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Küsige GreenCoat värvkattega materjali Eesti teraskatuste tootjatelt.  
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 Hiina digiehitus on  
jõudnud meiega suhteliselt  
samale tasemele.

Toimetaja: Urve Vilk, 
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Reklaami projektijuht: Helen Paapsi 
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Kujundaja: OÜ Kujundusvabrik

Peatoimetaja: Meelis Mandel
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(372) 667 0195,  
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Toimetus: 
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tel: (372) 667 0111  
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e-post: reklaam@aripaev.ee 
tel: (372) 667 0105 
Tellimine ja levi: 
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tel: (372) 667 0099 
Tellimine internetis: 
www.aripaev.ee/tellimine

Äripäev veebis: www.aripaev.ee 
Äripäeva tooted ja teenused:  
pood.aripaev.ee
Äripäeva raadio: raadio.aripaev.ee

Trükk AS Kroonpress

Toimetus võtab endale õiguse kirju ja 
kaastöid vajaduse korral lühendada.  
Toimetus kaastöid ei tagasta. Kõik ajale-
hes Äripäev ja tema lisades avaldatud ar-
tiklid, fotod, teabegraafika (sh päevakajali-
sel, majanduslikul, poliitilisel või religioos-
sel teemal) on autoriõigusega kaitstud 
teosed ning nende reprodutseerimine, le-
vitamine ning edastamine mis tahes kujul 
on ilma ASi Äripäev kirjaliku nõusolekuta 
keelatud. Kaebuste korral ajalehe sisu koh-
ta võite pöörduda Pressinõukogusse,  
pn@eall.ee või tel (372) 646 3363.
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Digitaliseerimine 
vabatahtlikult ja 
käsu korras 
Digitaalehitus ehk e-ehitus on mõiste, mil-
lega tähistatakse ehitussektori infoteh-
nooogilisi lahendusi. Eestis arendab e-ehi-
tust diditaalehituse klaster, tänu mille-
le on meil kogu e-ehitus viimastel aastatel 
teinud suure hüppe. 

E-ehituse projekti eesmärk on leida pa-
rimad viisid Eesti ehitusvaldkonna digi-
teerimiseks, et luua kõigile ettevõtetele tu-
rul võrdsed võimalused, muuta ehituspro-
jektide läbiviimine ühtseks ja kõigile lä-
bipaistvaks ning vähendada e-lahenduste 
kaudu nii ehitusprojektide raha- ja inim-
ressursi kui ka materjalikulu.

Dgitaalehituse klastri aseesimees Vir-
go Sulakatko kinnitab erilehe intervjuus, 
et kuigi me ise ei oska alati enda saavutu-
si ehk piisavalt hinnata, on maailmas te-
gelikult üsna vähe riike, kes on meist selles 
vallas paremad. 

Digitaalehituse klaster asutati 2015. 
aastal ja täna võime me Sulakatko hinnan-
gul maitsta juba esimesi vilju. Liikmeid 
on klastris täna 42, lähiaasatel oodatak-
se liikmete kasvu hinnanguliselt 60–70ni. 
Klastri eesmärgiks on luua ehituskesk-
kond, kus kesksel kohal on koostöö osa-
poolte vahel ning kus ehitist vaadeldakse 
kogu elukaare jooksul alates idee sünnist 
kuni hoone utiliseerimiseni.

Lisaks sellele, et klaster keskendub 
teadmistepõhise ehituse arendamisele, 
kaasates selleks valdkonna parimaid juh-
te ja spetsialiste ning tehes koostööd rii-
gi ja kohalike omavalitsustega, korralda-
takse rahvusvahelise kogemuse omanda-
miseks nn õppereise. Neljast toimunud vä-
lisreisist  viimane toimus mullu oktoob-
ris Hiinasse. 

Kuigi praegu on Hiinast alguse saanud 
viirus kõigutamas naftahinda ja aktsia-
turgu kogu maailmas, tõdeti mullu pärast 
riigi kahe suurema linna külastamist, et 
sealne areng igas vallas on väga kiire ja ka 
digiehitus on jõudnud meiega suhteliselt 
samale tasemele. Vahe on vaid selles, kui-
das arendused sünnivad – Hiinas oli see 
riiklik otsus, et mudelprojekteerimine tu-
leb kasutusele võtta ja ettevõtted ning tea-
dusasutused on asunud käsku täitma, il-
ma selles kahtlemata. Meil aga on võtnud  
protsess, millega kaasnenud ka palju kaht-
lemist, märksa kauem aega. Aga lugege ise 
täpsemalt! 
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URVe VilK 
toimetaja

Kohalikku ehitusturgu mõjutas enim ra-
jatiste ehitusmahu vähenemine. Hoonete 
ehitus jäi aga aasta kokkuvõttes tänu edu-
kale neljandale kvartalile plusspoolele. Vä-
lismaal tegutsevate Eesti ehitusettevõtete 
ehitusmaht suurenes aastaga enam kui poo-
le võrra põhiliselt hooneehitustööde tõttu. 
Välisriikides tehtud ehitustööde osatähtsus 
kogu ehitusmahus oli 8%, aasta varem 6%.

Alates 2012. aastast püsib kasvutrendis 
uute eluruumide ehitus. Ehitisregistri and-
mete kohaselt lubati eelmisel aastal kasu-
tusse 7014 uut eluruumi, mis on 542 eluruu-
mi rohkem kui aasta varem. Nii nagu vara-
sematel aastatel, asub suurem osa valminud 
eluruumidest Tallinnas, järgnevad Tallin-
na lähiümbruse vallad ja Tartumaa. Enim 

oli vastvalminud eluruumide seas kahe- ja 
neljatoalisi eluruume. Valminud eluruumi-
de pind oli keskmiselt 94 ruutmeetrit.

Möödunud aastal väljastati ehitusluba 
8025 eluruumi ehitamiseks ja eelistatuim 
elamutüüp oli korterelamu. Kasutusse lu-
bati 1410 mitteelamut kasuliku pinnaga 
0,7 miljonit ruutmeetrit. Enim lisandus uut 
tööstus-, lao- ja kaubanduspinda. Võrreldes 
2018. aastaga vähenes nii kasutusse lubatud 
mitteelamute pind kui ka maht.

Ehitusettevõtted ehitasid 2019. aasta nel-
jandas kvartalis omal jõul 877 miljoni eu-
ro eest, mida oli 2018. aasta neljanda kvar-
taliga võrreldes 9% rohkem. Hooneid ehitati 
viiendiku võrra rohkem ja rajatisi 8% vähem.
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Keskkonnainvesteeringute 
Keskuses avatud keskkonna-
programmi taotlusvoorust saa-
vad ettevõtted küsida ka toe-
tust ressursitõhusateks inves-
teeringuteks. Oodatud on pro-
jektid tööstuses, ehituses või 
teeninduses.

Kui struktuurivahendite res-
sursitõhususe taotlusvoorus on 
ettevõtete tegevusalad määrat-
letud majanduse tegevusalade 
klassifikaatoriga (EMTAK), siis 
selles taotlusvoorus seda piiran-
gut ei ole. “Samas kehtib nõue, 
et ettevõttel oleks tehtud nõue-
tekohane ülevaatlik või detail-
ne ressursiaudit. Sama kehtib 
ka struktuurivahenditest toe-
tuse taotlemisel,” ütles KIKi toe-
tuste ja teenuste osakonna juht 
Antti Tooming.

Investeeringutoetuse mak-
simaalne osakaal abikõlblikest 
kuludest projekti kohta on 50%, 
kuid tegelik toetusprotsent sõl-
tub riigiabi reeglitest. Toetuse 

summa ühe taotluse kohta on 
200 001–500 000 eurot. Keva-
del avatavas ELi struktuuriva-
henditest toetatavate ettevõtete 
ressursitõhususe taotlusvoorus 
saab maksimaalne toetuse sum-
ma olema 200 000 eurot.

Ringmajanduse programmi 
eelarve on 4,1 miljonit eurot, 
millest ca 3,5 miljonit eurot on 
planeeritud ettevõtete ressursi-
tõhususe toetuseks. Projektidest 
moodustatakse pingerida, läh-
tudes vajalikkusest, teostatavu-
sest, jätkusuutlikkusest ja kesk-
konnakaitselisest mõjust, sh 
projekti näitajatest, milledeks 
on ressursitootlikkuse kasv, res-
sursikasutuse paranemine ja 
projekti kuluefektiivsus.

Taotluste esitamine käib 
andmesüsteemi KIKAS kaudu 
kuni 16. märtsini 2020. Täpse-
ma info toetuse kohta leiab KI-
Ki kodulehelt ringmajanduse 
programmi alt. 
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Ressursitõhususe 
toetus ka ehitajatele

Korteriostjad hoidsid 
ehitusturgu üleval
Eesti ehitusettevõtted ehitasid eelmisel aastal Eestis ja välisriikides 
kokku 3,2 miljardi euro eest ehk 3% rohkem kui aasta varem, 
näitavad statistikaameti esialgsed andmed. Vaid Eesti ehitusturgu 
arvesse võttes jäi ehitusmaht eelneva aasta tasemele.

2,2 
miljardi euro eest hooneid ja ühe 
miljardi eest rajatisi ehitasid Eesti 
ettevõtted mullu kokku koduturul 
ja välisriikides. 2018. aastaga võr-
reldes ehitati hooneid 8% rohkem 
ja rajatisi 6% vähem. Eluruume 
lubati kasutusse 7014, mis on 542 
võrra enam kui 2018. aastal.

 ehitisregistri 
andmetel lubati 
eelmisel aastal 
kasutusse 7014 
eluruumi.
foto: andras kralla

Näidised ja ladu Silikaltsiidi 7, Tallinn
(avatud eelneval kokkuleppel)

Tel 503 5141, aivar@lossikivi.ee
www.lossikivi.ee

LOODUSKIVIMATERJALID

Laos suur valik plaate, kive ja hooldusvahendeid.



reklaamitoimetus
tel 667 0105

reklaam@aripaev.ee   reklaam  3 märts 2020

Ehitusuudised

Aitame realiseerida Teie unistusi 
turvalisest, kvaliteetsest ja jätkusuutlikust töö- ja elukeskkonnast 

Oleme laia väärtuspakkumisega, kvalifi tseeritud personaliga 
inspireeriv tööandja 

Keskendume hoonete ja rajatiste ehitusnõustamise, projekteerimise 
ja ehitusteenuse täislahenduse pakkumisele Eestis ja Soomes.

Meie teenused on:

• projekteerimine
• projekteerimis-ehitustöövõtt
• ehituse peatöövõtt
• ehituse projektijuhtimine

• teraskonstruktsioonide paigaldustööd
• katendite paigaldustööd
• kinnisvaraarendus

www.maru.ee
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Tiit Roots jätkab Betooniühingu esimehena
Eesti Betooniühing valis korra-
lisel üldkoosolekul ühingu ju-
hatusse kaks uut liiget ning 
uue revidendi. Eesti Betooni-
ühingu juhatuse esimehena 
jätkab Tiit Roots.

2004. aastal asutatud Ees-
ti Betooniühing pidas korrali-
se üldkoosoleku 20. veebruaril.

Maailmamajanduse tren-
didest rääkis kokkutulnute-
le akadeemik Urmas Varblane, 
keskendudes eelkõige Hiina ja 
Aasia kasvavale mõjule maail-
ma asjades. 

