ja viis andis 

vastavalt 20 ja 2 isikut. 

 
Joonis 40. Hinnang väitele 31 - “Alltöövõtjale rakendatakse üldjuhul rahatrahv 
lepingulise tähtaja ületamise eest”. 

Vaatamata sellele, et alltöövõtjad ei pea kinni tähtaegadest, näitas uuring, et trahve neile 

siiski ei määrata ja lahendus leitaks teisi meetodeid kasutades. 31. väitele andis hinnangu 

üks ja kaks kokku 63 inimest, hinnangu kolm andis 56 isikut ja hinnangu neli ja viis andis 

kokku 22 uuringus osalejat. 
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3.2.13. Alltöövõtja töökultuur 

Järgnevas alapunktis kirjeldatakse küsitluse 32., 33., 37. ja 38. väidet. Lisaks analüüsitakse 

uuringu käigus väidetele antud kommentaare, uuringu tulemusi esitatakse nii kirjalikult kui 

ka graafiliselt. 

32. väide: “Alltöövõtja on tihedas kontaktis projekti- ja objektijuhiga”. 

33. väide: “Projekti- ja objektijuhil ei ole probleeme alltöövõtja esindaja/tööjuhiga 
kontakteerumisel”. 

37. väide: “Alltöövõtja tagab oma töömaal puhtuse ja korra pärast igat tööpäeva lõppu”. 

38. väide: “Alltöövõtja esindaja esitab õigeaegselt täite- ja teostusdokumentatsioonid”. 

Oluline katsumus projektimeeskonna jaoks on ka alltöövõtjatega kontakti loomine ja selle 

hoidmine. Leidub juhtumeid, kus alltöövõtja esindaja kättesaamine telefoni või e-maili teel 

võtab aega mitmeid päevi. Sellises olukorras on projektimeeskonna ülesanne koheselt 

käimasolevad ehitusprotsessid ümber korraldada. Kui alltöövõtja esindajat kätte ei saa, on 

alati võimalus otse töömehe poole pöörduda. Võib esineda ka olukordi, kus 

projektimeeskonna liikmed ei kohta neist kumbagi objektil, mis muudab situatsiooni veelgi 

keerukamaks. 

Lisaks kontakteerumisele ja kontakti hoidmisele on igipõliseks probleemiks alltöövõtjate 

puhul ka korra ja puhtuse tagamine ehitusobjektil. Eriti problemaatiline on korra hoidmine 

nendes piirkondades, kus erinevate alltöövõtjate tööfrondid kattuvad ning tekib nii-öelda 

“mitte kellegi prügi”. Korra ja puhtuse hoidmist tuleb igapäevaselt töövõtjatele meelde 

tuletada ning vajadusel ka trahvida või hoopiski koristusfirma palgata ja hiljem arve 

võrdselt alltöövõtjate vahel ära jagada. Alltöövõtjate esindajate ja tööjuhtide kohustuseks 

on töömeestele selgeks teha, et iga tööpäev lõpeb koristusega.  

Objekti lõpufaasis muutub väga aktuaalseks täite- ja teostusdokumentatsioon, mille 

hankimine alltöövõtjalt on samuti alati probleemiks. Iga alltöövõtja peab peatöövõtjale 

ehitustööde lõpus üle andma kõigi kasutatud seadmete ja materjalide sertifikaadid, 

hooldus- ja kasutusjuhendid, kaetudtööde aktid, vajadusel ehitustööde päevikud jmt. 

Vajaliku dokumentatsiooni esitamist on pidevalt vaja meelde tuletada. Üheks võimaluseks 
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on ka viimast rahalist akti niivõrd kaua kinni hoida, kuni kogu paberimajandus on 

alltöövõtja poolt peatöövõtjale esitatud. 

 
Joonis 41. Hinnang väitele 32 - “Alltöövõtja on tihedas kontaktis projekti- ja 
objektijuhiga”. 

Uuringu tulemused näitavad, et projektimeeskonna liikmetel ei ole tänasel päeval väga 

tõsiseid probleeme alltöövõtjatega kontakti loomisel ja selle hoidmisel. Osalejate 

hinnangul on alltöövõtjad projekti- ja objektijuhiga tihedas kontaktis, tervelt 110 inimest 

andis positiivse hinnangu, 23 jäi neutraalseks ning hinnangu kaks ja üks andis vastavalt 6 

ja 2 isikut. 

