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Hindamine

4.1 Uldiselt

Flindamise e e sm:irgiks on tcavi-
t:rcla oma n ikku/klienti tarincli
k:jesoleva ol ukor:r:a n6istmiscst,
niiiteks lagune mise ulatusest,
:rsrmest ja pdhjustest, sellise tea
bc tahtsLr sest trrindi oirutusele
ja k:rsutuseale ning vdimalustest
vahclcsckkumiseks koos kulutuste
unr bkauclse arvestamiscg:r.

Hindamiue pole rr.rite alati
lihtne iilesenne, kuna m6nikorcl
scgavad erinevad pdhjused ja

rnchhanismicl probleemide li1.rtsat

selgitrmist ja mdistnist.
Igal juhul ainuiiksi problec

rnidc m6istnine pirhjendab ette-
paneku mingit tiiripi sekkumiscks.
C)n nritmeici sekkunrise liil<e. kuid
scc otsus ei s6ltu nrifte a inult teh-
nilistest virimalustcst, vaid ke
n6uetest ra rincii l<asutamise ja
kasutusca kohta ning sekkuniste
ajal ilmnenLrd kaasn;ihtustest.

Sekkumiste streteegiat tarindis.
r-r-ris on n6 jutatucl s:rrruskorro-
siooni poolt, r'oib iseloomustada:
. ei rningit se kkunist je tar in-

cl it hoolclataksc nag,u ikka,
toeniioliselt selge hooldus j:r
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jirelr rlvcpl:rani aluscl viri puu
dub nii sekkLrnise kui tarincli
hooldamise lajadus kohaliku
piirangu j:r/r'iri lirhikesc kasu
tusea ta)ttu;

. kahjustatud piir:kondade re-
rlonti

. iildinetilasranrinei
e iihc elcmcncli voi tarir.rdi kui

terviku tugevdamine viri reno
veerinr inel

r illeniitiraselt kahjustarud clc
mencli iimbervahctan.rinc;

. tnielik lanrmutamine ja re-
konstruccrininc.

4.2 Tinglik hindamine
Tinglik hind:rmine on arvulinc
sanralaadset liiki tarindite po-
pulatsiooni seisundi r.riitaja,
nris sobib niiitel<s tccdcvirrgu,
sildade pingerea koostam iseks.
kui esimene samm eclaspiclisre
vajalike tegevuste planeerimisel.
Kasutades visuaalseid inspektee-
rimisanclnreid, tuleks iga inspck
reeritud sillatarildit regulaarselt
hinnata. Tinglik hindamine voib
olla kasulil<, aiclares tilclist pr.io

riteeticle seadmist k6ige r-ohLen
kah justatud tarinclitc c'smascks
liigitar.niseks, sorteerinraks \.el ja

kairdidaattarinclicl, nis vajavad
rcmonti viri tr:rstantist. mida

peaks tegema iilesandcks siiva-
irrspcktccr imisele.

Tinelik hiirdaminc lirib prihinecLa:
. lihtsal arvestusel, naiteks miir

kicles iiles inspekteeritud konst
ruktsiooni liikme defektsLrse
punkrid vasravalr reeglitclc, nris

on \'6etlrd tarvitusele kahjus-
tusc liigitamisel ja hindamisel;

. regulaarse inspekrsiooni k:ii
gus ilmnenrrd selekteeritucl
kahjustuseliikide rrvuliscl hin
dar.nisel.