Ühingu tegevusaruandes tõi 
tegevdirektor Toomas Vainola 
esile ühingu erialase koolitus-

tegevuse kasvu viimastel aasta-
tel, mida on toestanud mitmete 
uute betoonialaste juhendma-
terjalide kirjastamine. 

Viimase kahe aastaga on Ees-
ti Betooniühinguga liitunud 12 
uut liiget, neist viis 2019. aastal. 
“Käesoleval aastal on betooni-
ühinguga liitunud veel kaks uut 

ettevõtet,” sõnas Eesti Betooni-
ühingu juhatuse esimees Tiit 
Roots. “Kõik see näitab kujukalt 
ühingu olulisust ja vajalikkust 
Eesti ehitusmaastikul,” lisas ta.

Eesti Betooniühingu uude 
juhatusse valiti järgmiseks ka-
heaastaseks perioodiks Jürgen 
Einpaul EstKonsultist, Imre 

Leetma Kunda Nordic Tsemen-
dist, Vaido Leosk E-Betoonele-
mendist, Johannnes Pello Tal-
linna Tehnikaülikoolist, Kalev 
Ramjalg, Tiit Roots Perist, Mait 
Rõõmusaar Nordecon Betoo-
nist ja Kalle Suitslepp  Betooni-
meistrist. 

Uues juhatuses on kaks uut 

liiget – Jürgen Einpaul ja Mait 
Rõõmusaar. Uue juhatuse esi-
mesel koosolekul valiti ühin-
gu juhatuse esimeheks tagasi 
Tiit Roots.

Ühingu revidendiks vali-
ti üldkoosolekul TMB Element 
OÜ juhatuse esimees Tiit Raud.
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Eesti ühe kiiremini kasvava tee-
deehitusfirma Verston Ehituse 
juhatuse liikmete hulka kuulu-
vad nüüd ettevõtte finantsjuht 
Jarmo Liiver ning eelarvejuht 
Ragnar Kangro. 

Ettevõtte juhatuses on viis 
liiget, lisaks Liiverile ja Kangro-
le kuuluvad sinna juhatuse esi-
mees Veiko Veskimäe, ettevõt-
te kaasasutaja Erkko Saluste ja 
asfaldiosakonna juhataja Tar-
mo Lillsoo.

Veskimäe sõnul on nii Vers-
toni viimaste aastate kiire kasv 
kui teedeehitusvaldkonna üldi-
sed arengud toonud kaasa va-
jaduse teha täiendusi ettevõtte 
juhtimises ja struktuuris: “Rii-
gi plaanid teedeehituse rahas-
tamises ja üldine majandus-
keskkond, aga ka võrdlemisi ti-
he konkurentsiolukord ning tu-
ru killustatus nõuavad ehituset-
tevõtetelt tarku otsuseid, ette-
vaatavat plaani ja tugevat stra-
teegiat selleks, et kasvada ning 
tagada stabiilne töökeskkond 
oma töötajatele.”

Ragnar Kangro oli üks Vers-
toni tööde juhtidest Reidi tee 
ehitusel ning andis suure panu-
se objekti edukasse valmimisse. 
“Üks meie eesmärke ettevõtte-
na on pakkuda oma töötajate-

Verston sai uued juhatuse liikmed

le arenemisvõimalusi, märga-
ta ja tunnustada nende panust. 
Käesoleva aasta algusest juhibki 
Ragnar Verstoni eelarveosakon-
da ning alates veebruarist on ta 
ka juhatuse liige,” kommentee-
ris Veskimäe.

Jarmo Liiver liitus Verstoni-
ga möödunud aasta sügisel – 
finantsjuhina vastutab ta ette-
võtte rahavoogude ja krediidi-

poliitika juhtimise, finantseeri-
mise, aruandluse ja investeerin-
gute eest. “Lühikese ajaga on Jar-
mo toonud Verstonisse vajalik-
ku värsket pilku ning mitmeid 
uuendusi, juhatuse liikmena 
on Jarmol veelgi enam võima-
lus kaasa rääkida ettevõtte aren-
gu suunamisel ja õigete stratee-
giate valimisel,” lisas Veskimäe.
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 Verstoni eelarvejuht 
Ragnar Kangro (vasakul) 
ja finantsjuht Jarmo Liiver 
kuuluvad nüüd ka ettevõtte 
juhtkonda. 
fotod: raUl mee, andres haabU

Alates  märtsist on Eestis Rail 
Balticu projekti elluviiva ette-
võtte Rail Baltic Estonia juhatu-
se esimehe ametis Tõnu Grün-
berg.

Grünberg on pikaajalise ko-
gemusega telekommunikat-
siooni ja infotehnoloogia vald-
konna tippjuht. Ta on olnud mo-
biilsideettevõtte Telia Eesti teh-
noloogiadirektor ja juhatuse lii-
ge, TeliaSonera grupi Euraasia 
regiooni tehnoloogiadirektor 
ning juhtinud Telia grupi tütar-
ettevõtet Ucell Usbekistanis. Ku-
ni Rail Baltic Estonia meeskon-
naga liitumiseni oli Grünberg 
vanemkonsultant Dubai juhti-
miskonsultatsiooni ettevõttes 
Sense Strategy.

“Näen oma eesmärgina koos-
töös Rail Baltic Estonia mees-
konnaga viia ellu nii Eestile kui 
kogu Euroopale olulist mega-
projekti. See on kahtlemata suur 
väljakutse, mis annab meie re-
giooni arengule positiivse tõu-
ke pikkadeks aastakümneteks. 
Minu esimeseks prioriteediks 
on kindlustada ehitustegevus-
te ajakavas püsimine ja seelä-
bi tagada projektile järgneva-

te perioodide rahastamine. Sa-
muti kindlustada organisat-
siooni sujuv toimimine,” lausus 
Grünberg.

“Mul on hea meel, et oleme 
nõukogu põhjaliku ja kollegia-
alse töö tulemusena leidnud 
Rail Baltic Estoniale uue juhi, 
Tõnu Grünbergi. Tõnu ülesan-
deks on projekti kiirendamine, 
juhtimisel suurema integreeri-
tuse saavutamine ja lõppkokku-
võttes kvaliteetse ja keskkonna-
sõbraliku raudteeühenduse loo-
mine Eestist Euroopasse, millest 
võidavad nii Eesti kui naaberrii-
kide elanikud ja ettevõtted,” üt-
les Rail Baltic Estonia nõukogu 
esimees André Küüsvek.

Grünbergi juhtimisel raken-
dati Eestis 2G–4G mobiilsidege-
neratsioonid Telia Eesti võrgus. 
Lisaks sellele on Grünberg ol-
nud pikalt ka Eesti Infotehno-
loogia- ja Telekommunikat-
siooniettevõtjate Liidu asepre-
sident. Grünbergil on magist-
rikraad Chalmersi Tehnikaüli-
koolist ning ta on ennast täien-
danud Rootsi juhtimisinstituu-
dis ja London Business Schoolis.
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rail baltic estonia 
uus juht tuleb 
telekommunikatsioonist

Senist tegevjuhti Johann Sullingut hakkas 
asendama varem pikalt küpsetusahjude ja 
kondiitriseadmete tootjat Sveba-Dahléni 
juhtinud Simmo Soomets.

2016. aasta lõpust ettevõtet juhtinud 
Sulling ütles, et otsuse tagamaid tasub 
uurida nõukogu esimehe Kaido Ves-
ke käest, kes lausus omakorda, et ot-
suse kujul on tegemist osaga suure-
mast muutusest. “Simmo tulek ja Jo-
hanni minek oli sõbralikult kokkule-
pitud vahetus,” ütles Veske otsust kom-
menteerides.

Uus juht Simmo Soomets tuli ettevõttes-
se esmalt interim-töölepingu alusel sauna-
materjalide ja saunade äri juhtima eelmi-

Veske, Lõhmuse ja Mõisa puidufirma 
uus juht hakkab bürokraatiat looma
Maailma suurim 
termopuidu ja 
saunamaterjalide 
valmistaja AS 
Thermory vahetas 
veebruari lõpus 
ettevõtte juhti.

se aasta novembris, kuid 
peagi olid asjaolud juba 

muutunud. “Eelmise kuu 
lõpus pöördusid osa akt-

sionäre ja nõukogu liikmeid 
minu poole ettepanekuga, et 

neil on mõttes Thermory juh-

timist muuta ning et kas ma oleksin nõus 
võtma selle üle, kui juhi koht vabaneb. Ku-
na ma olen juhtimisega terve elu tegelenud 
ja Thermory on igati äge ettevõte, siis ma üt-
lesin jah. Siin ma olen,” ütles Soomets.

Thermory, mille omanikeringi kuulu-
vad muu hulgas ettevõtjad Rain Lõhmus 

ning Jüri Mõis, on viimastel aastatel aktiiv-
selt laiendanud tegevust ettevõtteid oman-
dades: 2017. aastal omandas ettevõtte eel-
käija saunatootja Ha Serv Soome puidutoot-
ja Suomen Lämpöpuu Oy, 2018. aastal liitus 
Ha Serv Thermoryga ning eelmisel aastal os-
teti enamusosalus Soome perefirmas Sipari-
la. “Meil on ettevõttest täna saanud üle 100 
miljoni käibega ettevõte ja seoses sellega 
oleme sunnitud tegema julgeid otsuseid,” 
sõnas Veske. 100 miljoni euro piir ületati 
eelmisel aastal.

Veske lisas, et seetõttu oligi vaja inimest, 
kes selle suure kompleksi korralikult tööle 
paneks. “Professionaalsuse tõstmine, mees-
kondade juhtimine, rahvusvahelisel turul 
ennast maksma panemine,” kirjeldas ta 
Soometsa ülesandeid. “Meile meeldis Sim-
mo kogemus: ta on varem töötanud tootmi-
ses ja olnud suure vastutusega. Samuti on 
ta varem töötanud Thermory saunamater-
jalide äris. Talle on ettevõtte käekiri tuttav.”

Muutused tähendavad Soometsa sõnul 
esmalt suuremat tähelepanu sisemistele te-
gevustele, eelkõige IT-süsteemide paremale 
ärakasutamisele. “Sellises valguses on vaja 
ettevõttesse natuke rohkem tuua heas mõt-
tes bürokraatiat – kuidas me mingisuguseid 
asju teeme ja mis on meie sisemised reeglid 
ja korraldused. Kui vanasti oli ettevõte väik-
sem, siis oli lihtsam asju korraldada.”
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  Thermory uue juhi simmo soometsa eesmärgiks on üle vaadata, 
kuidas ja milliseid reegleid ettevõttes järgitakse. fotod: andras kralla, 

thermory
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*Itaaliasse  F1 Monza etapile (4.-6.sept) sõidab ühest ettevõttest 1 esindaja. Reisiga seotud kulud katab 
Stokker AS.  Kampaania arvestusse lähevad kõik JCB ratas- ja laadurekskavaatorid massiga 11+ tonni ja 
frontaallaadurid JCB 417, 419, 427, 435, 437 ja 457, mille ost on sooritatud hiljemalt 30.juunil 2020.