 
Joonis 42. Hinnang väitele 33 - “Projekti- ja objektijuhil ei ole probleeme alltöövõtja 
esindaja/tööjuhiga kontakteerumisel”. 
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Samamoodi ei ole uuringus osalejatel probleeme alltöövõtjatega kontakteerumisel. 33. 

väitele andis hinnangu viis ja neli vastavalt 32 ja 56 inimest, neutraalseks jäi 38 isikut ja 

negatiivse hinnangu andis üksnes 15 inimest. 

 
Joonis 43. Hinnang väitele 37 - “Alltöövõtja tagab oma töömaal puhtuse ja korra pärast 
igat tööpäeva lõppu”. 

Hoopiski teistsugused tulemused on väitel, et alltöövõtja tagab töömaal puhtuse pärast iga 

tööpäeva lõppu. Väitele andis negatiivse hinnangu tervelt 97 inimest, kelle hinnangul 

puhtust objektil ei tagata. Neutraalsuse säilitas 34 isikut ja positiivse hinnangu andis 

üksnes 10 uuringus osalejat. 

 
Joonis 44. Hinnang väitele 38 - “Alltöövõtja esindaja esitab õigeaegselt täite- ja 
teostusdokumentatsioonid”. 
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Sarnased tulemused avalduvad ka teise olulise tööliigi, täite- ja teostusdokumentatsiooni 

komplekteerimise ja peatöövõtjale esitamise juures. Nimelt on 38. väitele negatiivse 

hinnangu andnud 78 isikut, hinnangu kolm on andnud 39 inimest ja positiivse hinnangu on 

andnud üksnes 24 uuringus osalejat. 

 

3.2.14. Alltöövõtu koosolekute pidamise kord 

Järgnevas alapunktis kirjeldatakse küsitluse 34. ja 35. väidet ning 36. küsimust. Lisaks 

analüüsitakse uuringu käigus väidetele antud kommentaare, uuringu tulemusi esitatakse nii 

kirjalikult kui ka graafiliselt. 

34. väide: “Alltöövõtu koosolekud on informatiivsed, st. et peatöövõtja esindaja ning 
alltöövõtjate esindajad leiavad koostöös kõigile küsimustele kiire vastuse”. 

35. väide: “Alltöövõtu koosolekud toimuvad teie objektidel regulaarselt”. 

36. küsimus: “Kui tihti toimuvad teie objektidel alltöövõtu koosolekud”? 

Lisaks peatöövõtukoosolekutele on väga olulised ka alltöövõtu koosolekud. Alltöövõtu 

koosolekuid juhib peatöövõtja esindaja ning koosolekust võtavad osa kõik olulised 

alltöövõtjate esindajad. Alltöövõtu koosoleku põhieesmärgiks on peatöövõtja esindajate 

küsimustele vastuste leidmine ning alltöövõtjate omavaheliste tööde koordineerimine, mis 

mahukate objektide puhul on üks olulisemaid projektimeeskonna ülesandeid. Koosolekuid 

protokollib peatöövõtja esindaja ja kes võimalikult operatiivselt pärast koosoleku lõppu 

jagab ka vormistatud protokolli kõigi koosolekul osalenud osapooltega. Selleks, et säiliks 

süsteem ja tekiks kohusetunne antud lubaduste osas, peavad koosolekud toimuma 

regulaarselt, eelduste kohaselt üks kord nädalas. 
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Joonis 45. Hinnang väitele 34 - “Alltöövõtu koosolekud on informatiivsed, st. et 
peatöövõtja esindaja ning alltöövõtjate esindajad leiavad koostöös kõigile küsimustele 
kiire vastuse”. 

Uuringus osalenute väitel on alltöövõtu koosolekud informatiivsed. Hinnangu viis ja neli 

andis vastavalt 23 ja 70 inimest. Neutraalseks jäi 43 isikut ja hinnangu kaks ja üks andis 

üksnes kokku 5 vastanut. 

 
Joonis 46. Hinnang väitele 35 - “Alltöövõtu koosolekud toimuvad teie objektidel 
regulaarselt”. 

Uuringus osalejad on samuti üksmeelel, et alltöövõtu koosolekud toimuvad nende 

objektidel regulaarselt, tervelt 112 isikut andis positiivse hinnangu. Neutraalseks jäi 18 

inimest ja hinnangu kaks ja üks andis vastavalt 8 ja 3 uuringus osalejat. 
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Joonis 47. Alltöövõtu koosoleku toimumise sagedus. 

