Ehitusprotsessi

dokumenteenmine
betoneeri m ise protokol

I

Ehitusprotsessi dokumenteerimist v6ib v6tta kui "lisakindlustust",
mida iikski kindlustus ei kata. See on ehitaiale kaitse ka
hilisema v6imaliku pahatahtlikkuse vastu.
Tekst: Tarmo

Lige

Foto: Ehitaja

iiiipiline kirsimus ehitusplatsil on :
"Kellele seda bLrrokraatiar vaja
on? I(ui me tdidaksime k6ik paberid, siis keliel on veel aega p6hitooga
tegelda?" Elu nditab, et irhe dokumendi oigel ajal tditmata jdtmine v6ib minna hiljern vdga kailiks maksma.
Ehitusprotsessi dokumenteerimine

toimub majandus- ja kommunikatsioonin-rinistri 27.12.2002 mddruse
nr -1 "Eri liiki ehitiste ehitamise tehn

ilisrele dokumentidele esitatavad n6u-

ded" alusel.
Kuna beroonitoode protokolli vorm
valmis pCrast miiiruse laljaar-rdmist,
sirs sed,l mtiiiruses nimetalrud ei ole.
aga sisuliselr kuulul. beroonitoode prorokoll ehiruse rehnilisre dokumenride
hulka.
Ehiruserrer6rjate [idus on peale ehitusalase kirjanduse kzittesaadavad ka
enim kasutatavad dokumendid:
r ehitustoode pdevik;

r
r
r

rookoosolekuprotokoll;
kaetud toode akt;

betoonitoodeprotokoll.

Koik dokumendid on

isekopeeri-

vatel lehtedel ja tavaliselt kolmes eri

r':irvi eksemplaris. Paremal iilaservas
or.r

kodeeritud number, mis kindlustab

telh1ale, et ehitusettev6tja ei saa doku-

mente voltsida ega tagantjdrele t:iita.
Lehe all on Eesti Ehitusettev6tjate Liidu logo ja telefoninumber.
Ehitusetrevotjate liit hoiatab koiki
tellijaid ja omanikujdrelevalve tegijaid
teistsuguste dokumentide eest, mis
vahel on ka kasutuses oh-rud. Need ei
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Korrektses dokumendis on mdrkmed niitdriaja kui ilmastiku kohta.

'

.-rgi olla vastavuses mzi:irusega ega
.<uda hilisemat kaitset t6endusma-

,

,.-1ina.

I'liaruses on sdtestatud, et ehitamise

:ris tehtavacl tood dokumenteerib
- :.rmist teostav isik. I(es konkreetselt,

.

,

.oltrrh iga ehitusfirma

sisemisest

,korraldusest. Arusaadavalt on see
:uspiatsil igapiievaselt tootav isik.
Koik eespool loetletud dokumeni on samav:ieirsed teiste tehniliste
,kumentidega: ehitusprojekt ja selle

,'-rudatused, teostusjoonised, ehitise
-.,rdeetilise maharndrkimise akt, ehi..se vaheetappide ja eritoode vastu.ru aktid, ehituse l6ppi-rlevaatuse ja
:.rrantiiiergse irlevaatuse aktid, ehitise
:.spertiisi tulemusena koostatud eks-

.irtarvamus, muud ehitamist iseloo'rlLlstavad dokumendid, nagu nditeks
r 1 rtustoodete vastavussertifi kaadid.
Flritusprotsessi dokumenteerimine
: o1e n6utav iiksnes vziikeehitise purLrl (ehitusalune pind kuni 60 m2, asub
..hel kinnistul 1a projekteeritud k6rgus
:raapinnast ei lileta 5 m).
Betoonitoode protokolli tiiitmine on
.-rma lihtne, kiire 1a mugav kui koigi
:riste samalaadsete dokumentide tdit:rine: betoneerimise kziigr-rs tuleb tziita
r astavad lahtricl. Sellise dokumendi jdrsi on v6imalik ka aastate piirast saada
r-ts|ra t6epdrane pilt tingimustest, kus

betoonitoid tehti. Samuti annab

see

rnformatsiooni analiitisiks ja jdrelduste
regemiseks. Hindamatuks abivahendiks on betoonitoode protokoll garantiijzirgse ilevaatuse akti koostamisel

tkas on betoonkonstruktsioonidesse
tekkinud praod v6i on juhtunud midagihullemat).
Betoonitoode protokoll or-i vlilja tootatud koostoos Betooniiihingu ja Tallinna Tehnikaiiiikooli 6ppej6ududega.

Ehitust66de Pdevik
(1) Ehitustoode p:ievikus dokumentee-

ritakse kronoloogiiises jirjekorras

nri ehitustood kui ka

ehitises kasutatud ehitusmaterjalid ;a -tooted
ning muu ehitist oh-rliselt m6iutav
too, nagu neiiteks ehitise geodeetili-

ne mahamdrkimine ning mulla- ja
varatood.