Võta ühendust JCB müügispetsialistiga
Andrei Sekljutski  tel. 506 5863
Jüri Pirs   tel. 5342 6715
Tiit Liias   tel. 504 4359
Tervo Nõmm  tel. 502 4055

ehitus@stokker.com        stokker.ee/ehitus

JCB EKSKAVAATORIGA 

F1 MONZA  
ETAPILE!
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 Uue tehnoloogia 
kasutuselevõtt võiks 
olla natukene kiirem. 
Teiseks peaks inimene  
muutuma järjest tead-
likumaks oma energia 
tarbimisest. 
Martin Kikas

Urve vilK 
Ehitusuudiste toimetaja

Milline on eesti elamufondi olukord ener-
giasäästu ja -tõhususe mõttes?
Kalle virkus: Olukord on halb, aga läheb 
aina paremaks. Kõige suuremaks problee-
miks on nõukogude ajast jäänud elamu-
fond, eriti korterelamud – Eestis elab 75% 
inimestest korterelamutes, millest enamik 
on nõukogude ajal ehitatud, vähesel hulgal 
ka varem ja hiljem. 

Martin Kikas: Lisaks on väikeelamud, mil-
le arv on Eesti mõistes üsna suur – üle 150 
000, samas kui korterelamuid on 22 000. 
Ruutmeetritelt on neid enam-vähem võrd-
selt: 20 miljonit ruutmeetrit väikeelamuid 
ja 28 miljonit ruutmeetrit elamispinda kor-
terelamutes. Numbrid on suured ja suu-
rem osa neist ehitatud 30 ja rohkem aas-
tat tagasi.

Kui suur osa nõukogude perioodil ehita-
tud korterelamutest meil renoveeritud on?
MK: Suurem osa korterelamutest on meil 
linnades, eelkõige Tartus ja Tallinnas, kus 
on suured elamumassiivid. 22 000 elamust 
on renoveeritud elamuid suurusjärgus 
1100–1200, seda eelkõige KredExi abiga, ja 
see ei ole väga suur arv. See tempo pole sel-
line, nagu peaks, kahest aspektist lähtuvalt. 
Esiteks kliima ja energia eesmärgid nõua-
vad suuremat tähelepanu energiatarbimi-
se osas  justnimelt hoonetes. Teisalt kerkib 
probleemina igal aastal aina enam hoone-
fondi vananemine – loeme siit ja sealt, et 
kuskil on rõdud läinud välja või tuul viinud 
ära katuse ehk tehnilised küsimused tõsta-
tuvad aina teravamalt.

Kas vanu korterelamuid üldse tasub reno-
veerida?
Kv: Neid on kindlasti odavam renoveerida, 
kui uusi ehitada. Praegu paistab, et ka Eu-
roopa Liidu suunal on seda nähtud – reno-
veerimine hoiab kokku ka energiat, sest kõi-
ge suurem kokkuhoid on, kui kasutada va-
nu asju renoveeritud kujul. 
Majad püsti seisavad, pikali nad ei hakka 
kukkuma, aga eks aeg teeb oma töö ja ena-
mik fassaade nõuavad remonti nii ehk tei-
siti. Millega seoses oleks paras hetk neid ka 
soojustada. 

Mis puudutab tehnosüsteeme – torusid 
ja kaableid, mis on majades sees, siis vee- 
ja küttetorude eluiga hakkab samuti lõpu-
le jõudma ehk neid on vaja samuti peatselt 
pea kõikidel mjadel rekonstrueerida, nii 
et paras aeg on renoveerimisega tegeleda.

Kas näited renoveerimisest, kus on tehtud 
kõik nii nagu peab, annavad kindlust, et meil  
on piisavalt oskusi ja valmisolek renoveeri-
da terviklikult ja hästi?
MK: Renoveerida me oskame ja meil on tä-
nu KredeExi toetusmehhanismile renovee-
rimine ka hoo sisse saanud, kuigi see hoog 
pole ehk nii suur, kui kogu elamumassiiv te-
gelikult vajaks. Tänu sellele on kuue-seits-
me aastaga turg jõudsalt arenenenud. On 
tekkinud firmad, kes osakavad ehitada; on 
Tallinna Ülikooli poolt välja antud erineva-
te sõlmede lahendused; on projekteerijad.

Mis aga võiks meil paremini olla, on see, 

et kuna tehnoloogia areneb, siis uue teh-
noloogia kasutuselevõtt võiks toimuda na-
tukene kiiremini. Teiseks aspektiks on nu-
tilahendused kodudes ehk energiajälgimi-
ne ehk iga inimene peaks muutuma järjest 
teadlikumaks oma tarbimisest. Sama suur 
osa, kui sõltub hoone füüsilisest kastist, sõl-
tub tarbimine selles elavast inimesest ehk 
sellest, kes seal sees elab ja kuidas energiat 
tarbib. See on väga suur teema, mis mõju-
tab nii rahakotti kui keskkonda. 

Kui projekteerija või ehitaja saab ühe 
töövõtte selgeks, siis ta püüab seda võima-
likult palju kasutada. Aga kuna tehnoloogia 
areneb ja ka töövõtted uuenevad, võiks roh-
kem ajaga kaasas käia. Sellega pole meil sa-
mas väga kehvasti, vaid pigem hästi.

Euroopas võib olla tekkimas renoveeri-
mise buum. Võttes arvesse KredExi toetus-
mehhanismi ja raamistikku, siis meie süs-
teem, koos selle toetusmehhanismidega 
kõrval – tehnilised konsultandid jne –, on 
väärt näide Euroopa mastaabis. Meie korter-
elamute toetuse meede ja lahendus on väga 
hea, seda enam, et see jälgib selgelt ka sise-
kliimat, mis on oluline inimese tervise sei-
sukohast. Renoveerimine ei ole ainult see, et 
paneme võõba peale ja on ilusam pilt, vaid 
selle pildi taga on oma subkultuur lausa. 

Kas arusaam, miks terviklik renoveerimine 
on kasulik, on ühistutele kohale jõudnud?
Kv: See teadmine on kindlasti kohale jõud-
nud. Kui hakkasime renoveerimisega 2010. 
aastal aktiivselt tegelema, saatis KredEx 
laiali oma saadikud ehk konsultandid, kes 
käisid korteriühistutes selgitamas, miks re-
noveerimist üldse vaja on ja mina olin nen-
de hulgas. Siis oli tõesti palju selgitamist, 
miks on tarvis seda üldse ette võtta ja vas-
tuväiteid oli igasuguseid, anekdootlike-
ni välja. Paistab, et seletada pole enam tar-
vis, lihtsalt inimestel on ikka küsimusi,  aga 
need on juba palju  septsiifilisemad. Kui on 
kortermaja ära renoveeritud, siis need, kes 
seal sees elavad, on tavaliselt selle üle vä-
ga rõõmsad.

Kuidas protsess algab, kas ühistu peab võt-
ma vastu otsuse, et nad tahavad renovee-
rida?
MK: Täpselt, see on ühistu ühine otsus. Kui 
me vaatame 2019. aasta KredeExi toetus-
meetme jagamist, siis viie minutiga sai 17,5 
miljonit täis, mis tähendab, et kuna soovi-
jaid oli oluliselt rohkem, jäi 70+ korterma-

see, et raha ei jagata enam mitte viieks aas-
taks korraga, vaid ühe aasta kaupa.

MK: Teine asi on, et 2019 mindi regiooni-
de peale – viimases toetusmeetmes oli nii, 
et 30% meetmetest tohib minna Tartusse ja 
Tallinnasse ja ülejäänud peab minema väl-
japoole, kuna linnades on niigi suurem või-
mekus, nii raha kui teadmiste mõttes. 

Kui nõudlus on suurem, kas siis Kredex 
võiks eraldada rohkem raha, et tõsta meil 
renoveerimistempot?
Kv: Muidugi võiks, aga see raha tuleb kus-
kilt võtta. Samas Tehnikaülikoolis on teh-
tud mitmeid uurimusi renoveerimise koh-
ta ja üks neist näitab, et  raha tuleb kahe aas-
ta jooksul eelarvesse tagasi ehk loob töö-
kohti ja kaasab inimeste säästud, mis kee-
rutab  raha ringi. 

MK: Renoveerimisse pandav raha läheb ju 
meie ettevõtetesse. See võiks olla Eesti jaoks 
ka ekspordiartikliks – me oskame renovee-
rida nii, et tagatud on sisekliima, kulutõ-
hus tegutsemine ning energiatõhusus, se-
da skeemi võiks eksportida. 

Nutilahendused hoiavad kul ud elamus kontrolli all
Targa kodu lahendused ei paku mitte ainult mugavust, vaid 
nutilahenduste põhiülesandeks on hoida tehnoloogia optimaalset 
kasutusrežiimi inimese enda eest, rääkisid Tartu regiooni 
energiaagentuuri ehitusinsener Kalle Virkus ja Tartu regiooni 
energiaagentuuri tegevjuht Martin Kikas Äripäeva saatesarja 
“Särtsakas tulevik” saates elamute energiatõhususest.

ja joone alla ja suure tõenäosusega on neid 
oodata nüüd uuesti raha taotlema. See tä-
hendab, et lähiaja toetusmeetmed suuda-
me lähiajal soovijatega tõenäoliselt täita, 
aga me ei tea, mis saab aasta-kahe pärast ja 
kui suur siis soovijate hulk on.

Aga arvan, et mida rohkem ilmub meie 
linnapilti renoveeritud maju, seda kiire-
mini levib kumu, et asi tasub ennast ära. Et 
sisekliima on kontrollitud, inimese poolt 
muudetud ja enda soovile kohandatav, hak-
kab see mängima positiivset rolli, mis reno-
veerimist veelgi hoogustab. 

Küll aga võib juhtuda, et turg tuleb ette 
ja meil ei jätku projekteerijaid ega ehitajaid. 
2019. aasta alguses nägime Tartus, et pro-
jekt SmartEnCity, kus renoveeritakse hrušt-
šovka-tüüpi maju A-klassi, siis 17 maja, mis 
hakaksid end renoveerima, tekitasid hinna-
tõusu renoveerimisturul, mis pole hea, kui 
vaadata pikka perspektiivi.

See ongi üks vastuargument renoveerimi-
sel, et see on turumoonutus, mis tekitab 
kunstlikku nõudlust ja tõstab hinda, aga sel-
le vastu vist ei saa?
Kv: Esimene leevendus, mis ette võeti, oli 

KUUla

“Särtsakas tulevik” oli eetris 28. veebruaril
raadio.aripaev.ee

vanu hooneid reno-
veerida on odavam, 
kui uusi ehitada.
foto: indrek sUsi
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Targa maja lahendused ei paku ainult muga-
vusi, vaid aitavad ka energiat kokku hoida?
MK: Kolmandaks tasemeks nutikatel lahen-
dustel on mugavuslahendused. Aga kaks 
esimest olulist aspekti nende juures on 
teadlikkuse tõstmine – peab tekkima vaa-
de, kust on võimalik kokku hoida, kui tekib 
soov, ja optimaalse kasutusrežiimi hoidmi-
ne inimese enda eest.  

Tüüpiline vastuargument on, et mis see paar 
kraadi temperatuuri reguleerimist ikka ai-
tab, kui palju saab tarbimisega tegelikult 
kokku hoida?
KV: Vanasti öeldi, et üks kraad muudab aas-
ta lõikes 4–5% kütteenergia kulu. Praegu on 
intuitiivselt öeldes renoveeritud uutel hoo-
netel  see protsent 10–12. Kui arvutusliku 
21 kraadi asemel hoida toas temperatuu-
ri 26 kraadi, suurendab see kütteenergiat 
kaks korda. 