Koosoleku regulaarsust kinnitab ka nende toimumise sagedus. Alltöövõtu koosolekud 

toimuvad uuringus osalejate sõnul kõige sagedamini 4 korda kuus, sellisel arvamusel on 

tervelt 64,5% vastanutest. Järgneval positsioonil on 2 korda kuus, 12,8%-ga ja kolmandal 

positsioonil üle 4 korra kuus. 1 kord kuus peab koosolekuid 9,2% vastanuist ja 3 korda 

kuus peab koosolekuid 1,4% osalejatest. Alltöövõtu koosolekuid ei pea üldse 2 uuringus 

osalejat. 

 

3.2.15. Omanikujärelevalve hinnang 

Järgnevas alapunktis kirjeldatakse küsitluse 39., 40., 41. ja 42. väidet ning 43. küsimust. 

Lisaks analüüsitakse uuringu käigus väidetele antud kommentaare, uuringu tulemusi 

esitatakse nii kirjalikult kui ka graafiliselt. 

39. väide: “Omanikujärelevalve on piisavalt pühendunud objektile, annab adekvaatseid 
vastuseid ja lahendusi projekti kestel ning täidab oma lepingulisi kohustusi”. 

40. väide: “Omanikujärelevalve kontrollib regulaarselt dokumentatsiooni nõuetekohasust 
ja allkirjastab aegsalt vajalikud aktid”. 

41. väide: “Omanikujärelevalve osaleb aktiivselt peatöövõtukoosolekutel”. 

42. väide: “Omanikujärelevalve külastab piisava sagedusega teie ehitusobjekti”. 

43. küsimus: “Kui tihti külastab keskeltläbi omanikujärelevalve teie objekti”? 
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Omanikujärelevalve on kogu ehitusprotsessi juures võtmetähtsusega. Iga kaetud töö ja iga 

materjal/seade tuleb omanikujärelevalvega kooskõlastada enne, kui see saab osaks 

ehitusprotsessist. Omanikujärelevalvel on erinevad tööülesanded, kuid projektimeeskond 

ootab igalt järelevalvelt, et ta pühenduks just kõige enam nende objektile ja annaks 

adekvaatseid ja innovaatilisi lahendusi projekti kestel tekkinud erinevatele murekohtadele.  

Objektimeeskonna jaoks on oluline ka see, et omanikujärelevalve oleks kättesaadav 

erinevate kaetud tööde ettenäitamiseks või vajalike dokumentide allkirjastamiseks ja 

oluliste sertifikaatide võimalikult kiireks aktsepteerimiseks. Lisaks sagedastele 

objektikülastustele ootab projektimeeskond, et omanikujärelevalve osaleks ka peatöövõtu 

koosolekutel, et vajadusel kolmanda osapoole arvamust kuulda tellija ja ehitaja vahel 

tekkinud lahkarvamustele. Lisaks kohal viibimisele on lõputöö koostaja kogemuste põhjal 

ka kõige korrektsemad ja operatiivsemad protokollijad just omanikujärelevalve esindajad. 

 
Joonis 48. Hinnang väitele 39 - “Omanikujärelevalve on piisavalt pühendunud objektile, 
annab adekvaatseid vastuseid ja lahendusi projekti kestel ning täidab oma lepingulisi 
kohustusi”. 

Uuringu tulemuste põhjal võime väita, et projektimeeskondade hinnangul on järelevalve 

ametnikud võrdlemisi pühendunud nende projektidele. Eeltoodu tähendab seda, et 

probleemide ilmnemisel ollakse valmis pakkuma ratsionaalseid ja alternatiivseid lahendusi, 

kontrollitakse projektiga seotud dokumentatsiooni, visiteeritakse sagedasti objekti ja 

viibitakse peatöövõtukoosolekutel. Selle tulemusena andis positiivse hinnangu 61 inimest 

ja neutraalse hinnangu 56 vastanut. Hinnangu kaks andis 24 isikut ja hinnangule üks ei 

olnud ühtegi vastet. 
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Joonis 49. Hinnang väitele 40 - “Omanikujärelevalve kontrollib regulaarselt 
dokumentatsiooni nõuetekohasust ja allkirjastab aegsalt vajalikud aktid”. 

