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Millest tuleb juttu 

 
EVS roll ehitusmaastikul 

vabatahtlikkus, kohustuslikkus 

staatusele 
Standardid ja hea ehitustava 



Eesti standardid 

Eestis on hetkel koos muudatustega ca 26 800 
kehtivat standardit 

ehitusmaterjalidega 
 
Projekteerimisstandardid 
Standardid ehitusmaterjalide kohta 
Katsetamist reguleerivad standardid 
Ehitamist ja ehitisi reguleerivad standardid 
 
 



Standardikeskuse (EVS) roll 
ehitussektoris 

Standardikeskus on Eesti ametlik 
standardiorganisatsioon  st. ainus 

Eesti standardeid 
Standard on olemuselt erinevate turul osalejate  
kokkulepe parimatest praktikatest toodete 
valmistamisel ja protsesside korraldamisel 
Standardikeskus pakub platvormi ametlike 

 



Standardite kohustuslikkus 
ehitusvaldkonnas 

 Standardid on oma olemuselt vabatahtlikud 

kohustuslik 

 

standardit otseselt kohustuslikuks 

tulenevalt rakendamiseks vabatahtlikud  kindluse 
 

 



ehitusvaldkonnas 

Ehitusmaterjalide harmoneeritud standardid 
(CE-  

 
 

Maantee projekteerimise liikluskorralduse osa 
Gaasipaigaldiste ehitamine 

 
 

 



Standardite de facto kohustuslikkus 
 33 

viidata hangetes  sellisel juhul on standardi 

facto) kohustuslik 
Standarditele viitamine tingimuste kehtestamisel 

 

suhetes alati viidata, kui selline viide ei ole 
 

 
 



kohustuslikkuse osas 

standarditele kohustuslike viidete tegemise 
 

 

viidete tegemise osas. Soovituslikuna tuleks 

 



 

 

 
Piiratud arv tasuta lugemispunkte ei taga piisavat 

 

 
Soovitusliku viitamise korral ei ole need aspektid 
probleemiks 
 



Standardid ja hea ehitustava  
Ehitusseadus  3 lg 1 - Ehitis peab olema 
projekteeritud ja ehitatud hea ehitustava ning 
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Standardid ja hea ehitustava   
Sellises tehnilises valdkonnas nagu ehitus on palju 
erinevaid  mida ei ole nende rohkuse  

 ega ka   . 
 on vaid   toodud 

ehitusseaduses ja muudes .  
 ei tulene  vaid on 

kehtestatud  standarditega, sh Eesti 
standarditega. Eesti standardid ei ole  
kuna neid ei ole kehtestatud vastava  
menetlusega. Sellest asjaolust tuleneb ka standardite 
soovituslik iseloom. 



Standardid ja hea ehitustava  
Samas ei  standardite soovituslikkus seda, et 
nendest tulenevad  oleksid iseenesest 
soovituslikud. Ehitusseaduse  3 lg-s 1  
kohustust  ehitamisel head ehitustava ja 
tagada ehitise ohutus   isik, kes  
ehitamisel  st  mis on 
ehitamise valdkonna spetsiifika   lisaks 

 ka soovituslikku  omavates 
aktides. Ka EhS  48 p-s 4  kohustus 
paigaldada ehitisse  vastavaid ehitustooteid 
ei   kohustust   

  vaid arvestada ka standardites 
toodud . 
 



Standardid ja hea ehitustava  
Head ehitustava on  sisustada ka selliste 

 mis ei tulene standarditest, vaid 
 teaduskirjanduses avaldatud seisukohtadest, 

kutseorganisatsioonide reeglistikust  on 
tuletatavad loodusseadustest. Nii on isikul  
hea ehitustava rikkumise etteheitele vastu  et ta 
ei   standardis   vaid 

 muudest talle teadaolevatest . 
Sellisel juhul on  omakorda hinnata, kas isik 
on  head ehitustava  mitte. 



 

Standardid peaksid olema vabatahtlikud 
dokumendid 

 

enda tehtud valikuid 
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