Mida energiaklassid  – A, B või C – tegelikult 
tähendavad?
KV: Lihtsustatult on see kõikide hoones too-
dud energiakandjate kaalutud summa, mis 
on jagatud ruutmeetri kohta aastases arves-

Nutilahendused hoiavad kul ud elamus kontrolli all

tuses. Kaalumistegurid peaksid näitama 
energia kogust, mis on kulunud ühe kilo-
vatt-tunni energia jõudmiseks hooneni. See 
tähendab, et tuulest tuleb see soodsamalt 
kätte ja põlevkivist elektri tootmiseks te-
hakse suuremaid kulutusi ja sellepärast on 
taastuvatest allikatest saadud energia kaa-
lumistegur väiksem. Elektri kaalumistegur 
on meil näiteks kaks.

Päikesepaneelide, akupankade ja muude 
seadmete tootmiseks kulub samuti ener-
giat ehk kriitikud ütlevad, et tehniliselt kee-
rukate lahendustega saab numbrid heaks, 
aga globaalselt keskkonna mõttes on see 
küsimärgiga tegevus?
KV: Kahjuks seda on arvestama hakatud al-
les viimastel aastatel. Energiatõhususe nõu-
ded lähevad kogu aeg karmimaks, ma usun, 
et ei lähe väga palju aega mööda, kui stan-
dardiks saab juba nullmaja. Ehk see ener-
gia, mis hoones kulutatakse, peaks olema 
ka kohalikult toodetud, seda bilansiliselt, 
sest meie kliimas pole absoluutne võimalik.

See võib tekitada mulje, justkui üldse 
energiat ei kuluks, kuna kõik on nullma-
jad. Aga kulub küll ja just majade ehitami-

se peale. Ma arvan, et kui me nullenergia 
majale hakkame lähenema, siis aina enam 
tähelepanust läheb sellele, millest me ehi-
tame ehk hakatakse arvesse võtma ka hoo-
ne ehitamisele ja lammutamisele kuluvat 
energiat. On suur vahe, kas ehitada betoo-
nist või puidust ja soojustada tselluvillaga, 
mis on jääk, või kasutada selleks kivi- või 
klaasvilla, milleks sulatatakse siis vastavalt 
kivi või klaasi. 

Energiamärgis on arvutsulik, aga miks see 
ei lange tarbimisega kokku?
MK: On kaks energiamärgist. Üks on ener-
giatõhususe arv ja teine kaalutud energia-
kasutus, millest esimene on arvutuslik ehk 
selle annab projekteerija ja see arvutatakse 
hoone standardkasutuse järgi. See tähen-
dab, et eeldatakse standardkasutust, mil-
le järgi märgis arvutatakse. Nüüd, kui ini-
mene asub majja elama, siis pere toimimi-
ne käib nii, nagu nad on elama harjunud, 
mitte standardkasutuse järgi. Ehk mängu 
tuleb reaalse energiatarbimise andmetel 
põhinev märgis. Kuna see arvestab inime-
se tegelikke tegevusi, võivad kahel samasu-
gusel individuaalmajal, mis on füüsikali-

selt samad, olla erinevad energiamärgised, 
kuna seal sees on erinevat sorti tarbimine  – 
keegi küpsetab rohkem, keegi tarbib sooja 
vett rohkem, keegi käib soojades sokkides 
ja teine mitte jne. 

KV: Uuringute järgi umbes 10–15% pere-
dest suudab kasutada kodu energia mõistes 
standardi järgi või natukene soodsamalt ja 
85–90% suudavad standardkasutust ületa-
da ja seda isegi kordades. 

Kui palju praegu eramute rekonstrueerimi-
seks toetust küsitakse?
MK: Täna on võimalik taotleda renoveeri-
mistoetust kuni 30%, aga mitte rohkem kui 
15 000 eurot. Ajast aega on toimunud nii, 
et kui on auk, siis see paigatakse, kui läheb 
ahi katki, lastakse ehitada uus. Terviklähe-
nemist pole olnud, kuigi see tuleks odavam. 
Kui tahame, et renoveerimine käima läheks, 
võiks olla sellel toetav raamistik – koostöös 
pangaga võiks toimuda protsess nii, et inse-
nerid annavad asjalikku nõu ja hiljem vaa-
tavad, et renoveerimine oleks täitnud oma 
eesmärgid energiatõhususe seisukohast 
ning et sel juhul pakutakse pakette, mil-
le abil saaks renoveerida maja tervikuna.  

10
kuni 15 prot-
senti peredest 
suudab ka-
sutada kodu 
energia mõistes 
standardi järgi 
või natukene 
soodsamalt, 
85–90% suuda-
vad standardka-
sutust ületada ja 
isegi kordades. 
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 Kui Skandi
naavia on liikunud 
selliselt, et pigem 
on surujaks olnud 
erasektor, kes in
novatsiooni rahas
se panustanud, 
et uusi tooteid
teenuseid välja 
mõelda, siis vanas 
Euroopas peab 
riik nõudlust te
kitama, et sellega 
tuldaks kaasa.
Virgo Sulakatko
foto: raUl mee

43
liiget on praegu Eesti 
digitaalehituse klastril, 
paari aasta pärast võib 
klastri juhi Virgo Sulakat
ko hinnangul olla liik
meid juba 70 ringis.

UrVe Vilk 
Ehitusuudiste toimetaja

Virgo Sulakatko sõnul on meie areng digi-
taliseerimise vallas olnud viimastel aastatel 
kiire. “Tahaksin meid Eestis kiita, olen kuus 
aastat digiteemadega tegelenud ja selle aja-
ga oleme väga suure hüppe teinud,” märkis 
ta Äripäeva saates “Eetris on ehitusuudised”. 

Sulakatko hinnangul on meil digitali-
seerimisega jõutud ettevõtetest välja ehk 
kui varem toimus arendustegevus ettevõ-
tetes endas, siis täna tehakse rohkem välja-
poole suunatud koostööd. “Ettevõtete vahe-
line koostöö ja riiklik tugi loob meist uni-
kaalse koosluse, mis annab meile Euroopa 
mõttes eelise edasi liikumiseks.” 

Digitaalehituse klaster on organisat-
sioonide ühendus, kus saavad kokku ehi-
tusvaldkonnaga seotud erinevad osapoo-
led. “Et ei tehtaks arendustegevusi vaid ette-
võtete sees, vaid jagataks kogemusi ka oma-
vahel,” selgitas Sulakatko, et koostöös osa-
levateks osapoolteks on nii tellijad, arhitek-
tid, insenerid, ehitusettevõtted, materjali-
tootjad, ehitusvaldkonnaga seotud IT-ette-
võtted kui ka kinnisvara haldusega tegele-
vad ettevõtted ning ülikoolidki. “Katsume 
ühendada kogu ehituse elukaart, et suudak-
sime üksteise edu paremini toita,” tutvustas 
Sulakatko eesmärke.

Täna on klastris 43 liiget, kelle hulgas on 
nii väga suuri kui ka väiksemaid ettevõtteid. 
“Esindatud on nii Eesti juhtivad inseneribü-
roood kui ehitusettevõtted ning on ka mõ-
ned vaatlejaliikmed nagu näiteks Tallinna 
linn ja maanteeamet.” 

Aasta-kahe jooksul võiks tema hinnan-
gul liikmete arv klastris kasvada 60–70ni. 
“Eestis on selleks tahe olemas, tundub.”

kellelt eesti võiks õppida?

Sulakatko sõnul käiakse klastriga välisvisii-
tidel, et saada kõige paremat olemasolevat 
know-how’d, et ei peaks tööd dubleerima.

Ühtlasi standardiseerub tema sõnul 
maailm aina enam ehk üha olulisem on rah-
vusvaheline koostöö. “Oleme valinud riigid, 

Sulakatko: 
oleme teinud 
suure hüppe
Digitaalehituse klastri aseesimehe 
ning inseneribüroo Novarc juhatuse 
liikme Virgo Sulakatko hinnangul võib 
meil digitaliseerimise arengutega rahul 
olla, kuigi me ise ei oska seda alati ei 
hinnata ega ka esitleda.

 Hiinas on tänu väga suurtele 
linnadele kiire areng vajalik 
igas sektoris, kaasa arvatud 
ehitamine ja selle digitaliseeri-
mine. foto: sirje rank
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kellega koostööd suurendada, selle järgi, 
kus on kõige rohkem potentsiaali ja kus on 
näidatud viimasel ajal rohkem arenduste-
gevusi,” tutvustas Sulakatko, et Põhjamaad 
on aastakümneid olnud innovatsioonis ja 
ehituses väga tugevad ja Euroopa ning glo-
baalsetel suurematel konverentsidel on Põh-
jamaad olnud kogu aeg esindatud, sest loo-
vad endast seda kuvandit. “Nad on tugevalt 
võrgustunud – neil on partnereid, kellega 
koos nad teevad ning ka näitavad ennast.” 

Samasugust kuvandit on digitaalse aren-
gu osas loomas ka Singapur, USA, Suurbri-
tannia ja uue tõusva tähena Hiina oma sise-
riikliku tegevusega. “Kas keegi neist on teis-
test ees või mitte, on raske öelda, sest igaüks 
on võtnud oma suuna, kuhu ta tahab liiku-
da ja mida näidata,” märkis Sulakatko. “Sin-
gapuri näitel teadsime, et nad juhivad riik-
likult ehitusloa menetlust ja andmete ka-
sutust just selles valdkonnas, aga kui ko-
hal käisime, siis tegelikult õppisid nad se-
da Põhjamaade pealt,” tõi ta näiteks.

Kuvandi loomise juures pole Sulakatko 
kogemusel valmis ideaalset tulemust, vaid 
igal pool on omad nüansid. Aga teraviku 
suunaks nimetab ta täna eeskujude võtmise 
osas just Põhjamaade ja USA suunas. 

Mis Eestit puudutab, ei oska me Sulakat-
ko hinnangul näha ega teistele presenteeri-
da oma saavutusi, vaid pigem kipume kin-
ni jääma puudustesse.

Hiinas võimalik väga kiiresti asju ellu viia

Digitaalehituse klastri poolt korraldatud 
visiit Hiinasse oli juba neljas. Esimene reis 
toimus USAsse, teine Singapuri ja kolmas 
Inglismaale. 

“Valisime Hiina, kuna seal toimus samal 
ajal üks rahvusvaheline BuildingSMART 
konverents ja lisaks räägitakse Hiina ma-
jandusest ja võimalustest praegu väga pal-
ju,” ütles Sulakatko. 

Hiina visiit, mis toimus möödunud aas-
ta oktoobri lõpus, oli tema sõnul väga huvi-
tav. “Külastasime 15 ettevõtet Shanghais ja 
Pekingis. Nägime suurlinnu, kus elatusta-
se kõrgem –  meie palkade ja tehnoloogia-
tasemega võrreldes on need suurlinnad, mis 
liiguvad väga võimsalt edasi,” rääkis Sula-
katko, et sealne poliitiline kord annab pal-
ju võimalusi lisaks seal aset leidvale kiirelt 
toimuvale linnastumisele. “Prognoositak-
se, et järgmise kümne aasta jooksul tuleb 
linnadesse 400 miljonit inimest ja juttu on 
väga suurtest linnadest – seal räägitakse 50 
miljoni inimesega linnadest, kus infrast-
ruktuur, loogika ja vajadused ning inimes-
te liikumine muutub väga palju ja tekitab 
seega ka väga palju nõudlust,” kirjeldas ta. 