Samuti oli võrdlemisi positiivne hinnang omanikujärelevalve aktiivsusele kontrollida 

dokumentatsiooni. Omanikujärelevalve kontrollib ehituspäevikuid, kaetud tööde akte, 

erinevate seadete, toodete sertifikaatide kaasaegsust jmt. Hinnangu viis ja neli andis 

vastavalt 21 ja 53 isikut, hinnangu kolm ja kaks andis vastavalt 48 ja 20 inimest ja 

hinnangule üks ei olnud taaskord ühtegi vastust. 

 
Joonis 50. Hinnang väitele 41 - “Omanikujärelevalve osaleb aktiivselt 
peatöövõtukoosolekutel”. 

Positiivne tagasiside peegeldus ka omanikujärelevalve aktiivsel osalemisel peatöövõtu 

koosolekutel, kus tervelt 83,7% vastanutest oli positiivsel arvamusel. Neutraalse hinnangu 

andis 12,1% ja negatiivse 4,2% vastanutest. 
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Joonis 51. Hinnang väitele 42 - “Omanikujärelevalve külastab piisava sagedusega teie 
ehitusobjekti”. 

Projektimeeskonna liikmete hinnangul külastab omanikujärelevalve ehitusobjekte piisavalt 

sagedasti. Positiivse hinnangu oli andnud tervelt 68,1% vastanutest ning 68,8% hinnangul 

külastab omanikujärelevalve nende objekti üle 4 korra kuus. Neutraalse hinnangu andis 38 

isikut ja negatiivse hinnangu üksnes 7 inimest. 19,1% vastanute hinnangul külastab 

omanikujärelevalve nende ehitusobjekti neljal korral kuus, 1 kord kuus 5,7% hinnangul, 3 

korral kuus 4,3% ja 2 korral kuus 2,1% hinnangul. 

 
Joonis 52. Omanikujärelevalve objektikülastuse sagedus. 

Paljud uuringus osalejad on andnud hinnangu, et mõni järelevalveametnik tuleb objektile 

lausa telefonikõne peale ning vajadusel viibib omanikujärelevalve ka igapäevaselt 
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ehitusobjektil. Samuti on vastanute hinnangul omanikujärelevalve viibimine objektil 

intensiivsem just sel perioodil, kui tegemist on projekti täidesaatva etapi alg- või 

lõppfaasiga. 

 

3.2.16. Tellija hinnang 

Järgnevas alapunktis kirjeldatakse küsitluse 44., 45., 46., 47., 48., ja 49. väidet. Lisaks 

analüüsitakse uuringu käigus väidetele antud kommentaare, uuringu tulemusi esitatakse nii 

kirjalikult kui ka graafiliselt. 

44. väide: “Tellija esindaja on asjatundlik või on kaasanud personaalse tehnilise 
nõustaja”. 

45. väide: “Tellija esindaja on tihedas kontaktis projekti- ja objektijuhiga”. 

46. väide: “Tellija esindaja on koostööaldis ja vastutulelik projektimuudatustele”. 

47. väide: “Tellija esindaja annab kiireid vastuseid projekti- ja objektijuhi küsimustele ja 
muudatusettepanekutele”. 

48. väide: “Tellija esindaja allkirjastab õigeaegselt peatöövõtu rahalised aktid”. 

49. väide: “Ehitustööde lõpp-produkti üleandmisel lähtub tellija esindaja kokkulepitud 
kvaliteedinõuetest”. 

“Vahel tahetakse Bentleyt Škoda hinnaga,” andis hinnangu üks uuringus osalejatest, mis 

piltlikult ühtib paljude teiste arvamustega. Tellija ülesanne on olla pühendunud oma 

projektile, olla kursis projekti käekäiguga ning teha aegsalt õigeid otsuseid ja valikuid. 

Lisaks on tal oluline roll hankida informatsiooni projekti ehitusprotsesside kohta, jälgida 

tööde ajagraafikut ja eelarvet, veenduda kvaliteedis ning vastavalt vajadusele teha 

õigeaegselt projektimuudatusi. Olukordades, kus tellija on piisavalt asjatundlik, ei ole 

eraldi tehnilise nõustaja palkamine vajalik, kuid alati tuleb kasuks oma ala spetsialisti 

kaasamine.  

Info operatiivseks ja kahepoolseks liikumiseks nii tellija kui ka peatöövõtja suunal on 

oluline omavaheline kommunikatsioon. Eeltoodud viisil on mõlemal osapoolel kõige 

lihtsam läbi viia projektimuudatusi. Projektimuudatuste juures on kõige olulisem aeg. 