Iga kahjustuse hindamisel peaks
ilt-vestama;
. kahjustusc liiki 1e sellc m6ju

kahjustatucl konstml<tsiooni
liikme ohutr.Lsele ja/v6i tarincli
kui terviku voi selle pohikorr
poncnticle keswusele;

. l<ah justatLrd konstruktsiooni
osa m6ju kogu tarindi iildisele
ohutusele ja kestvLrsele;

. kahjustuse astct v6i intensiiv-
sustl

. kahjustuse Lrlatust ja ood:rta-
vat levi[.]ist.
Tinglikku hincl:rrrist voib

seega arvestacla ku i:
. lihtsalt koikide defcktsusc

punktide sumnrat. nis otr
rn.iaratud igale avastatucl
krhjustusc liigilc kogu terindi
puhul, viri
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. suhet leitud kahjustu shinna n-
gute summa ja kahjustushin-
nangute ekstreemse v6imalil<u
summa vahel, nida voib
tarindi vdi selLe osadc kohta
n'riiiirata, v6ttes arvesse koiki
v6imalikke kahjustLrse liike, ia
oletades alati konstruktsiooni
liikme koige intensiivsemat
ja ulatuslikumat voimalikku
kahjustuse liiki.
Esimese meetodi abil silla

tarindite tinglikuks hindar.niseks
defektsuse punktide adekvaatse
vriljavalimise kritecriumid on
vdlja pakutud mitmete autorite
poolt.

Tinglik hindaminc v6imaldab:
e smast j:irjestamist siila hal-
damisel, toomaks vdlja koige
enam lagunenud sillad teedc-
v6rgus voi teedeagentuuris:
tavaliselt soovitatakse kdrge
hindcga sildadele edasisi siiva-
uuringuid;
mdarata lagunemistegur, mis
nditab kandevirime kahane-
mist;
teha kindlaks silla adekvaatne
hinnang;
hinnata lagunernisprotsesside
tendentse ja mdrirata umb-
kaudselt kasutusiga tinglike
hinnaneute regressioonikove-
rast. Antud til-Igliku hintla'
r.nise m6istct voib rakendada
ka teiste ehitusliikide puhul,
kus on sarnaste tarindite

4.3 Lagunemise hindamine

populatsioon, nagu siisteem-
selt ehitatud majad ja koolid.

Laguncmise kategooria on lagu
nenud tarindi viri konstruktsioo-
ni osa seisul<orr a objektiivne
nuidlarnine. See sobib nii lagune
mise klassifitsecrimiseks ja kah-
justusc suuruse hindanriseks kui
ka remondikuiude ligikaudseks
kindlaks tcgemiseks, pohinedes
standardsete remonrtciode iik
sushindadele. Antucl lagune-
miskatcgooria teise staadiumi
hindamine peaks p6h jnema siiva
inspekteerimise katseandmetele
v6i vaatlustcle. Kategoriseerilnine
sobib peamiseJt:
. jaotamaks inspckteeritud tarin-

dit osadeks r'6i sama asrmeni
viidud pindadeks ning too-
maks lopuks v:ilja lagunenud
tarincli k6ige l<riitiliscmad
osad ia

. tootmaks alusandmeid vaja-
like sekkunriste pLanecrimi
seks ja individuaalset liiki
remonttticicie h indamiseks.
Kategoriseerimi st teostat:rl<se

tavaliselt kahes staadiumis.
Esimese staadiumi hindamise

katcgooria on subjektiivne ja
liibi viidud treenitud ja kogemus-

tega inspekteerija poolt visuaalse
inspekteerimise kdigus, kus I<ate-
gooriat miidratletakse kirjelda-
vate kriteeriunide abil. Ne ed
kriteeriumid voivad olla iildises
vormis, arvestades esmalt avas-
tatud lagunen.isprotsesside efekte
rarindi trjokindlusele (ohutus,
kasutuskolblikkus ja kcstvus) ja

vajalike sekkumiste p6h jendatust
ja pakilisust.

Tarindi lagunenud piirkonna
kategooria teise staadiumi hin-
damine p6hineb valitud p6hi- jal
v6i spetsiaLrlsete hindamiskarsete
tulemustel. Selle1 ccsmdrgil viiak-
se libi sobivate katsete kogum,
mis suudab koige paren.rini kva
lifitseericla ja kvantifitseerida
visuaalselt arvestatud lagunemis-
protsessi rnitrnetcs lokaaisetcs
,rsukohtades.