Pannes sellise nõudluse kokku sealse po-
liitilise juhtimisega, on võimalik väga kii-
relt asju ellu viia – väga oluline on just lin-
nade kasv, sest rahvastiku suure hulga tõt-
tu tehakse palju innovaatilisi lahendusi ja 
otsitake uusi võimalusi. “Hiina president on 
öelnud, et selleks, et riigi majandus kasvaks, 
peavad osad inimesed rikkaks saama ja siis 
tulevad ka teised järele.”

Ehitusettevõtted on seal seega osaliselt 
poliitiliselt juhitud ehk need on riigi oman-
dis. “Kuna riik on omanik ja linnades ta suu-
dab ise tellida, saab ta ette öelda, millist in-
novatsiooni peavad ettevõtted rakendama,” 
rääkis Sulakatko, et tegu on ettevõtetega, 
milles töötajaid 50 000 ja rohkemgi. 

Otsuseid ei seata Hiinas kahtluse alla

Kui lääne kultuuris mõeldakse muutuste 
juhtimisel sellest, kuidas inimestega käi-
tuda – neis muutuste järele motivatsiooni 
ja vajadust tekitada, siis Hiinas käivad as-
jad teistmoodi. “Seal öeldakse, kuidas pea-
vad asjad olema ja seda ei seata kahtluse al-
la,” kirjeldas Sulakatko.

Ta tõi näiteks Shanghais läbi viidud muu-
datused prügimajanduses. “Hiinas ei ole 
prügi väga palju sorteeritud, aga kolme 
kuuga harjusid inimesed ära, et seda peab 
tegema. Meid vastu võtnud naine rääkis, 
et suveperioodil, mil ta oli riigst ära, har-
jusid tema vanemad, kes on juba eakad ja 
väljakujunenud harjumustega inimesed, 
reeglitega nii ära, et prügi sorteerimine sai 
nende jaoks tavaks, mida kõik peavad tege-
ma – seal ei kahelda selles, mis otsus on õi-
ge ja mis mitte.”

Selline suhtumine annab väga hea või-
maluse ehitussektoris innovatsiooni läbi-

surumiseks, sest tekitab kiiresti nõudluse, 
mille järele peab liikuma.

Tegu pole samas väga avatud ühiskonna-
ga, ehk know-how’d töötatakse välja pigem 
Hiina enda jõududega. “Sinna on raske oma 
äriga minna, kui sa pole juurtega hiinlane. 
Aga suure nõudluse tõttu ja tsentraalse juh-
timisega suudavad nad kompetentsi tekita-
da, millega nad liiguvad maailma,” märkis 
Sulakatko, et kui suudetakse teha megasuu-
ri viadukte ja keerulisi tehnilisi lahendusi 
kodus, suudetakse neid põhimõtteliselt te-
ha ka Euroopas ja Ameerikas, tõstes nii veel-
gi oma insenertehnilist positsiooni. “Hiina 
ei ole digitaalsuse mõttes maailma tipus. 
Aga kui võtta välja need ettevõtted, kes on 
eesotsas, siis esialgu fookus on veel ehitusel 
ja ehitushinnal, mitte haldusel.”

Sulakatko sõnul on märkimisväärne, et 
meil alustati digitaalsete tööriistade kasu-
tamisega 2008. aastal, aga Hiinas alles 2016. 
aastal, aga meil on olnud protsess vaeva-
nõudvam.

Esimesed viljad juba näha

Samas oleme me Sulakatko sõnul Euroopas 
huvitavas seisundis. “Osapooli on meil pal-
ju – sektor annab 6–10% SKPst, mis on pä-
ris suur osa, ehk selleks, et innovatsioon 
toimuks, peavad kõik kaasa mängima. Kui 
Skandinaavia on liikunud selliselt, et pi-
gem on surujaks olnud erasektor, kes inno-
vatsiooni rahasse panustanud, et uusi too-
teid-teenuseid välja mõelda, siis vanas Eu-
roopas peab riik nõudlust tekitama, et sel-
lega tuldaks kaasa.”

Meie oleme Sulakatko hinnangul nende 
kahe käitumise vahepeal. “Sektor ise kind-
lasti väga tahab ja ka e-edulugu on hea mo-
tivaator, mis annab juurde mõtteviisi. Tei-
salt on riigisektor hanketingimustele kor-
raldusliku poole pealt üsna avatud, et dia-
loog partnerite vahel oleks võimalikult ka-
sulik.”

Digitaliseerimise osas alustati tööde-
ga viis aastat tagasi ja täna on juba näha ka 
esimesi vilju. “Meie positsioon on terviku-
na hea, kuna meil on tahe ja valmisolek.”

Ehkki on palju osapooli, kes peavad oma-
vahel koos töötama, on neist igaühel mõne-
võrra erinevad huvid. “Arendaja ei tea ehi-
tustehnilisi asju ja seab võib-olla ebarea-
listlikke tähtaegu; ehitajad peavad riskide-
ga hakkama saama; projekteerija peab leid-
ma ehitustehnilisi lahendusi, mis sobik-
sid nii arhitektuuri, hinna kui tellija mõt-
tes,” tõi ta näiteks. Kõige suuremaks välja-
kutseks on aga sektoris ehk see, kui palju 
partnerid üksteist usaldavad. “Iga projekt 
on ju erinev, mis tähendab, et kokku tuleb 
uus meeskond.”

Väikefirmadel puuduvad vahendid

Kuna Eesti turg on üsna killustunud, on 
meil palju väikeseid ettevõtteid, kel po-
le puhvrit arendustegevusse investeerimi-
seks. “Ühe või viie mehega ettevõtted töö-
tavad selliselt, nagu on kogu aeg töötanud 
– innovatsiooni juurutamine ühiskonnas, 
kus on palju väikeettevõtteid, on raskem,” 
selgitas Sulakatko.

Lisaks mängib rolli hinna temaatika. 
“Kui öeldakse, et peab võimalikult mada-
la hinnaga töö ära tegema, aga samas me 
pakume ju loomingut, mis võib kesta ka 
sadu aastaid, siis madalama hinnaga po-
le tihti kõiki asju võimalik läbi mõelda ja 
analüüsida.”

Sulakatko sõnul ongi killustatus kõige 
olulisemaks põhjuseks, mis meil digitali-
seerimist takistab. “Riigi Kinnisvara ehk 
riiklik tellija tegi 10 aastat tagasi esimesed 
nõudmised, kuidas mudelipõhiseid lahen-
dusi tellida,” kiitis ta, et need samad nõu-
ded ja harjumused on vähem või rohkem 
läinud suurematesse ehitusettevõtetesse 
– kuna Riigi Kinnisvara moodustab küm-
mekond protsenti tellimustest ja sealt on 
õnneks edasi jõudnud ka alltöövõtjateni. 

“On hea, et suuremate tellijate ja ehitus-
ettevõtete juhendid ja nõudmised on üht-
lustunud, ehk et kui tuleb partner, kes po-
le nendega harjunud, siis esimene kord ta 
õpib, teine kord harjutab ja kolmandas pro-
jektis saab juba üle võtta,” kirjeldas Sula-
katko, et kui iga ettevõte kisuks ainult enda 
suunda, ei oleks võimalust, et ühtsed harju-
mused saaksid tekkida. “See on üheks võt-
melahenduseks, mida suurtel riikidel pole.”

EHITUSTELLINGUD
UUED JA KASUTATUD • MÜÜK JA RENT

Tel 5131 044
www.alviron.ee

Küsi täpsemat pakkumist  
info@alviron.ee

Osta on võimalik nii
üksikuid detaile kui ka 
valmiskomplekte.

ALUMIINIUMTELLING

Hinnad alates 323€

FASSAADITELLING
Hind alates 16 €/m2

Meie peamiseks tegevusalaks on 
puit-, metall-, paneel-, võrk- ja 

varbaedade ning loomavõrkude 
müük ja paigaldus.

Samuti valmistame erinevaid vära-
vaid ning tegeleme lipumastide 

müügi ja paigaldusega.

moodulaiad
puitaiad

paneelaiad
varbaiad

moodulaiad
saksa automaatika firmalt Sommer

liugväravad
tiibväravad
jalgväravad

terrasside ehitus
tõkkepuud jne

Lisaks pakume lipumaste
klaasplastist ja alumiiniumist.

Pärtli 1, 75203 Haljava, Jõelähtme vald, Harjumaa
tel 5663 9905

info@maxdoor.ee
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MARILIIS PINN
kaasautor

Maailma ühes kõige õnnelikumas riigis 
Taanis mitmeid kordi maailma parimaks 
restoraniks valitud toidukoha Noma kokad 
võtsid asja tõsiselt ette ja nende uues üm-
berehitatud hoones ei ole mitte üks köök, 
vaid lausa viis. 

See on uskumatu luksus, eriti arvestades, 
et sageli on restoranid hoonetes, mis selleks 
pigem ei sobi või kus köök on imepisike. Aga 
mida muud oodatagi maailma paremuselt 
teiseks tituleeritud restorani loominguli-
selt kollektiivilt, kui neil oli vabadus ise en-
dale hoone ehitada. Hoones on tavapärasest 
erinevalt köökidele eraldatud rohkem pin-
da, kui on eraldatud külastajatele – korra-
ga mahub saali einestama 42 inimest, pri-
vaattuppa kuni 20. Lisaks on olemas mu-
gav lounge-saal, kus enne või pärast sööki 
saab nautida teed, kohvi või mõnda kokteili. 

Üks köök tervitab külastajaid kohe sisse 
astudes, seal pannakse kokku kõik maits-

Noma – 
relvalaost 
restoraniks
Kui kokad lastakse endale 
ehitama, saab hoone südameks 
loomulikult köök. Või siis viis 
kööki. 

mascus.ee

MÜÜ oma vana ning 
OSTA uuem ja parem!
Maailma suurim RASKETEHNIKA portaal!

KA RENDIMASINAD!

Lae omale uus Mascuse 
mobiilirakendus!
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 Korraga mahub saali einestama 42 inimest, privaat-
tuppa kuni 20.

 Majas on iga detail läbi mõeldud, mis võimaldab 
nautida materjalide parimaid omadusi.

 Kuigi hoone on suur, tervelt 850 ruutmeetrit, jätab 
see hubase ja koduse mulje.

 Rohke betooni ega vana puidu eksponeerimine ei 
mõju raskelt, vaid kõik on modernne ja samas kodune.

fotod: IrIna Boersma/noma

taust
teed rajav linnaosa

Nn uus Noma asub Taanis Kopenhaagenis 
Christianiaks nimetatud linnaosas, kus linna 
kaitsmiseks ehitati 1600. aastatel prügilasse 
müürid. Piirkond oli tähelepanuta, kuni elani-
kud selle 1971. aastal üle võtsid, esmalt män-
guväljakuna ja seejärel Freetowni baasiks – 
eksperimentaalseks anarhistlikuks kogukon-
naks, kes kuulutas end omavalitsuslikuks ja 
isemajandavaks. 

vad road, mis peagi sööjate kõhtu jõuavad. 
See on avar, funktsionaalsete tööpindade 
ja riiulitega, strateegiliselt hubase, aga sa-
mas ülipraktilise valgustusega, sest kuidas 
muidu laduda vaheldumisi roogadele kau-
nistusi. See on justkui kunstnike töötuba. 

