
AS Telora-E Versioon 1

Koostas: A.Laanemaa 31.07.2011

EHITISE, EHITUSPLATSI JA EHITUSTÖÖDE OHUTUSE ÜLEVAATUSE AKT

Ehitusobjekt:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Ülevaatuse kpv:

Eelmise ülevaatuse kpv:

Jrk nr Kontrollitav töökoht või ala Selgitus puuduse kohta Puudus  Korras Mittevastavuse likvideerimine

1 Dokumentatsioon
1.1. Kui enne tööde alustamist peab 

ehitusettevõtja/peatöövõtja koostama kirjaliku 

Tööohutuse plaani, siis selle plaani olemasolu, 

ajakohasus ja kättesaadavus

Puudub/ puudulik/ ajakohastamata 

1.2. Ehitusplatsi skeemi olemasolu (tööohutuse plaani osa) Puudub/ puudulik/ ajakohastamata 

1.3. Peatöövõtja või ehitise omanik määrab kirjalikult 

ehitustööde koordinaatori

Ei ole selge, kes on kooridnaator/määramata/ ei ole 

määratud kirjalikult
1.4. Töökeskkonna riskianalüüs puudub

Töökeskkonna riskianalüüsi sisu (k.a. Ehitusplatsi väliste 

ohutegurite analüüs ja abinõud)

ei ole võetud arvesse kõiki olulisi ohutegureid

1.5. Töövahendite ohutus- ja kasutusjuhendite olemasolu Puuduvad/ puudulikud/ ei ole kättesaadavad

1.6. Töötajate juhendamised (sh päeviku olemasolu) Puudub/ puudulik juhendamine

1.7. Ehitusplatsi nädalakontrollid platsi korrasoleku ja 

vastavuse kohta töötervishoiu/tööohutuse nõuetele + 

kontrollaktid

Aktid puuduvad/ puudulikud

2 Ehitusplats
2.1. Ehitusplats peab olema heas korras ja piisavalt puhas Korratu / ei ole piisavalt puhas

2.2. Ehitusplats peav olema piirestatud või selgesti 

märgistatud

Puudub/ osaliselt olemas / märgistamata

2.3. Nõuetekohased uksed jm avad (sh lükanduksed, 

tõstuksed, läbipaistvad uksed/aknad) ja väravad

ei vasta nõuetele/ei liigu ohutult/ei ole ohutud

2.4. Trepid, redelid, käiguteed, ajutised ohupiirded, 

kukkumise kaitsepiirded,

Puuduvad/ ei vasta nõuetele 

2.5. Nõuetekohased ja ohutud tellingud, tellingute redelid, 

tööplatvormid, läbikäigud

Ei vasta nõuetele/ ei ole ohutud

2.6. Kraanad, tõstukid, muud tõsteseadmed, tõstetööde 

korraldus

ebapiisav tugevus/ ei vasta nõuetele

2.7. Materjalide ladustamine Korratu/ ei ole ohutu

Vorm 4: Ehitise, ehitusplatsi ja ehitustööde ohutuse ja keskkonnaalane ülevaatuse akt

Kinnitas:T.Seppel
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2.8. Kaevandite, kaevude, tunnelite, mullatööde 

ettevaatusabinõud; kaeve- ja transportmehhanismide 

töö ohutus

puuduvad / ei ole ohutu

2.9. Ohutusmärkide kasutamine Puuduvad/ ebapiisav / valesti paigaldatud

2.10. Enne lammutamist, remonti või rekonstrueerimist peab 

tööandja kindlaks tegema, kas ehitis sisaldab asbesti või 

ei sisalda. Tulemus tuleb dokumenteerida.

ei ole kindlaks tehtud / ei ole dokumenteeritud

2.11. Enne asbestitööd peab tööandja olema riskianalüüsis 

hinnanud asbestiga kokkupuute laadi, ulatust ja kestust.

Riskianalüüs puudub / riskianalüüsi ei täideta

2.12. Lammutustööd: enne töö alustamist peab objekt olema 

lahutatud kõigist elektri-, gaasi-, vee- ja muudest 

ühendustest

lahti ühendamata/lahtiühendatud puudulikult

2.13. Lammutustööd: tolmavaid jäätmeid ja materjale võib 

objektilt alla lasta ainult läbi torude

ei vasta nõuetele

2.14. Lammutustööd: tolmav koorem peab vedamise ajal 

olema kaetud

ei vasta nõuetele

2.15. Ventilatsioon, varustatus värske õhuga puudub / ebapiisav

2.16. Ehitusplatsil peavad olema juhised tegutsemiseks 

tulekahju korral

puuduvad/puudulikud

2.17. Tulekustutusvahendid (olemasolu, asukoht) Puuduvad/ aegunud/ vähem kui nõutud

2.18. Nõuetekohaselt konstrueeritud ja ehitatud tõkketammid 

ja kessoonid, varustatud asjakohaste kaitsevahenditega

ei vasta nõuetele / puuduvad kaitsevahendid

3 Isikukaitsevahendid, esmaabi
3.1. Kaitsekiivri kasutamine kui on peavigastuse oht (töö 

kõrgel, redelitel, tellingutel, tõsteseadmete piirkonnas)

ei kasutata

3.2. Sobiva kinnitusega turvarakmete kasutamine tööks 

tellingutel, katustel, tööplatvormidel

ei kasutata/ei vasta nõuetele

3.3. Töö- ja kaitseriietuse kasutamine; helkuri/helkurriba 

kasutamine (pimedal ajal/maa all)

ei kasutata/ei vasta nõuetele

3.4. Kaitsejalanõude (põrandatöödel põlvekaitsete) 

kasutamine

Ei kasutata/ pole väljastatud

3.5. Kindlaksmääratud ja koolitatud esmaabi andja 

ehitusplatsil

ei ole teada/ei ole koolitatud

3.6. Esmaabivahendite olemasolu, nende asukoha 

märgistamine

puuduvad/ei ole komplektne

3.7. Sideühendus hädaabinumbriga 112 Pole teatavaks tehtud/pole välja pandud
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4 Olmeruumid 
4.1. Olmeruumide olemasolu Puuduvad/ ei vasta nõuetele 

4.2. Tualettruum(id) Puuduvad/ ei vasta nõuetele 

4.3. Töö laadist olenevalt:
4.4. Riietusruumid Puuduvad/ ei vasta nõuetele 

4.5. Kuivatusruum või -kapid Puuduvad / ei vasta nõuetele

4.6. Sooja ja külma veega dušš Puuduvad/ ei vasta nõuetele

4.7. Puhke ja einestamise võimalused Puudub/ ei vasta nõuetele

4.8. Olme- ja ehitusprahi koristus Koristamata 

5 Keskkonnaohutus
5.1. Keskkonnareostuse oht Esineb 

5.2. Jäätmete kogumine/käitlemine/ sorteerimine Puudub/ ei vasta nõuetele

5.3. Ohtlike jäätmete/kemikaalide käitlus Puudub/ ei vasta nõuetele

5.4. Kaitstavad puud ja haljastus Puudub/ puudulik

6 Muud tähelepanekud ja puudused
6.1.

6.2.

Akti koostas: AS Telora-E ______________________________________ ___________________________

 /nimi/  /allkiri/

Akti võttis vastu: ___________________________ ______________________________________ ___________________________

 /ettevõtte nimetus/  /nimi/  /allkiri/

___________________________ ______________________________________ ___________________________

 /ettevõtte nimetus/  /nimi/  /allkiri/

___________________________ ______________________________________ ___________________________

 /ettevõtte nimetus/  /nimi/  /allkiri/
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