K6ikide katsete tulemusi igast
asukohast on siis vorrelducl olu,
lise l.rir.rdamiskriteeriumiga betoo
ni kvaliteedi kohta.

Tabel 2 esitab kvantitatiivse
l<ategoriscerimise kritecriumjd
sarruse korrosiooni korral.

Kategooria, mis tuleneb kat
sete enamusest, ollcs iilel<aalus
lokaalses kohas, peaks iildiselt
s6ltu rna tarindit iimbritsevast
piirkonnast. Siiski ci pea see

olema autonlaatnc protseduur,
kun:r harva esineb triielikku
vastuv6etavust nirustun-rise ja
katsetatud parameetritc vahel.

- kahjustatud kohtade

kategoriseerimine

Korrosiooni indikaator M6jutegurid

Kategooria
Korrosiooni-

staadium

Seisukorra kirieldus ia visuaalne
hindamine

Potentsiaal gaasr
ldbilaskvus

ct-
ln/t,%

Tsement

pH

I Mitredielik Ohuaugud viihem kui l0%-l pinnakihist
silmaga nahtavad praod puuduvad

>-200 <t0 3 niiske: <0,4
kuiv:< 0,6

>ll

aI Esmane
<0,4 mm piiratud pikkusega peened praod
jalgivad korrodeerunud range

-200
kuni
-3 50

t0',3
kuni
5. t0 7

0,4-0,8
0,6-t,2

|-t0
< 5mm

t Levimis Ule ihe 0,4 mm pikkusega pragu l0 mm-ni
-l50
kunl
-500

5.t0,
kuni
t0 ,6

0,8-t,5
t,2-2,0

t0-9
> lOmm

lV Aktiivne
Laialt levinud pragLrnemine, ulatudes
30 mm-ni, eraldumine mo6da nurki,
korrodeerrrnrrd sarrusvardad

<-500 >t016
ni;ske > 1,5

kuiv >2,0

<9

>30mm

V Kriiriline pinnakihi eraldumine
murdunud sarrusvardad
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Nimelt, vrlitud katsete tulemused
vdivacl anda elir.reva katcgooria.
Seega peaks lirpliku otsuse ta-
rincliosa kategoor-ia koirta (nil
lclc teostatud katsed viitayad )

tegenr ainult piirast oskuslikku
ja kogcmustega spetsialisti insen
erlikkLr otsustamist. baseerudes
nii kirtsetulemustel kui ka tarindi
risuaalsel olukorra hindaliisel.

Kategooria hindamiseks eranr
kokkusobivaid anclmeid vtiib
s aav ut:rdir nr irtepa raneetrilise
multidimensionaalse regressiooni
rn rrdeli ebil.

Sel<l<umise
ettepanek
Euroopa eelstandard !.NV 1-504,

osa 9 rrriiiratleb sekkumise pr.int
siibid jr meetodid. Ncid jaota-
takse kahtc katcgooriasse. Esitcks
need, rris on kaasncvad betooni
defektidega, s6ltumata tarincli
tugcvusest ja teiseks neccl, mis
tulelevad sanusc korrosioor-rist
(vt. tabel 3).

Aruande
vorm rstam rne

6.1 Sissejuhatus

Tarinditc hinclemise aru:lnne on
vajalik rlitmesugus tele tarin
ditele ja peaks oiema kirjalil<ult
tellitud. Selline ;rruanne peaks
olcma v:iga lihtsalt ja selgelt
esitatucl, kirid samaeegselt pcaks

:rruanle oleua tehniliselt kor-
rektne ja t;ipselt arvestam:r koil.i
m6jutusi j:r p6hjusi. C)n oluline,
et k6ik inspcktccr imise tulcmusecl
oleks korralikult ja tiiies ulatuses
k ilja pandrrd. Uldiselt peab

aruar-rr-ie sisalcl:rnra all loetletucl
asjaolusici:
. Peall<iri
. larindi kirjeldus
e Uurinr ise eesmrirk
. A jaloolin e infolm:rtsioon
. Visuaalsc vaatluse tulentusecl
. Katsetuste ja uuringutc tule-

r-nused
. Terindile hinnangu andmine
. Oigust Lrurirrisel<s j:r sckkuni-

seks
. Jireldusi ja soovitLrsi
. Kasutatud clokurrcntc, lisasitl.

