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Üldosa 
AS Level (Tarnija) toodab betooni vastavalt standardi EVS-EN 206:2014+A1:2016 nõuetele ja 
Eesti Betooniühingu juhenddokumendi BÜ1/2015 juhistele. 
 
1. Tellimine 
Tellimus tuleb esitada kirjalikult või Tellija ja Tarnija kokkuleppel telefoni teel.  
Tellimuses tuleb näidata: 

• tellija nimi ja kontaktandmed, 

• objekti aadress ja telefon, 

• betooni maht, 

• tugevusklass, keskkonna- ja konsistentsiklass, täitematerjal, erinõuded betoonile, 

• tarneaeg ja koormate intervall,  

• pumpamise vajadus, pumpamise kaugus. 
Tarnija tööaeg on tööpäevadel kl 8.00 – 17.00. Muul ajal töötamine tasustatakse vastavalt 
hinnakirjale. 
Tellimus loetakse vastuvõetuks, kui Klient on saanud Tarnijalt sellekohase kinnituse. 
 
2. Tarnimine 
Tarnija ja Tellija võivad tarne mahtu ja tähtaegu täpsustada enne tarne algust. Pooled 
kohustuvad kokkulepitud tarnegraafikust kinni pidama.  
Tellija võib tellimust muuta või selle tühistada enne tellimuse täitmise alustamist Tarnija 
poolt. Hilisemal tühistamisel kohustub Tellija hüvitama Tarnijale seeläbi tekitatud kulutused.  
Betooni tarne puhul võib esineda liiklusoludest põhjustatud kõrvalekaldeid kokkulepitud 
tarneajast.  
Juhul, kui Tellija ei järgi betooni üleandmise ja vastuvõtmise tingimusi, eelkõige, kui ta ei 
võta kaupa vastu kokkulepitud ajal, kohustub ta hüvitama Tarnijale seeläbi tekitatud 
kulutused täies ulatuses, kusjuures eeldatakse, et tekitatud kahju ulatub vähemalt 
valmistatud betooni tarne maksumuseni. 
Tellija on kohustatud tagama transpordivahendite takistusteta ja ohutu juurdepääsu 
mahalaadimiskohale. Tellija vastutab transpordiga seotud töö- ja sissesõidulubade ning 
liikluskorralduse eest. Tarnijale tekkinud kahju, mis on põhjustatud nende nõuete eiramisest, 
hüvitab Tellija.  
Tellija märgib saatekirjale masinate saabumis- ja lahkumisaja ning aktsepteerib oma 
allkirjaga nende kasutusaja ehitusplatsil. Saatekiri on Tarnija ja Tellija vahelise arvlemise 
aluseks. 
Transpordivahendi tehnilisest rikkest põhjustatud tööseisaku aega, mis on Tellija poolt 
saatekirjal fikseeritud, ei arvestata selle kasutusaja sisse. Tellijal ei ole õigust esitada 
kahjunõuet kulutuste eest, mis on põhjustatud sellisest tööseisakust. 
Tellija on kohustatud tagama ehitusobjektil koha, kus on võimalik vajadusel pesta mikseri 
renni ja kuhu on võimalik jätta pumba puhastamisel tekkivad betoonijäätmed. Juhul, kui 
Tellija objektil sellist võimalust ei anna, tasub ta Tarnijale sellega tekitatud lisakulud. 
Tarnitud betooni tagastamisel Tarnijale mahus üle 20% tellimuse kogusest kuulub selle 
utiliseerimine tasustamisele kehtiva hinnakirja alusel. 
 