Ajaline faktor määrab ära kõigi lisatööde või ettenägematute olukordade lahendamise 

hinna. Mida varem on vastu võetud otsus, siis reeglina, seda odavam on realiseerimine.  
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Projektimeeskonna jaoks on olulised veel kaks tellijaga siduvat protsessi. Esmalt eeldab 

ehitaja, et rahalised aktid saavad tellija poolt allkirjastatud õigeaegselt ja ilma viivitusteta, 

mis võimaldab peatöövõtjal omakorda ilma probleemideta tasuda oma alltöövõtjatele.  

Teisalt hakkab tellija ehitusprotsessis veel suuremat rolli mängima ehitustööde lõppfaasis, 

kus ehitajal tuleb objekt tervikuna üle anda. Protsess võib olla kiire ja valutu, kuid tihtilugu 

hakkavad selles etapis välja kujunema erinevad arusaamad kokkulepitud kvaliteedi 

nõuetest, mistõttu võib protsess väga pikaks ja kulukaks venida. Seetõttu on alati kasulik 

teostada näidistöid ja üheskoos eeldatav kvaliteet kokku leppida. 

 
Joonis 53. Hinnang väitele 44 - “Tellija esindaja on asjatundlik või on kaasanud 
personaalse tehnilise nõustaja”. 

Uuringu tulemuste põhjal võime väita, et projektimeeskonnad on võrdlemisi rahul tellijate 

pädevusega ning positiivse hinnangu tellija asjatundlikkusele on andnud tervelt 90 

vastanut. Neutraalse seisukoha on võtnud 34 isikut ja negatiivse hinnangu on andnud 

üksnes 12% osalejatest. 
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Joonis 54. Hinnang väitele 45 - “Tellija esindaja on tihedas kontaktis projekti- ja 
objektijuhiga”. 

Sarnaselt eelpoolmainitule on projekti meeskonnaliikmed rahul tellija kättesaadavuse ja 

informatsiooni jagamisega. Informatsiooni õigeaegne ja strateegiline jagamine võib 

mõjutada projekti ajagraafikut ja eelarvet märkimisväärselt. Tervelt 80,2% osalejaist on 

selles osas positiivsel arvamusel ning 17,7% neutraalsed. Üksnes 2,1% vastanuist on 

negatiivsel arusaamal. 

 
Joonis 55. Hinnang väitele 46 - “Tellija esindaja on koostööaldis ja vastutulelik 
projektimuudatustele”. 

Küsitluse tulemused näitavad ka seda, et tellijad on võrdlemisi vastutulelikud ja 

koostööaltid projektimuudatustele. Olukordades, kus peatöövõtjal tekib ratsionaalne idee 

projektimuudatuse osas näiteks mõne ehitusmaterjali või –tehnoloogia asendamise näol 
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ning mille tulemusel saavad kasu nii tellija kui ka peatöövõtja, ei peaks tellijal vastuväiteid 

kavandatavate muudatuste osas olema. Kuigi 60 isikut omavad selles osas neutraalselt 

hinnangut, andis positiivse hinnangu 63 inimest. Negatiivsel seisukohal oli üksnes 18 

vastanut. 

 
Joonis 56. Hinnang väitele 47 - “Tellija esindaja annab kiireid vastuseid projekti- ja 
objektijuhi küsimustele ja muudatusettepanekutele”. 

Projektimuudatustele ollakse küll vastutulelikud, kuid kogu protsess muudatuse 

kinnitamiseks võtab sageli projektimeeskonna liikmete jaoks oodatust rohkem aega. Lisaks 

ei ole tellija alati omaniku rollis ning seetõttu võib muudatustööde kooskõlastamine veelgi 

enam aega võtta. Projektimuudatused toovad kasu mõlemale osapoolele siis, kui need on 

aegsalt tellijale presenteeritud ja hoolikalt läbi analüüsitud.  

Nendes olukordades, kus projektimuudatuse ettepanek tuleb tellija poolt, ei ole üldjuhul 

peatöövõtjal sellele vastuväiteid. Peatöövõtja poolt kalkuleeritakse lisatööde maksumus ja 

ajaline lisakulu, mis jäävad tellija kanda ja tellija vastutusele. Sellest tulenevalt on kogu 

hinnang võrdlemisi neutraalne ning positiivseid ja negatiivseid hinnangud jagunevad 

suhteliselt võrdselt, vastavalt 32,6% ja 25,5%. 
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Joonis 57. Hinnang väitele 48 - “Tellija esindaja allkirjastab õigeaegselt peatöövõtu 
rahalised aktid”. 