Aruanne peaks toetuma algsc
konrisjoni poolt kincllakstchtud
asjaoludele ja seadusega l<indlaks
rI:iiiratud aLrtoriteetsc asjatundja
n6uannetele. Sellest at-uandest
v6ib saada sercluslik dokumcnt,
mistirtru vajab see h:isti hrxriil<at
libirr6tlemist, rn6ningar revidee-
rirnist ning seejiirel l6plihku uur
koostanrist. Moning:rtcl juhrudel
n6utakse csialgseid r aheaLuan-
dcid erine\'atest hindamisstaa-
cliumidest vasravalt uurrnis-
pr,rgrammilc. V6ib ka ilrnn eda,
et aruandes esitatucl jiirelduscd
osurur.ad ebakillialclaseks r:rhul-
dava vastusc andn.riseks l<irikidclc
krisirnustele. rriila algnr: komis jon
on limetanud ja v:rstus ei seLgugi
planccritucl karseprogranmi alu
scl. Sellisel jr-rhul voib osutuda
va jalikuks cttepanck taiendl'ate
p6h jalikumate uuringute kor'
raldanriseks.

Aruanclc kvrliteet s6ltub uu r:i-

mistulemuste l:ibiviin.rise korrekt
sLrsest ja tulcmusre l:ibit(iiitamise
viimistletusest. Secla niruet on
velalik jilgida kogu inspektecri
mise kiigus. Viga t:ihtis on ka,
ct inscner niristalis ennevust taat
Iuste ja vaatlustulcmustc intcrpre
tatsioor.ri vehel. On vajalik viilt-
ida ig:rsugtist interpreteerimist
siis, kui esitatakse vaatlLrstc \'(li
katsetamise tulcmusi.'farincli
olukor r a hincl:rmisel peab jiiiima
selge vahe \, aatlLrstu lenruste ja
ncndc tulcmustc intcrpreteerir-nise
vahcic.

6.2 Pealkiri

On ilmne, et amenne vaj:rb
pcalkirja. Siiski ei anta tar':rliselt

:rmandcle sellist pealkirja, mis
kirjelclaks koiki iilesar.rdeid. Ins-
pekteerimisirru:rnde loplik pealki
li peaks sisaldama kiillalclaselt in
for matsiooni asja olenuse kohta.
Scega peaks pealkirjast sclguma:
. ehitisc :rsukoht: see sisaldab

chitise(tarindi) kirjeldust ja

ruimetust j:r ehitise asukohta
ja aaclressi;

. andmed klicncli l<ohta: n.ritte
rinult nimi ja aadless, vaid ka
tena suhc ehitisega (omanik,
kasutaja, ettevotj:r...);

r tiideviiia taielik ninetus: see

tihendab, et inseneri/eksperdi
t:iielik nirri jalr'oi firma nirle-
tus peab olem:r:ira mrirgitucl;

. inspektecrimise ja amandc l<ir:-

jutamise tapne kuupliev.
Muu inlorrtatsioon r'6ib olla

lisatud tiitellchele nii. et sec:rn
naks tipse infor matsioon i ja

niiiiraks tiipselt kindlal<s aruandc
(aruanrle nunber, staatus...). Iga
suguseid seeadusttckitavaid ter,
mineid tuleks viltida.

5.3 Konstruktsiooni

kirjeld us

Aruancle lugeja peab saama selge
pildi tarindist (construction),
mida on uuritud. Lisahs ehitist
kindlal<snCdravatcle ardmetelc.
peab olema r:sitatud tarindi iik
sikasjalik i<irjeldus (mirotnrecl,
k:rsutatud natcr jalid... ), nillised
on lisaks tLiiendatuci i'ajalike
fotodcg:r.

