
AS Telora-E Versioon 1

Koostas: I. Harjo 31.07.2011

EHITISE, EHITUSPLATSI JA EHITUSTÖÖDE ELEKTRIOHUTUSE ÜLEVAATUSE AKT
EHITUSAEGNE ELEKTRIPAIGALDIS

Ehitusobjekt:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Ülevaatuse kpv:

Eelmise ülevaatuse kpv:

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

1 Nõuded käidukorraldusele

1.1. Käidukorraldaja määramine alates ehituse esimesest 

päevast (käskkiri määramise kohta või käiduleping)

ei ole määratud / käidukorraldajal puudub 

kirjalik leping peatöövõtjaga

2 Ehitusplatsi elektripaigaldise tehniline kontroll

2.1. Ehitusplatsi liitumiskaabel, peakilp, maandus - on 

teostatud kontrollmõõtmised

ei ole teostatud / ei vasta nõuetele

2.2. Olemas ehitusaegse elektrivarustuse projekt või 

skeem

puudub / ei vasta nõuetele

2.3. Ehitusaegse elektripaigaldise nõuetekohasuse 

hindamine, nõuetekohasuse tunnistus (võib olla 

tähtajaline)

puuduvad / ei vasta nõuetele

2.4. Elektriohu hoiatusmärgistuse olemasolu 

elektrikilpidel, magistraalkaablitel jt ohutsoonides 

(hoiatusplakatid, -lindid)

puuduvad / ei vasta nõuetele

3 Tööohutuse plaan, riskide hindamine ja abinõude 

kavandamine
3.1. Tööohutuse plaan puudub / ei vasta nõuetele

3.2. Töökeskkonna riskianalüüs koos abinõude 

kavandamisega

puudub / ei vasta nõuetele

4 Nõuded ehitusplatsi elektriseadmetele

4.1. Lahtised pingestatud elektripaigaldise osad on 

ehitusplatsil keelatud (ka juhul, kui kasutatakse 

juurdepääsu tõkkeid või on paigaldatud väljaspoole 

puuteküündivust).

Nõuded täidetud / ei vasta nõuetele

Vorm 5: Ehitise, ehitusplatsi ja ehitustööde elektriohutuse ülevaatuse akt

Kinnitas:T.Seppel
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Jrk nr Kontrollitav töökoht või ala Selgitus puuduse kohta Puudus  Korras Mittevastavuse likvideerimine

4.2. Vooluahelate jaoks, mis toidavad pistikupesi ja 

elektrilisi käsitööriistu nimivooluga enimalt 32A, tuleb 

väljalülitusaparaatidena kasutada 

rikkevoolukaitseaparaate nimirakendusvooluga 

vähimalt 30 mA

Nõuded täidetud / ei vasta nõuetele

4.3. Vooluahelate jaoks, mis toidavad pistikupesi 

nimivooluga, mis ületab 32A, tuleb 

väljalülitusaparaatidena kasutada 

rikkevoolukaitseaparaate nimirakendusvooluga 

vähimalt 500 mA

Nõuded täidetud / ei vasta nõuetele

4.4. Paindkaablid ehitusplatsil peavad olema H07 RN-F 

tüüpi või samaväärse vastupidavusega kulumisele ja 

veele.

Nõuded täidetud / ei vasta nõuetele

4.5. Kaablite kulgemisel üle teede tuleb ette näha 

erikaitse mehaaaniliste kahjustuste eest.

Nõuded täidetud / ei vasta nõuetele

4.6. Ehitusel kasutatavad seadmed peavad olema 

standardsed, toodetud kasutamiseks ehitusel ning 

sobima kasutuskeskkonda (IP aste).

Nõuded täidetud / ei vasta nõuetele

4.7. Ehitusel on keelatud on kasutada isevalmistatuid 

elektriseadmeid, samuti seadmeid, mis on vigastatud 

(katkised korpused, teibitud – jätkatud kaablid jne.).

Nõuded täidetud / ei vasta nõuetele

5 Pingelähedased ja pingealused tööd ehitusplatsil

5.1. Pingelähedasteks töödeks on töökoht ohutult 

eraldatud ja tähistatud, käidukorraldaja (elektritööde 

juhi) poolt on vormistatud akt-luba tööde tegemiseks. 

Pingelähedasi töid tuleb üldjuhul vältida!

puudub vastav luba

5.2. Pingealuseid töid võivad teostada elektriala isikud, 

kellel on vastavate tööde tunnistus. On vormistatud 

töökäsk-luba.

puudub vastav luba

6 Tööde teostamine elektriliinide kaitsevööndis

6.1. Olemas kirjalik luba liini omanikult puudub

6.2. Alltöövõtja tööde korral ka ehituse käidukorraldaja 

kooskõlastus

puudub

7 Valgustus

7.1. Ehitusplatsi, trepikodade, liikumisteede, töö- ja 

olmeruumide piisav valgustatus

ebapiisav

7.2. Liikumisteede valgustatus (nõutav 25 Lx) ebapiisav
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7.3. Evakuatsiooniteede piisav valgustatus (varustatud 

turvavalgustuse ja evakuatsioonimärkidega kasutades 

akuvalgusteid)

puudub / ei vasta nõuetele

8 Muud tähelepanekud / puudused

8.1.

8.2.

                                                                                                                                                                                                                                                                             

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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