Peatöövõtu rahalised aktid koostatakse iga kuu või mõne muu kokkuleppelise perioodi 

lõpus, kus antakse protsentuaalne hinnang teostatud tööde kohta ja vastavalt sellele 

makstakse peatöövõtjale välja teostatud töödele kulunud summa. Peatöövõtja jaoks on 

oluline, et tellija jõuaks kõik aktid koos omanikujärelevalvega üle vaadata, vajadusel 

korrektuurid teha ja seejärel allkirjastada ning vajalik summa peatöövõtjale üle kanda. 

Sellest tulenevalt on peatöövõtjal võimalus oma alltöövõtjatele aegsalt teostatud tööde eest 

arved tasuda.  

Positiivsel hinnangul on projektimeeskonna liikmed ka tellija rahaliste aktide 

allkirjastamise osas, kus hinnangu viis ja neli andis vastavalt 21 ja 67 inimest, neutraalsel 

seisukohal oli 43 isikut ja hinnangu kaks ja üks andis vastavalt 8 ja 2 inimest. Antud 

hinnangute neutraalsus võib olla tingitud sellest, et tellijaga suhtleb kõige enam 

projektijuht, kelle kaudu kõik protsessid liiguvad, mistõttu on teistel projektimeeskonna 

liikmetel ilmselt vähem teadmisi ja kokkupuudet tellija seisukohtade osas.  
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Joonis 58. Hinnang väitele 49 - “Ehitustööde lõpp-produkti üleandmisel lähtub tellija 
esindaja kokkulepitud kvaliteedinõuetest”. 

Uuringu tulemuste põhjal saab väita, et valdav osa uuringus osalejatest omavad positiivset 

hinnangut tellija tegevuse osas ehitusprojekti realiseerimise käigus teostatavate töödega. 

Samamoodi ollakse arvamusel, et tellija lähtub projekti üleandmise etapi jooksul ikkagi 

kokkulepitud kvaliteedinõuetest ning üleliigset “norimist” kvaliteedi osas ei ole. Siiski 

toodi väite kommentaariumis välja, et esineb ka neid olukordi, kus tellijad lähevad oma 

nõudmistega üle piiri. Lisaks juhiti tähelepanu just sellele nüansile, et siseviimistlustöid 

hinnatakse liigkarmilt ja mitte standarditest lähtuvalt. 

 

3.3. Magistritöö uuringu kokkuvõte 

Ehitusvaldkond moodustab ca. 10% kõigist tööturul hõivatutest inimestest [24]. Uuringu 

tulemuste põhjal saame luua 2018. aastal, Eesti ehitusturul, ehituse juhtimisega tegeleva 

isiku profiili. Projektimeeskonna kõige tüüpilisem liige on meessoost ja eesti rahvusest 

isik, kelle vanus jääb 26-35 eluaasta vahele. Tal on omandatud kõrgharidus ja vastavalt 

Eesti kvalifikatsiooniraamistikule on tal 7. kutsetase. Lisaks eeskujulikule 

kvalifikatsioonile on tal 10-20 aastat töökogemust ehitusvaldkonnas. Oma 

ametipositsioonilt on ta objektijuht, kelle alaline elukoht on Harjumaal. 

Uuringus kasutatud väited olid kõik esitatud positiivses võtmes, mis tähendab, et uuringu 

põhjal on võimalus anda kokkuvõtvalt hinnang projektijuhtimise kultuurile. Hinnangut viis 

anti 1201 korda ja hinnangut neli 1985 korda. See teeb positiivsete hinnangute korduse 

summaks 3186. Neutraalseid hinnanguid anti 1657 korda. Hinnangut kaks ja üks anti 
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vastavalt 1090 ja 412 korda. See teeb negatiivsete hinnangute korduse summaks 1502. 

Seetõttu saame järeldada, et need projektijuhtimise kultuuriga seotud aspektid, mida antud 

uurimustöös uuriti, on valdavalt saanud projektimeeskonna liikmetelt positiivse hinnangu. 

 
Joonis 59. Hinnangute esinemissagedus ja hinnangute trendijoon. 