3. Betooni vastuvõtt 
Enne mahalaadimise alustamist kohustub Tellija kontrollima objektile saabunud koorma 
saatekirjalt betooni vastavust tellimusele (tugevusklass, kogus, konsistents, jne). Avastatud 
mittevastavuse korral peab Tellija koheselt informeerima Tarnijat. Tarnija esindaja 
juuresolekul koostatakse puuduste kohta kahepoolne akt. Eeltoodud nõude mittetäitmisel 
loetakse betoon Tellija poolt vastuvõetuks ja tal puudub edaspidi õigus viidata betooni 
mittevastavusele.  
Vee lisamine tarnimise ajal on keelatud. Erijuhtudel võidakse betooni spetsifitseeritud 
konsistentsi saavutamiseks lisada tootja vastutusel vett ja keemilisi lisandeid tingimusel, et 
spetsifikatsioonis esitatud piirväärtust ei ületata ja see on betooni koostise projekteerimisel 
ette nähtud. Lisandi nimetus ja kogus tuleb märkida saatekirjale.  
Igasugune Tellija nõudmisel tehtav betooni koostise muutmine, mis ei ole spetsifikatsioonis 
ette nähtud, peab olema fikseeritud saatekirjal ja kinnitatud Tellija allkirjaga. Selline betooni 
koostise muutmine vabastab Tarnija vastutusest betooni kvaliteedi eest.  
 
4. Pumpamine 
Tarnija järgib betooni pumpamisel asjakohaseid norme ja eeskirju, kooskõlastab Tellijaga 
eelnevalt pumba paigalduse ning vajadusel informeerib Tellijat võimalikest ohtudest 
(elektriliinide lähedus, seisuplatsi kandevõime jm). 
Tellija vastutab pumpamise planeerimise, Tarnijale vajaliku info edastamise, töö juhtimise ja 
järelevalve, vajalike töölubade ja liikluskorralduse eest. Tellija tagab ehitusplatsil pumba 
paigalduseks ja liikursegistite ohutuks juurdepääsuks vajaliku suuruse, sileduse, 
horisontaalsuse ja kandevõimega ala. Tellija tagab ehitiste ja esemete katmise määrdumise 
eest ning informeerib asjaoludest pumbajuhti. 
Pumpamiseks vajalike voolikute paigaldus, teisaldus, mahavõtmine ja puhastamine on tellija 
ülesanne pumbajuhi tehnilisel juhendamisel. Nimetatud töö teostamiseks kulutatud aeg 
loetakse pumba tööaja hulka. Tellija märgib saatekirjale pumba kasutusaja objektil ja 
kinnitab töö vastuvõetuks oma allkirjaga. Pumba tehnilisest rikkest tingitud ja saatekirjal 
fikseeritud aega ei arvestata tööaja sisse. 
Tarnijal on õigus keelduda pumpamistööst või peatada see, kui ilmnevad ohtu põhjustavad 
tegurid. Tarnija on kohustatud sellest koheselt Tellijat teavitama. 
Tarnijal on õigus keelduda pumpamistööst, kui õhutemperatuur on alla -10° C. 
 
5. Pretensioonid 
Pretensioon betooni kvaliteedi kohta tuleb esitada kohe peale puuduse ilmnemist. 
Pretensioon betoonisegu konsistentsi ja muude nähtavate puuduste kohta tuleb esitada 
enne segu paigaldamist. 
Koguselise mittevastavuse pretensiooni korral võrreldakse konstruktsiooni tegelikke 
mõõtmeid tarnitud kogusega. Kui seda ei ole võimalik teha, võetakse aluseks betoonisõlme 
doseerimisraportis fikseeritud tegelikult doseeritud materjalide kogumass, mille jagamisel 
betoonisegu mahukaaluga saadakse tegelikult tarnitud kogus. 
Survetugevuse ja külmakindluse mittevastavuse pretensiooni aluseks saab olla vaid Tellija ja 
Tarnija juuresolekul Eestis kehtivate standardite kohaselt võetud, valmistatud, hoitud ja 
katsetatud proovikehade testimise tulemus. 
 



Tarnija vabaneb vastutusest betoonisegu kvaliteedi eest järgmistel juhtudel: 

• tellija on betoonisegu koostist objektil omavoliliselt muutnud; 

• betooni käitlemisel on rikutud betooni kasutusjuhendi nõudeid *. 
 
5. Maksetingimused 
Tarnitud betooni ja osutatud teenuste eest tasub Tellija vastavalt lepingule, selle puudumisel 
ettemaksuga. Tarnijal on õigus peatada tellimuste täitmine või keelduda uute tellimuste 
vastuvõtmisest, kui Tellijal on tähtaja ületanud maksevõlg või krediidilimiit on ületatud. 
 
 
 

 
* Betooni kasutus- ja  
ohutusjuhendi link asub: 
http://www.level.ee/kliendile/ 
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