6.4 Uurimuse eesmerk

(liih ikokkuvote)

Aruanne peab andma luhikesc
l<uid tiieliku kirjelduse iiles
annetest, lnillistes klient ja insc-
ner on omavahcl kokku leppinud.
M6ne1 juhul on kasulik lisana Iiita
tiielik r igup:irustc cttcpanekute
ja ntuucl:rtuste kogu, Aruandesse
enclasse pannakse aiirult konk
rectnc asjassepuutuv tehnilinc
in formatsioon. Siia lisatal<se ka
vestutuse l<onl<r:eetne jaotus jl k:r
piirangud, nilliscd kliendi poolt
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Paneelmajade lagunevad r5dud, mis vajavad testimist, hindamist ja renoveerimist.

esitatakse ( piiratud juurdcpi:is,
piirangud rnrira tekitamise osas).

Uldiselt defi neeritakse uurilni
se objektid p;irast liihikest vi-
siiti ehitusobjektilc. Detailsed
ar.idmecl sclle visiidi tule musrest
voib kirja panna kiiesolevasse
alapunkri, kuna need juhivad eri-
Iist tdhelepanu scllistele asjadcle
nagu tcidtingimused ia juurdepiii
setavus uurirrisob j ektile.

6.5 Ajaloolised andmed

Ajaloolistc andmete kogumne on
trl. t,irrr.a-uiJ,r.t in.pek ceerirtt i.
tulerrustes. Aruandessc pannaksc

kiria ainult o riginaalallik atest
saadud asja juurde kuuluv infor-
matsioor.r. Teisest kiiljest on aga
t r;.rlik l, crled.r tt,t L,'tk rr'ereri
kasutada olnud dokumendid ja

virimaluse korral on necd vajalik
Iiilirada aruandesse lisana. Selline

lisa v6in.raldab inseneridel kergcs-
ti juulde p:idseda alginformat
siooniie, iuhul kui planeeritrkse
voi viiakse ldbi uut iiirclevaatust
tulevikus.

Aialoolise informatsiooni tdht-
saks allil<aks v6ivad olla ehitisc
omanikud, kasutajad v6i naabrid
N, nJe 1.oolr rnttrd inl ,rmlt.:ouni
v6ib kasutada kiill pdrast insenerlik

ku I ibiroi,r.trni\r. I (.rhcandj.r nimr

ia kiis jtler.r'iise kuup;ien samuti ka

inseneri hinnang saadud infornr:rt
siooni risaldatavusele v6ib osutuda
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vajalikuks ja peaks olerlta esitatud
aruancles voi selle lisas.

Kui kogutakse ajaloolist teavct
tarindite kohta, on vajalik pciorata
erilist trihelepanu muudatustele,
mida tarindj juures on tehtud.
Sellised nu utniise d v6ivad olla
toimunud tarindi er.rdaga, kuid
nuutunud voivad olla ka iimbrit-
seva keskkonna tingir.nused, tarin
di kasutamis- v6i hooldamisviis.
On iln.rne, et ajaloolise informat
siooni hulka ei l<uulu mitte ainult
ehitamisc aeg, i,aid ka ehitise pla-
neeritud eluiga. Teadmised ncnde
standardite l<ohta, mis uuritava
tarindi rajamise ajal kehtisid, v6i-
vrd olla rronikord abiks rarindi
piistitamisega seotud asjaolude
rnoistnisel.

6.6 Visuaalse vaatluse

tihelepanekud

\risuaalsel r :ratlusel rchtud tdhe-
lepanekuid on lajaLrk derailselr
kirjeidada. Kasulikuks r'6ib osu-
tuda inspektori nime korval :ira
markida ka inspekteerimise juures

viibinud isikute nimed. Kuupiiev
ja iln.rastikutingimused vaatluse
ajal voivad osutuda olulisteks,
samuti ka teave ehitisele iuur-
dep:iasetavuse kohta (tellingud,
pil<ksilmade vms kasutamine... ).