Kokkuvõtvalt, kui üldise projektijuhtimise kultuuriga on projektijuhtimise meeskonnad 

võrdlemisi rahul, siis eraldi tooks lõputöö autor välja murekohad, mis jäid uuringus 

eriliselt silma. Ehitusvaldkonnas töötavad juhid ei ole rahul ehitustöödele eraldatava 

ettevalmistustööde ajaga, mis jääb ilmselgelt liiga lühikeseks ning seetõttu ei ole piisavalt 

aega ettevalmistustöödeks ja projektiga tutvumiseks.  

Kõige suurem mureallikas projektimeeskonna liikmete jaoks on projektdokumentatsiooni 

kvaliteet ja kättesaadavus. Uuringus tuuakse selgelt välja, et projektdokumentatsioon 

sisaldab väga palju põhimõttelisi vigu nii konstruktsiooni kui ka eriosade tasandil. Lisaks 

algab ehitusprotsess ilma vastava taseme projektide olemasoluta ning projektide 

koostamine või olemasolevate korrigeerimine toimub ehitustööde käigus. 

Vältimaks ehitusaegsete tõsiste probleemide esinemist lähtuvalt projektdokumentatsiooni 

kvaliteedist, peaks projektimeeskonna liikmete hinnangul vähegi keerukamatele 

projektidele teostama eelneva ekspertiisi, kas tellija või peatöövõtja poolt. Ekspertiisi 

tagaplaanile jätmine sõltub suuresti tihedast turu tempost ehk aja puudumisest ja sellele 

eraldamata finantsressursist hinnakonkurentsis püsimise eesmärgil. 
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Allhanke partnerite valimisel ollakse samuti tihtilugu fakti ees, et valida tuleb kõige 

odavam ja sugugi mitte kõige usaldusväärsem alltöövõtja. See olukord on samuti tingitud 

turu tihedast konkurentsist, kus projekti võitmise eesmärgil tehakse hinnapakkumisi 

eelarve puudujäägiga. Siinkohal on projektijuhi peamiseks eesmärgiks tulla usaldusväärse 

partneri hinnaga võimalikult madalaima hinnapakkumise lähedale, et saaks 

koostööpartneriks valida just eelnevate töökogemustega ettevõtte. 

Projekti- ja objektijuhi töömaapiirid on uuringus osalejate hinnangul paigas, kuid arvamust 

avaldati just vana projekti lõppfaasi ja uue projekti algfaasi kokkulangemiste kohta. Tõdeti, 

et nii ühe kui teisega samaaegselt tegelemine ei ole ratsionaalne ning ei anna ühelegi 

osapoolele rahuldavat tulemust. Vana projekti lõpetamine ning uue projekti 

ettevalmistusprotsessidega tegelemine on objektijuhtide jaoks kurnav ja demotiveeriv. 

Antud olukord on siiski tingitud peatöövõtu ettevõtte juhtkonnast ning nende otsustest 

inimressursi haldamisel. 

Projektimeeskonna hinnangul alltöövõtjad haldavad oma töömaapiire, kuid probleeme 

tekitab hoopiski tööde tähtaegadest kinnipidamine. Tihtilugu ületatakse lepingulisi tööde 

lõpetamise tähtaegu ja selle tulemusena kannatab nii projekti üldine tööde graafik kui ka 

teiste alltöövõtjate võimalus alustada oma tööfrondi ehitusprotsessidega.  

Lisaks toovad projektijuhtimise meeskonna liikmed välja, et alltöövõtjatega on tõsiseid 

probleeme objektil korra hoidmisega. Alltöövõtjate esindajatele tuleb liiga tihti meelde 

tuletada korra ja puhtuse tagamise vajadust ning paraku antud korralduste tegemisel neid 

pahatihti ignoreeritakse. Sealhulgas kinnitab uuring, et alltöövõtjate esindajad ei esita 

õigeaegselt täite- ja teostusdokumentatsioone, mis jõuavad sageli ehituse juhtideni pärast 

korduvaid meeldetuletusi või lausa rahaliste aktide kinnihoidmise tulemustena. 

Omanikujärelevalve, tellija ja peaöövõtjate omavahelise suhestusega ollakse üldjuhul rahul 

ning oluliseks peetakse omavaheliste heade suhete hoidmist ja kommunikatsiooni. 
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KOKKUVÕTE 
 

Magistritöö eesmärgiks oli uurida Eesti ehitusprojekti projektimeeskonna liikmete profiili, 

nende sugu, vanust, haridus- ja kutsetaset, ametipositsiooni, töökogemust, rahvust ja alalist 

elukohta. Lisaks meeskonna profileerimisele uuriti Eestis valitsevat ehitusprojekti 

projektijuhtimiskultuuri, kus paluti ehitus- ja projektijuhtimise ettevõtete töötajatel anda 

hinnang erinevatele projekti alg- ja lõppetappidele ning täidesaatvate protsesside 

iseloomule. 