Majja edasi liikudes peidab end akvaa-
riumite taga ettevalmistusköök, kus val-
mivad puljongid, puhastatakse tooraine ja 
vaaritatakse valmis kõik see ime, mida köö-
gikunstnikud esimeses köögis kokku ladu-
ma hakkavad. Sealt edasi tuleb ilmselt ko-
gu hoone kõige lihtsam köök ehk nn kodu-
köök. Sõltuvalt õhtust hoolitseb külaliste 
eest umbes 80 kokka ja teenindajat, kes kõik 
tahavad ka ise süüa ja see köök on nende 
jaoks. Seejärel tuleb kogu ettevõtmise kõi-
ge erilisem köök ehk fermentatsioonilabor, 
kus valmivad äädikad, kastmed, kombucha’d 
ja kõik segud, mis annavad roogadele ime-
lise meki. Kuna majja ei mahtunud, on väl-
jas lisaks imeline klaasist testköök, mis on 
iga koka unistus ja kus saab vist küll kõiki 
teadmisi ning uusi nippe katsetada, et igal 
hooajal külalistele uusi ja aina uskumatu-
maid maitseelamusi pakkuda.

2003. aastal avatud Noma tegutses 2017. 
aastani 1765. aastal ehitatud vaala- ja kui-
vatatud kala laos ning nende fermentatsioo-
nilabor oli ehitatud merekonteinerisse, nii 
et oli ilmselge, et vaja on uut hoonet. See 

avatigi külastajatele 2018 veebruaris. Tõele 
au andes ei ole uus hoone ka tuliuus, vaid va-
na betoonist sõjamoonaladu, kus hoiti me-
reväe varustust kuni II maailmasõjani ja siis 
hüljati. Enne sõjamoonalao saamist hoiti ja 
kaubeldi seal üle 200 aasta soolatud kalaga.

Hubane ja kodune mulje

Kuigi hoone on suur, tervelt 850 ruutmeet-
rit, mida poolitab 80meetri pikkune kori-
dor, jätab see hubase ja koduse mulje. Lisaks 
viiele köögile on seal ruumi isegi selleks, et 
toorainet ise kasvatada: väljas on kasvuhoo-
ned ning lisaks on ruumi akvaariumitele, et 
mereannihooajal värsket kraami pakkuda 
ja ruumi, kuhu ulukihooajal annab riputa-
da terve hirve. 

Majas on iga detail läbi mõeldud, mis 
võimaldab nautida materjalide parimaid 
omadusi. Samas ei mõju betooni eksponee-
rimine ega rohke puidu kasutamine raskelt. 
Kõik on modernne, samas hubane ja kodu-
ne. Suured klaaspinnad lasevad hoones-
se valgust ja avavad vaate merele. Põrandal 
on 200aastased merest leitud lauad ja lagi 
on viis meetrit kõrge ning seda toetab pui-
dust kokku kruvitud saristik. Puusepad nä-
gid sellega palju vaeva ja kulus rohkem kui 
veerand miljonit kruvi. 

Tegelikult tuleb tunnistada, et Noma ei 
meenutagi klassikalist restorani. Katuseaia, 
põhi- ja kõrvalhoonega, mis on klaasist ka-
tusega koridoridega ühendatud, meenutab 
see pigem tehnikaettevõtte peakorterit  või 
väikest progressiivset kolledžit.

Vanale laole kavandas uue ilme Taani ar-
hitektuuribüroo BIG, mida juhib Bjarke In-
gels. Lõbus fakt on, et BIG vastutab ka prü-
gi põletava elektrijaama eest, mida saab res-
torani söögitoast näha ja mille katusel on  
600 meetri pikkune suusarada. Ingelsi sõ-
nul ammutas ta inspiratsiooni Taani tradit-
sioonilisest talukohast, kus hooned moo-
dustavad samuti kobaraid, köögi ja söögi-
toaga põhihoone kontseptsioon on aga pä-
rit viikingite pikalinnadest. 

teab, mida ehituses vaja
Külasta meid aadressil: 
Kadaka tee 32, Tallinn
Peterburi tee 52a, Tallinn
Turu 53, Tartu
Suur-Jõe 75, Pärnu

Unusta 
nädalavahetuste

allahindlused!
Karl Bilder pakub 

kohe õiged hinnad!

• Ehitusplokid
• Soojustusmaterjal
• Fassaadid
• Ehituspuit
• Armatuur ja betoon
• Katusematerjalid
• Tänavakivid
• Tellingud ja redelid

või saada oma küsimus:
projektijuht@karlbilder.ee

• Kipsplaadid
• OSB ja vineer
• Karkass
• Ehitussegud
• Ripplaed
• Tööriistad
• Kinnitusvahendid
• Tööriided

Kõik, mida ehituses vaja!
• Ehitusvärvid
• Tööstusvärvid
• Toonimine
• Lakid
• Pahtlid
• Fassaadikrohvid
• Tapeedid
• Põrandad
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Oleks hea kolme aasta jagu ette 
teada, mis projekte on oodata 
Veikko Vapper 
AS YIT Eesti infra tegevusvaldkonna juht

ehitusturu kasv on üldjuhul korrelatsioo-
nis üldise majanduse käekäiguga ning ma-
janduskasvu taustal leiab aset ka elukalli-
duse tõus, mistõttu on nende numbrite te-
gelikku väärtust ja selle toel 30 aasta jook-
sul loodavat mahtu keeruline ennustada. 

Selge on see, et kui majandus õitseb, te-
kib ka orgaaniliselt suurem nõudlus eri-
nevate hoonete ja infrastruktuuride järe-
le. Näeme juba täna, et head ajad on muut-
mas märkimisväärselt nõudluse iseloomu. 
Meie piirkonna suurlinnad (Stockholm, 
Helsingi, Peterburi, Tallinn, Riia jne) on 
muutumas metropolideks, kus linn hak-
kab arenema nii kõrgusesse kui ka süga-
vusse – üha rohkem ehitatakse maa-alu-
seid rajatisi – tunneleid, tehnovõrke, pum-
bajaamasid, parklaid jne. 

Nii südalinnas kui magalates muutu-
vad olulisemaks projektid, mis loovad ilu-
samat elukeskkonda – haljastust, valgus-
tusprojekte, promenaade ja avaraid ja-
lutusteid, parke, spordi- ja mänguvälja-
kuid. Autoteede arendamise kõrval pööra-
takse täna ja tulevikus rohkem tähelepa-
nu trammiteedele, jalgrattateedele ning 
muudele innovaatilise tehnoloogia abil 
loodud liikumisvahenditele. 

Sellega kaasnevat mahtu ja töökäte va-
jadust on ehitusettevõtetel pigem keeru-
line hoomata, sest siin ei ole tellijaks vaid 
riik ja kohalikud omavalitsused, kelle in-
vesteeringuplaanid on avalikud. Üha roh-
kem panustab linnakeskkonna arengusse 
ka erakapital. YIT lähtub tegevuste planee-
rimisel kontserni lühi- ja pikaajalisest te-
gevusstrateegiast – hindame olukorda pi-
gem konservatiivselt, sest meie jaoks on 
oluline tagada stabiilne areng, mitte haa-
rata igast võimalusest. 

Oleme võimelised lähiaastate mahtu 
arvestades arengutega kohanema, kaasa-

Kas olete 
valmis 
ehitusmahu 
kiiremaks 
kasvuks?
Majandus- ja taristu-
minister Taavi Aas hindas 
ehituskonverentsil, et 
järgmise kolmekümne 
aastaga tehakse Eestis 
ligi 140 miljardi euro eest 
ehitustöid, mis tähendab 
igal aastal 35protsendilist 
ehitusmahu kasvu.

Signe SillaSoo 
kaasautor

tes väga suurteks infrastruktuuri projekti-
deks lisaks oma töötajaskonnale ka alltöö-
võtjaid nii Eestist kui välisriikidest ning 
partnereid meie kontserni teistest üksus-
test.

Kui aga vaadata ehitusturu pikemat 
perspektiivi, siis on põhjust muret tunda, 
eriti seoses tööjõuga. Riigile ei saa siin mi-
dagi ette heita – pigem peavad kõik turu-
osalised tegema nutikat mainekujundust, 
et ehitussektor noorte silmis atraktiivse-
maks muuta. Riiklik tellimus on nii kut-
se- kui ka kõrghariduses täna piisav, aga 
õppekohad ei täitu. Mõne aasta pärast on 
meil kindlasti puudus pinnasemehaani-
ka- ja geotehnika spetsialistidest, infra-
struktuuri rajatiste inseneridest, kütte- 
ja ventilatsioonitehnoloogia ekspertidest 
ja teistest tipptasemel tegijatest – need on 
ametid, mis tagavad järgmistel aastaküm-
netel kahtlemata stabiilselt kasvava ja pi-
gem suure sissetuleku.

Kui noored arvavad, et tulevikutöö on 
IT, siis ehitusinseneeria on tegelikult IT-
ga väga sarnane ja sellega tihedalt põimu-
nud – palju tegeldakse 3D-projekteerimi-
sega ja innovaatiliste lahenduste loomise-
ga, kusjuures juhtivspetsialistide palgad 
on vägagi kõrged.

Loomulikult oleks selle valguses hea, 
kui ehitussektori ettevõtted teaksid vähe-
malt kolme aasta jagu ette, millises ma-
hus ja millise iseloomuga projekte ooda-
ta on – ning teaksid selle põhjal oma toot-
misvõimsust planeerida. Olukorras, kus 
võitleme tänaste ja tulevaste tipptegija-
test töökäte nimel teiste tööstussektorite-
ga, jääb ebastabiilse arenguga ehitussek-
tor kahtlemata kaotajaks. 

Ma usun, et riik ja ehitusettevõtted 
saaksid ühiselt pingutada selle nimel, et 
Eesti ehitussektor pakuks nii noortele kui 
ka tänastele kõrge kvalifikatsiooniga te-
gijatele võimalust end realiseerida ning 
tuua sektorisse innovatsiooni, millega 
suudaksime ka rahvusvahelisel tasandil 
silma paista.

Plaanid on uhked, aga kas need 
ka teoks saavad?
TarVi MiiliTS 
OÜ Nurme Teedeehitus tegevdirektor 

ei ole hetkel statistikaga tegelenud, nii et 
ei oska kasvu protsenditäpsust kommen-
teerida. plaanid aga on uhked ja nii teede-
ehitajaid kui ka liikluses osalejaid rõõmus-
tavad. 

Kuid nagu praktika on seni näidanud, 
siis mahuliste plaanide realiseerimine toi-
mub tihtipeale kas väiksemas mahus või 
veelgi tõenäolisemal juhul jaotub see sa-
gelit pikema aja peale, kui planeeritud.

Turu kasvust rääkides oleme ennekõike 
valmis suurendama oma tehnilist baasi. 

Tel : +372 510 5600 | kampaania@intrac.ee
www.intrac.ee

 Sissemaks min 10%
 Kapitalirent käibemaksu
 � nantseerimisega 3ndal kuul
 Jääkväärtus 0%

Koostöös: Doosan Finance

INTRESS:
 36 kuud 0%
 48 kuud 0,78%
 60 kuud 1,26%
 + 3 kuu Euribor
Kampaania kehtib kuni 30.06.2020
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Tööjõu leidmine on kahtlemata keeruline. 
Panustame olemasolevate töötajate hoid-
misesse ja motiveerimisse, leides vajadusel 
individuaalseid lahendusi.

Teedeehituses on üks olulisematest do-
kumentidest teehoiukava. Hetkel kehtivas 
teehoiukavas 2020–2023 vähenevad kogu 
teehoiukulud 2020. aasta 279 miljonilt eu-
rolt 2023. aastaks 209 miljonile, mis on vä-
ga suur vähenemine. Sama dokumendi pi-
kemaajalises vaates, s.o perioodiks 2024-
2030 on aga aastased teehoiukulud suu-
rusjärgus 425 miljonit ning kasvavad iga-
aastaselt. 