Msuaalse vaatiuseg:l tehtLrd Lrurin-
gu arLlanne peaks sisaldama kah-

justusie kaarti k6ikidc iksikute
detailidc kohta ja fotosid silruaga
ndhtavate puuduste kohta betoo
nis nagu seda on:
. betoonipinna eraldumine v6i

trikkide vdl jalangemine;
. pragunei-nine:temperatuurist,

mahukahanenisest, terase kor
rodeer-umine tingituna betoo-
ni kahjustustest, koormusest,
kahjutulcst, pinnase paigu-
tustest, ebadigest eelpingest,
loi;gist;

. erosioonl

. betooni korrosioon keerriliste
ln6jutuste tulcmuscna;

. igasugune Jahustumine, pai-
sumine, kcenilised ja elektro
keemilised rcaktsioonid;

. iilcmriarane soolade sadestu-
mine bctooni r';ilispinnalc,
vervLrse muutunline. korro
de erumine;

. Iekkiminc.
Vaatluste I<ohta on vajalik lisa-

da seletavad mdrkused. k.a:
. erinevate kahjustustiiiipidekir-

jeldus ja kahjustuste ulatus
r inspekteerimisetilrgimused(nt

j uurdepiiiisu voimalu s ),
. visuaalse inspektsiooni ula-

tus.
. vaieldavadprobleemid

Selge on see, et aru:rnde selles

osas saab anda ainult silm:rga
n:ihtavate :rsjaolude kirjeldusi.
Joonistused ja fotod lisavad nui-
clugi v:iidetele selgust. On eriti



t:ihtis, et va a tlu stulenused oleks
esitarud ob jektiivselt. K;iesolevas
alapunkris ei k:isitleta vaatlus
tulemuste ir-rterpreteerimist.

6.7 Katsetamiste p
uuringute tulemused

Katsetu skolrtade valik p6hitreb
sageli visuaalse inspektccrimise
tulen.rustel. Ka kir.rdla katse-
protseduuri valimise motivat
sioon voib ldhtuda sellcst visuaal-
sest vaatluscst. Samuti vdidakse
sana vaatlLLSe tule musena kind
laks m;i:irata proovide v6tmise
kuup.iev ja tiipscd kohad proo
yidc v6tmisel<s. Koik katsctule-
muste kirjapanekud pe:rv:rd olc-
ma vastavuscs katsenretoodika
protsccluuriga ja neile pcab olema

lisatud plaan proovide v6tnrisc
kolrt:rde riran:ijtanriscga scllcks,
et oleks k:rrsetamise kriigLts lihtne
defcktidega kohti iilcs 1eida.

T:iie lik aruanne katsctuste
kohta csitatakse lis a s. Katseta-
mise puhul on vajalik viidata
rahvuslikele voi rahvusvahelis
tele stanclarditele. Kui on k:rsr-r-

tatud mingeid spetsiaalseid
mectodeid, on vajalik lisas anda
katserretoodika t:iielik kirieldus.
Et aruande loetavus oleks palem,
r-rimetatakse aruancles ainult kat-
se protsecluuq katsetulemused
ja i<atsetamisega seotud 1isn-

markused.

6.8 Ehitise vbi tarindi

hindamine

Alles niiiid. kui on olen.ras visuaal
se vaatluse ja katsere tulcmused,
sear.ne neid interpreteer:1da ja tule-
musena midagi viita. TLrlemLrste

hindamine peab viima mcid
rrusaanisele tarindi tingimuste
tegeliku olukorra kohta. Kal.rjus

tr.rse ulatus ja tegelikud pohiused
on v6imalik kindlaks m:iirata.