Kirjanduse analüüsis defineeriti ehituskultuur üldiselt, toodi välja erinevate allikate näol 

olulised projektijuhtimisega seonduvad protsessid ja sidususrühmad ning kirjeldati nende 

olemust. Kirjanduse analüüsis toetuti suuresti Eesti Vabariigis kehtivatele seadustele ja 

projektijuhtimist kirjeldavale eesti- kui ka võõrkeelsele kirjandusele ja dokumentatsioonile. 

Uuring viidi läbi küsitluse teel, kus oodati vastuseid ja hinnanguid nii suletud ja eelnevalt 

kodeeritud faktiküsimustele kui ka Likerti skaalal põhinevatele väidetele. Populatsiooni 

esindus valiti mittetõenäosusliku ja sihipärase valimi teel. Uuringu küsitlusankeedid 

saadeti välja personaalselt 348-le projektimeeskonnaliikmele ja üheksale büroojuhile 

suurematest ehitus- ja projektijuhtimisega tegelevast ettevõttest nagu näiteks Tartu Ehitus 

AS, Ehitustrust AS, Astlanda Ehitus OÜ, Mitt ja Perlebach OÜ, Paide MEK AS jne. 

Ankeetidele vastas 141 isikut, mis teeb vastanute protsendiks 39%.  

Uuringu tulemuste põhjal on kõige tüüpilisem projektimeeskonna liige meessoost ja Eesti 

rahvusest isik, kes elab Harjumaal ning kelle vanus jääb 26-35 eluaasta vahele. Tal on 

omandatud kõrgharidus ja vastavalt Eesti kvalifikatsiooniraamistikule 7. kutsetase. Lisaks 

eeskujulikule kvalifikatsioonile on tal 10-20 aastat töökogemust ehitusvaldkonnas ja 

hetkeliseks ametiülesandeks objekti juhtimine. 

Projektijuhtimiskultuuri väidete hinnangute tulemused olid kokkuvõttes võrdlemisi 

positiivsed, mis paraku ei ühtinud lõputöö autori esialgsete eeldustega ja kinnitasid, et 

ehituskultuur on pigem heal tasemel. Siiski tõid uuringus osalejad välja tõsiseid murekohti 

projektdokumentatsiooni kvaliteedi ja kättesaadavuse osas, sellest tulenevalt allhangete 

teostamise võimalikkuse ja põhjaliku ekspertiisi vajalikkuse kohta. Lisaks projekti 
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juhtimise tegevuste hindamisele, andsid küsitluses osalenud tagasisidet ka tellija, 

omanikujärelevalve ja projektimeeskonna omavaheliste suhete kohta, mis enamjaolt olid 

positiivsed. 

Käesoleva magistritöö tulemuste põhjal saavad ehitusprojekti projektijuhtimise meeskonna 

liikmed ja kõik teised olulised sidususrühma liikmed teha järeldusi hetkel Eestis valitseva 

ehituskultuuri üldise kvaliteedi ja arengutaseme kohta. Siinkohal on kõigil ehitussektoris 

töötavatel inimestel võimalus anda hinnang enda tegevusele ning vajadusel parandada oma 

oskusi ning tõekspidamisi, et kogu ehitusprotsess oleks tervikuna Eestis loogilisem, 

kvaliteetsem ja turvalisem. 

Lõputöö autor valis välja just enda jaoks olulised ja oma kogemustele põhinevad nüansid, 

mis mängivad olulist rolli tänases ehitusprojekti projektijuhtimise valdkonnas. Sellele 

lõputööle tuginedes on võimalik uurida veel erinevaid projektijuhtimisega seotud aspekte, 

mis hetkelisest uuringust välja jäid ja lõppkokkvõttes teha spetsiifilisemaid ja 

laialdasemaid järeldusi Eestis valitseva projektijuhtimiskultuuri kohta. Lisaks tuleks 

sarnaseid hinnangutel põhinevaid uuringud teha ka tulevikus teiste sidususrühmade, tellija, 

omanikujärelevalve ja alltöövõtja positsioonilt ja vaatelt lähtudes. 
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