(2) Ehitustoode pdevikut peetakse iga
peieva kohta, millal vastavat ehitist
ehitatakse.
(3) Ehitustoode pdevikusse kantakse:
1) toop:ieva m6jutavad tegu-

rid, nagu n:iiteks i1m, konkreet-

setel toodel rakendatud

too-

tajad ja kasutatud seadmed;
2) ehitusobjekti olukorra iseloomustus, nagu nditeks alustatud
tood ja nende etaPid, teostamisel olevate toode katkestamine
ja selle p6hjus, katkestatud toode jritkamine ja l6petatud tood;
3

)

j

drelevalvekrii gustehtudrnzirkused;

4) muud mdrkused, nagu

nditeks

ilmastikutingimuste ja muude

sega-

vate asjaolude m6ju.

(4) Ehitustoode pdevik Peab olema
identifitseeritav ehitise, ehitustoode
pdeviku pidaja, omanikujdreievalve
tegija ning ehitustoode dokumenteerimise aja andmete kaudu.

(5) Vajadusel kantakse

telLimus koos kontaktandmetega

r
I

eeel@eeel,ee
Telle saadetakse arve
Parast arve tasumist saate telLitud

ookunenoio r<atte kate toopaeva
jooksul teie poolt soovitud aadressil

Ehitusdokumentide miii,ijad:

r Ehituskeskus, Tallinn,
Rdvala pst 8 ll, korrus
r Ehitusmaterjaltde kauplus K-Raua,
Tallinn, Kohila 3c
r Eesti Ehitusettevotjate Llit,
Tallinn, Kiriku 6

ehitustoode

pdevikusse ettekiriLrtLls v6i muu
sissekanne eraldi, nagu nditeks ehitusmaterjali vastavussertifikaat, eri-

toode tegemise akt, t<jokoosolekute
protokoll ja kaetud toode akt, ning
kinnitatakse vastava pdevikulehe
ki.ilge. Lisalehe kohta tehakse m:irge
pdevikulehe vastavasse osasse.
(6) Ehitustoode pdevik peab olema k:ittesaadav asjassepuutuvatele isikute1e ehitusplatsil.

Tridkoosolekute Protokol I i d
(1) Ehitusplatsi trtokoosolek on chitusplatsil loimur rc:llllilarne I oi
erakorr:aline koosolek. ktls eriner a.l
el-ritise ehitamrse ja projckteerimisega seotud isikud kilsitlevad tehtirvaid ehitus- ja nendega seonduvaid
projekteerimistoid.

(2) Ehitusplatsi tookoosoleku proto-

kollis

Kuidas dokumendid krt res:
ja mugavalt kdtte saada?
r rlel sta tel 648 9005 vo, s..-,

fikseeritakse ehitustoodega

seonduvad probleemid ja

nende

v6imalikud lahendused. I(asutades
tookoosoleku protokolli vormi isekopeerivatel lehtedel, on v6irnalik
kohe peirast allkirjastamist tooiilesandena t:iitmiseks vrilja anda.

see

Kaetud t66de aktid
(1) Kaetud toode aktid koostatakse
nende konstruktsioonide v6i ehitise
osade kohta, mis kaetakse jdrgmistel ehituse etappidel muu konstruktsiooniosa v6i materjaliga ning

irldjuhul iga haardeala kohta piirast
l5petatud tooetapi hoolikat iilevaatust.

(3) Kaetud toode aktis
erinevused

v6i

fikseeritakse

k6rvalekalded ehi-

tusprojektist ia antakse hinnang
iilevaadatud tooetapi kvaliteedile.
P:irast kaetud toode iilcvaalust j.1
selle dokumenteerimist lcliL.
da j:irgrnise etapi tooclegrr,

:ilLr

st.t-

(4) \ririardusel lisat,tkse kr:i.t.t :,,,,i:
ektiL' mLrud .1ttitlla'l :.-l:-.i :,','
ktll'itr. rlrg'-, :-t-'-l:-.. lrl: 'a ,ri.- :;.ic::i1l jr i (r:1:: '.1 ,.-.sll,'',":::ll''r-ttr
se jt,r,lrs.j.

Betoon ito6de protokol I
1) Betoonitoode protokollid koosretakse k6ikide betoonkonstrukrsioo-

nide r'6i betoonist ehitise osacle
kohta.
2) Betoonkonstruktsioonid jagatakse
too a1gul loogiliselt osadeks (vahelagi telgede vahel, postid kdrgusmdrkide vahel jne), mille kaupa hakatakse betoonitoid tegema.
3) Protokollis mdrgitakse koik vaialikud nditajad betooni kui materjali
kohta ja kirjeldatakse v6imalikult
tdpselt tingimused, kus betoonitoid
teostatakse (temperatuuq tuul, piike, sademed, too algus ja lopp).
4) Protokollis meirgitakse dra ka tihendarnisvahendite ja lisaainete kasuta-

millega seoses kaob hilisem v6ima-

mine, jdrelhooldus ning konstr,-rkt-

lus nende vahetuks itlevaatamiseks,
nagu nditeks hirdroisolatsioon, soo-

5) Protokollile on lisatud betoonr liei-

jusisolatsioon, monteeritavate elementide vahelised liitekohad ning
r

(2)

uugid ia raudbetooni armatuur.
I(aetud toode aktid koostatakse

siooni koormamise kuuPder'.

kaudse survetLlgevuse

ku jur-re n.ii.e

graafik protsentides r-ast;rr..lir oopdevastele keskn-ristele tenlperrltuu-

ridele.
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