On miristlik alutada l<asuta-

tucl rnetoodika korrektsuse iile ja
saaducl resultaatide reaalse vddr
tuse rile. See tdhendab, et tulcks
virrrelcla erinevaid tulemusi jr
neid hinnata. r'6ttes arvesse iimb

rirsevaicl tingimusi katser;rnise
ajal ia ka tarincli iga jn.t:

. kloriidide sissetungirnist ja

rim britscvaid tingintLrsi;
. karb oniseerumist, iga ja be-

tooni kaitsekihti.
Igasugune v:rru ja piir angud,

mis kaasr.revad katsemetoodikaga
yoi tLrlemuste interpretecrimisega
peaks olenia selgelt :ira nijdatucl.
Igasugused sooi'itused pcaksid
kindlalt basecruma l6pparvanus
tel. Soovitused vdivad sisaldada
ettepanckuid otsekohcseks tegut-
sen.risel<s viri pohjalikunrateks voi
ulatuslikematel<s uuringuteks v6i
inspel<teer imise ks edaspicli, et
m:idrara k jndlal<s edaspidi tek-
kida v6ivaid kahjustusi.

Kui inspekteerimise tulemused
on sellised, et algsele krisinusele
on s:radud kiillaldane vastus ja

kLri tegelil<u terindi seisukorra
saab inspekteelin-rise tule muste
alusel t;iielikult selgitacla, v6ib
hoolimata sellest j:itkata tegeliku
situarsiooni hindamist.

6.9 Valikud olukorra

muutmiseks

On vajaiik hinnata rtitmesu
guseid erinevaid v6imalusi tarindi
ob'korra parandamiseks v6ttes
:rrvesse t:rrindi l.rindamisel saaclud

rulemusi. Kui kiilesti t:rrindit on
vajalik parandada, selgub kahjus-
tusprotsessi kincllaksmiidramise!!e.

.lubr valem planccritud renovceri
nrisi, rrilliseid on juba tehtud v6i
p)aneeritaksc teha, tulcb samuti
v6tta arvesse. Aru:rnne peab siis-
ki andma uuritud tarindi kohta
nii paljr,r inforn.ratsiooni, kui voi-
nalik - k6ikide heade ja halbade

kiilgcdc kohta hooldamiscl vdi
relnontirnisel. Tarindi kestl'use
hinclamine antucl tii.rgimustes voib
olla iiheks tiihts:rks tcguriks. Kor
cluv.lte uLlrilnjstcjode I<ogunrak
sumus pikena perioocli jooksul
v6ib klicnti hr.rvitacla. Ma janclus-

like jiirelcluste tegemine ei o1e

siiski olukorrla l-rinclava inseneri
iilesannc, kcllc csimcscks iilesan-
dcks on vlrustada klienri igasu
g,usc tehnilise in fornr atsioon ig:r,
millist klicnt vajab, et virstu vdtta
kir.rdlat otsust.

6.10 Jireldused ia
s0ovitused

Inspekteerimis:rruandc j:irelclusccl

peavad andna tiiieliku vastuse
kliendi ja seadusega yolitatud isil<u

l<iisimustclc. Ka k6igiie uurir.r.rise

kdigus l<erl<ivatele kiisimustclc
tuleb anda vastus. VOib osutuda
vajalil<uks riiienclai'a siiva uurimis-
ti)ti plar.reerinrine.

7. Ldpetuseks

F.esti chitusfond on ille..lanrd
rasked ajad. F-uroopa Liiclug:r
iihinen.risel tuleb ka selles osas
ar-vestada uute tingilnustega.
llhitiste ornanil<ud/valdajacl/k:rsu
taj.rd peavad olem:r teaclliLucl
omr kohustLrstest ia vastutusest
ehiristc/rajatistc kasutuskindluse
ja ohutuse tagamiscl. Selle esila-
scks etapiks on er-apooletutc cks
pertuuringute ja hiudaniste taot
lenine, nrillele pcavacl jdrgnema

ettepandar,ad meetmccl ja ncndc
tiiitminc eri:rlaorga nisats ioon ide
poolt.
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