Seega kontrast lühiajalise vaate ning 
pikemaajalise plaani vahel on väga suur. 
Mõnevõrra murelikuks teeb, kuivõrd plaa-

nid sellisel määral teostuvad, arvestades, 
et 2023. aastaks väga oluliselt kokku kui-
vavast investeeringute mahust kui prob-
leemist on räägitud juba mitmeid aastaid, 
kuid sellegipoolest on see realiseerumas. 

Hea oleks, kui mahud aastate 
lõikes väga suurelt ei kõiguks
AleksAndr lember 
ASi Tariston ehitusvaldkonna juht 

ehitusmahu kasvu üle on ainult hea meel. 
Hetkel on turul konkurents tihe ja kasumit 
on raske teenida. seega arvan, et ruumi tu-
ru kasvuks on. 

Selleks, et mahud kasvaksid 35% aastas, 
on oluliseks eelduseks kohaliku ehitusma-

terjali kasutamise võimalused. Mida kau-
gemast karjäärist tuleb materjale tulene-
valt nõuete spetsiifikast vedada, seda suu-
rem jalajälg on loodusele, kahju olemas-
olevale infrastruktuuridele ning suurem 
aja- ja ressursikulu.

Kõige olulisemad on inimesed, kes 
meeskonnas töötavad, ja läbi inimeste 
arendamise kasvabki ettevõtte võimekus 
ja paindlikkus (kui turg ja töömaht kas-
vab – toim). Samuti on olulised partnerid 
ja nendega vastastikku kasuliku koostöö 
arendamine ja ühisosa leidmine. Eesmär-
ke on lihtsam täita ühiselt, mitte üksinda.

 Hetkel on tööde maht olnud üldiselt 
meile jõukohane. Selleks, et hooajal le-
pingu täitmisega mitte hätta sattuda, tu-
leb töid ja oma ressursse hästi planeeri-
da ning vajadusel aegsasti sõlmida vajali-
kud kokkulepped alltöövõtjate ja koostöö-
partneritega. Oleme ajutiselt rentinud ka 
tööjõudu, aga probleeme on tekkinud, kui 
ilmnevad ettenägemata asjaolud.

Välistööjõu teemat on meedias erine-
val viisil kajastatud. Kui rääkida kitsa-
malt (mida võiks riik teha, et töökäsi oleks 
ehitusvaldkonnas rohkem võtta – toim), 
siis üheks võimaluseks oleks projekteeri-
da võimalikult vähe lahendusi, mille rea-
liseerimine on tööjõumahukas. Näiteks 
projekteerida sillutiskatte asemel asfaltka-
te, mille paigaldamine on enamasti liht-
sam ja kiirem ja mitte projekteerida met-
sateedele ilusti kindlustatud truupe, mida 
kõik on näinud ja kus kivide ladumine on 
olnud puhtalt käsitöö, sest tõenäoliselt on 
ka lihtsamaid lahendusi.  

Samuti peaks vähendama bürokraatiat, 
et leevendada olemasoleva tööjõu koor-
must. Ning ei saa ka mainimata jätta, et 
tunnustust väärt on koolide ja erialaliidu 
püüd propageerida teede eriala, sest järel-
kasvu on vähe.

Mida pikem ja kindlam plaan (ehitu-
ses riigi tasandil – toim), seda parem. Il-
ma plaanideta ei ole võimalik teha ka tar-
ku investeeringuid. Selleks, et tagada sta-

biilne areng sektoris, oleks hea, kui töö-
de mahtudes ei esineks aastate lõikes suuri 
erinevusi. Hetkel Rail Balticu protsess, kus 
algsed ehitusmahud on väiksemad ja suu-
rem osa mahust jäetakse pigem lõppu, vii-
tab minu meelest kindlalt sellele, et seatud 
tähtajast minnakse üle. 

Riik peaks toetama kohaliku 
tööjõu kasutamist
mArtin kosulA 
OÜ Kaivuri tegevjuht 

Viimastel aastatel oleme palju investeeri-
nud tänapäevasesse tehnikasse ja kvalifit-
seeritud töötajatesse, kes on meie ettevõt-
te kallimaks varaks, kellega koos oleme ka 
turu kasvuks valmis. 

Rail Baltic ja sellega seotud infrastruk-
tuurid ning põhimaanteede kolmerealis-
teks ehitamine on majandusarengu kii-
rendaja, mis muudab transpordisektori 
kiiremaks, ohutumaks ja keskkonnasääst-
likumaks. See arendus loob kindlasti pal-
ju uusi töökohti ehitus- ja projekteerimis-
valdkonnas. 

Kolmerealised põhimaanteed on tege-
likult eilne päev ja nende ehitamist ma pi-
gem ei poolda. Lisaks on Eestis palju ka 
väiksemaid maanteid, mis vajaksid uuen-
damist, korrastamist ja ümberehitamist. 
Kui igal aastal ehitusmaht 35% kasvab, on 
see aga Eestis tegutsevatele ettevõtjate-
le ainult kasuks. Kuigi probleemiks kuju-
neks, et Eestisse tuleks palju võõrtööjõu-
du, mida ma ei poolda.

Tööjõu leidmiseks oleme kasutanud 
tööjõurenti pakkuvaid firmasid. Kuna ehi-
tusturg on ebastabiilne, siis uusi spetsia-
liste ei ole meil plaanis palgata, läheb ku-
lukaks. Riik võiks vähendada tööjõumak-
se (et töökäsi oleks ehitusvaldkonnas roh-
kem võtta – toim). Tuleks toetada rahali-
selt Eesti ettevõtteid, kes kasutavad ehitus-
valdkonnas kohalikku tööjõudu, samuti 
kindlustada töötajaid vastutuskindlustu-
sega ja maksta töötaja elamiskulud. 

 rail baltic ning 
sellega seotud inf-
rastuktuuriprojek-
tid tõotavad tõsta 
mahte ehitus- ja 
projekteerimisvald-
konnas.
foto: liis treimann

Abetone Ehitus OÜ on Eesti kapitalil põhinev 2015. aastal asutatud teede-
ehitusettevõte, mille põhitegevus on teede ja platside ehitus koos kõigi 
sinna juurde kuuluvate töödega.
Meie eesmärk on pakkuda klientidele alati sobivaimat lahendust ja kvaliteet-
set tulemust, sh kokkulepitud tähtaegadest kinnipidamist. Meie meeskond 
on enam kui 20aastase teedeehituskogemusega ning seeläbi suudame 
kindlasti pakkuda klientidele parimat tulemust sõltumata objekti keeruku-
sest ja mahust.
Asume Harjumaal, aga töid teostame üle terve Eesti.

• Asfalteerimistööd
• Freespurust katete ehitus
• Kivisillutiste paigaldamine 
• Äärekivide paigaldamine
• Liiv- ja killustikaluste ehitus
• Kaeve- ja täitetööd
• Teekünniste ehitus
• Transportteenused
• Ehitusmasinate rent

ABETONE EHITUS OÜ
http://abetone.ee/
info@abetone.ee

SINU
USALDUSVÄÄRNE
PARTNER 
TEEDEEHITUSES
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Puidutööstusettevõtte Metsä Wood alga-
tus Hybrid City – hübriidlinn – otsib viise, 
kuidas muuta praeguste meetoditega ehi-
tamine jätkusuutlikumaks, samas tõhusu-
ses järele andmata.

Ehitustööstuses domineerivad betoon 
ja teras. Ehitustööstus üksi kasutab poole 
maailma ressurssidest ja tekitab 30% kogu 
CO2-heitmest. Vastutustundlikud ehituset-
tevõtted tunnevad survet vastata üha kasva-
vale nõudlusele jätkusuutlikuma ehitustöö 
järele. Et seda ilma tõhususes järeleandmi-
si tegemata saavutada, peame pöörama pil-
gu hübriidehituse poole: see tähendab ehi-
tamist moodulitest, kombineerides puitu 
nutikalt teiste ehitusmaterjalidega.

“Ehituse jätkusuutlikkuse suurendami-
se muudab keeruliseks see, et ehitusettevõ-
tetelt nõutakse korraga nii materjalide kui 
ka meetodite muutmist. Nii lähenedes po-
le tulemused eriti head,” ütleb Metsä Woodi 
äriarendusvaldkonna vanemasepresident 
Mikko Saavalainen. Selle asemel peaks tema 
sõnul otsima viise, kuidas ehitusettevõtteid 
aidata, arendades jätkusuutlikke ehitusele-
mente, mis sobivad praeguste ehitusviiside-
ga. “Hübriid ongi selline lahendus.“

Kõigil ehitusmaterjalidel on omad eeli-
sed, kuid puit on ainus materjal, mis seob 
süsinikku. Arhitekt Tao Gofers, kelle tun-
tuim töö on Sydneys asuv Siriuse korterma-
ja, ütleb, et ehitust saab muuta jätkusuutli-
kumaks, asendades taastumatud materja-
lid töödeldud puidust toodetega.

“Paljudel juhtudel saaks kuni neljandiku 

Otsitakse innovaatilisi ideid modulaarehitusest

  Algatus Hybrid City kutsub üles esi-
tama innovaatilisi ideid modulaarehitu-
sest.  Foto: Metsä Wood

Urve vilk 
Ehitusuudiste toimetaja

Tööhõiveagentuuride ja rendi-
tööjõu raport näitab, et rendi-
tööjõu vahendamises on kon-
kurents hoogsalt kasvamas, 
rääkis Äripäeva infopanga kon-
kurentsiraportite projektijuht 
Sigrid kõiv Äripäeva hommiku-
programmis.

Eesti ettevõtjad ei konkuree-
ri  tema sõnul tööjõu pärast mit-
te ainult omavahel, vaid ka teis-
te riikide pakkujatega. “Sellest 
on räägitud juba mõnda aega, 
et ega lust ja lillepidu, mis on 
renditööjõu osas olnud, kaua ei 
kesta,” nentis Kõiv, et Eesti po-

le ainus riik, kes tahaks Ukrai-
na töölisi endale saada, vaid me 
oleme selles üleeuroopalises 
konkurentsis. 

Kõivu hinnangul paistavad 
arengud ka sellest, et Eesti töö-
tajate arvu poolest kõige suure-
ma renditööjõuettevõte Fines-
ta Baltic töötajate arv on vähe-
nenud aastataguse ajaga võr-
reldes 172 inimese võrra. “Seda 
on päris palju, kuigi tõsi on see, 
et selles sektoris on vähem töö-
tajaid alati just neljandas ja esi-
meses kvartalis – aga neljandas 
kvartalis praegu aset leidnud 
langus on sügavam, kui see  oli 
aasta tagasi.” 

Kõiv lisas, et ka ettevõtete 
hulgas, kel on tekkinud mingid 
probleemid, on kõik just rendi-
tööjõuga tegelevad firmad, mis 
näitab samuti, et selles sekto-
ris on olukord muutunud pi-
nevaks.

“Häda on ka selles, et Ees-
ti palgatase pole tihti see, mis 
oleks võluv renditööjõu jaoks,” 
tunnistas Kõiv. “Tegime ülevaa-
te sellest, kuhu sektorisse ren-
ditööjõud läheb ja selgus, et 
mida kõrgem on sektori kesk-
mine töötasu, seda tõenäolise-
malt renditööjõudu sinna  lii-
gub. Näiteks kui kinnisvara hal-
dus- ja hooldusärisse renditöö-

jõud minna ei taha, sest palka 
seal pakkuda pole, siis ehitus ja 
töötlev tööstus on samas rendi-
tööjõu hulgas populaarne.”

Raporti tarbeks tehtud juh-
tide ja eskpertide küsitlus, mil-
les eksperdid annavad hinnan-
gu tervele sektorile ning juhid 
analüüsivad süvitsi oma ette-
võtet, näitas, et poliitilise surve 
risk on sektoris samuti jätkuvalt 
tunnetatav. “Kui juhid käsitle-
vad seda päriselt teostuda võiva 
riskina, siis ekspertide jaoks on 
see küll risk, aga nad ei näi seda 
nii tõsiseks hindavat,” kirjeldas 
ta. “Ega kui pole kuskilt tööjõu-
du võtta, siis sa võid pakkuda 

ükskõik millist palka, aga kui 
inimesi pole, siis pole.”

Kõiv ütles teist valminud ra-
portit – inseneribüroode tule-
musi käsitlevat – kommenteeri-
des, et selles sektoris tuleks leida 
võimalusi efektiivsemaks töö-
tamiseks.  “Ega midagi pöörast 
või halba lahti pole – viies suu-
remas ettevõttes on müügitulu 
kasvanud 32% ja kümnes suu-
remas 14%, mis on kahekohali-
sed numbrid, mida hetkel kas-
vunumbritena väga tihti ei näe, 
nii et selles suhtes võib rahul ol-
la, aga kui vaadata, et keskmine 
töötasu on aastaga kasvanud 
8%, aga käive 3%, on kasutama-

ta efektiivsuse potentsiaali seal 
kindlasti sees,” kinnitas ta.

Ka sektori juhid ja eksper-
did on märksa pessimistliku-
mad, kui keerulisemas olukor-
ras olevas renditööjõu sekto-
ris. “Üks asi, mis joonistub väl-
ja, on see, et Eestis on targa töö-
jõu puudus ja inseneribürood 
on kindlasti üks sektor, mis sel-
le all selgelt kannatab.”

Ehitusfirmad võitlevad Ukraina tööjõu pärast teiste Euroopa riikidega

tElli vEEbist

Infopanga valdkondade  
konkurentsiraportid 
pood.aripaev.ee/konkurentsi-
raport

teistest materjalidest lihtsasti näiteks Ker-
to LVLiga asendada. Lõpptulemus oleks nii 
kaunis kui ka jätkusuutlikum, kuna puit on 
ühtaegu nii tõhus kui esteetiline materjal. 
Usun, et puitelemendid muutuvad parema-
te tulevikulinnade – hübriidlinnade – lahu-
tamatuks osaks,” on Gofers öelnud.

Metsä Wood kutsub ehitusinsenere ja 
-ettevõtteid ühinema algatusega, et avas-
tada koos paremad lahendused tõhusama-
te, jätkusuutlikumate, modulaarsemate ja 
praktilisemate ehitusmeetodite väljatöö-
tamiseks.

eHiTUSUUdiSed. ee

väljakUtsE
Hybrid City

Pääseb ligi platvormi Open Souce Wood 
kaudu. 
Osalejatel tuleb valida olemasolev mitme-
korruseline hoone, mis pole ehitatud puit-
materjalidest, valida hoones kasutatud ele-
ment ja kujundada see ümber, kasutades 
põhimaterjalina Kerto LVLi.
Töid saab esitada kuni 31. maini 2020.
võitjad valib välja Open Source Woodi ko-
gukonna ekspertgrupp. 
kõige uuenduslikum lahendus võidab 
peaauhinna – 10 000 eurot. Teine ja kolmas 
koht saavad kumbki 5000 eurot.
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Vanerex OÜ
Veemeistri tee 7, Haage, Tartumaa

tel 5650 9995

vanerex@vanerex.ee
FB: www.facebook.com/vanerex

www.vanerex.ee

Vineerist riiulisüsteemid ja
sisekatted kaubikutele

Kortermaja lõõride korrektne kasutus tagab suurema 
turvalisuse

 Lõõride uuring ja kaardistamine on 
hea alus renoveerimis- või ümberehi-
tusprojektile.

Kui majja kolivad uued elanikud, siis ühis
tu ei saa ja ei peagi kaasa rääkima sel
les, milliseks värvida korteri seinad või 
kas kööki osta puidust või metallist toolid. 
Küll aga on ühistul õigus ja lausa kohustus 
veenduda lõõride korrektses kasutami
ses juhul, kui majja hakatakse paigaldama 
uut tahkeküttel või gaasil põhinevat kütte
keha. Korstnad ja lõõrid on korter majas 
ühiskasutuses ning seega ühisomand. Iga 
korteriomanik ei või toimetada nendega 
just nii, nagu talle hetkel sobilik on.

Liiga tihti tuleb lõõride uuringu ning kaar-
distamise raames klaarida arusaamatu-
si naabrite vahel, kus üks naaber on pai-
galdanud uue seadme teise korteri kasutu-
ses olevasse lõõri põhjendusega, et see lõõr 
oli kõige lähemal ja seega kõige mugavam 
ühendamiseks. Nii on mitmelgi korral juh-
tunud, et köögikubu paigaldatakse naabri 
ahju kasutuses olevasse lõõri või vastupidi, 
uus kamin saab suitsulõõriks ülemise kor-
rusega jagatava ventilatsioonilõõri. Miks 
selline lahendus ohtlik on? Kui kütteseade 
ning ventilatsioon on ühes ja samas lõõris, 
on väga suur oht, et vingukaas levib venti-
latsiooniava kaudu eluruumidesse. 

On ka ühistuid, kus elanikud teavad, et 
aegade jooksul on kortereid ümberehitatud 
ning on muudetud mitmel korral ka tehno-
süsteeme. Seda, mis või kus lõõris hetkel on, 
ei oska enam keegi täpselt öelda. Samas ol-
lakse aga jõutud ühisele arusaamale, et lõõ-
ridega seonduv on vaja korda teha ehk lõõ-
rid renoveerida. Lõõride uuring ja kaardis-
tamine on hea alus renoveerimis- või üm-
berehitusprojektile.

Lõõride uuring kaameraga võib vajali-

kuks osutuda ka siis, kui tundub, et tõm-
met ei ole ja on põhjust arvata, et lõõris võib 
olla ummistus. Lõõri võib kukkuda kivi la-
gunenud korstnapitsist. Sinna võib sattuda 
ka mõni lind. Seda eriti kortermajades, kui 
korstnad ei ole võrguga kaetud. Alles hilju-
ti tõmbasime ühe kortermaja ventilatsiooni 
lõõrist välja suure prügikotitäie ehitusvah-
tu. Miks see oli lõõri sattunud või millisest 
paranduskohast lahti tulnud, jäigi sel kor-
ral teada saamata.

Kuidas lõõre uuritakse ja kaardistatakse? 
Peamiselt kahel meetodil. Lõõride seisukor-
da uuritakse spetsiaalse lõõrikaamera abil, 
millega on võimalik vaadelda, kas lõõr on 

terve või on seal pragusid. Samuti näeb kaa-
mera abil ära, kui lõõris on ummistus ning 
millest ummistus koosneb: kivipraht, pigi, 
tahm vms. Kaameraga näeb samuti ära, mi-
tu ühendust ühes lõõris on ehk mitu venti-
latsiooni või kütteseadet sinna ühendatud 
on. Viimaste tuvastamisel ongi abiks spet-
siaalne värviline suits. Suitsuga uuringu 

läbi viimiseks on vaja ühte inimest korte-
risse ning teist katusele korstnate juurde. 
Suitsu küünal süüdatakse küttekeha või ven-
tilatsiooniava juures, suits liigub lõõri ning 
katusel olev inimene märgib üles, millisest 
korstnast ja lõõrist suits väljub. Nii saab kõi-
ge täpsema ülevaate, millised seadmed ku-
hu lõõri ühendatud on. Selleks tööks kasu-
tusel olev suits ei ole ohtlik ei korteris viibi-
jate tervisele ega mööblile.

Seega, enne kui hakkate kortermajja pai-
galdama uut kütte- või ventilatsioonisea-
det, tehke kindlaks, et paigaldate selle ik-
ka õigesse lõõri!

Vaata lisainfot potipoiss.ee
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Eva KiislEr 
eva.kiisler@aripaev.ee

Ettekannetest kerkis esile, et kuigi Eestis 
kurdetakse ehitussektori digiarengu üle 
palju, võime ennast rahumeeli liigitada sel-
les vallas edukaks tegijaks, jäädes maailmas 
alla vaid vähestele riikidele.

Kuhu liigub 
digitaalehitus?
11. veebruaril toimus Tallinnas neljas 
ehituse tehnoloogiakonverents, kus arutati 
digitaalehituse üldise arengu, tulevikku 
kujundavate tehnoloogiatrendide ja 
ehitusinfo mudelite kasutamise üle. 

 Et Eesti ehitus-
sektori tootlikku-
se tase tõuseks 
arenenud riikide 
tasemele, on tarvis 
innovaatilised 
lahendused tingi-
mata kasutusele 
võtta, rääkis virgo 
sulakatko digitaale-
hituse klastrist.
fotod: RaUl Mee

 Kuidas leida 
vastavalt projekti 
eripäradele kõige 
sobivam partner 
ning tagada tule-
musik koostöö kõi-
gi osapoolte vahel, 
arutles alari arro 
inseneribüroost 
arro & agasild.  

 Kui kaugele oleme e-ehituse visioonist jõudnud ning mida see 
praktiliselt tähendab, rääkis Jaan saar MKM-ist. 

 Piia Bergštein tutvustas, kui valmis on tehnoloogia lahendusteks hoonete kasutajad. 

 Palusime osalejail arvamust avaldada, millises ulatuses Eestis mudelprojekteerimise lahendusi kasutatakse, 
millised ettevõtted on eesrindlikud ja kes pole veel digirongile korralikult peale saanud.

 vaiko veeleid Hades Geo-
deesiast loetles 9 võimalust, 
kuidas droonid töökorraldust 
tõhustavad.

 Merko Ehitus Eesti objektiin-
sener Fredi ivask tutvustas T1 
ehituse digilahendusi. 
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  Neljandat korda toimuval ehituse tehnoloogiakonverentsil 
kajastasime palju kogemuslugusid, uurimusi ja rääkisime uutest 
tehnoloogilistest lahendustest.

 Kohvipauside 
ajal jagus juttu 
kauemakski. 

 Emina Dervisevic, 
Saint-Gobaini digi-
taalehituse valdkon-
najuht Põhjamaades 
ja Balti riikides 
rõhutas, et parim 
digitaliseerimise 
taktika on kesken-
duda inimestele ja 
nende harimisele.

• KALLURVEOD POOLHAAGISKALLURITEGA 

• VUNDAMENDIAUKUDE KAEVAMINE

• PINNASE ÄRAVEDU

• LIIVA, KILLUSTIKU JA FREESASFALTI MÜÜK

Kontaktandmed: 
Tel 502 0097 

info@aakerrendi.ee 
www.aakerrendi.ee
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Rekonstrueerimistööde maksumus riigi-
tee nr 2 Tallinna-Tartu-Võru-Luhamaa ki-
lomeetritel 20,898–25,00 Vaida–Aruvalla 
lõigu I niidil on 1,945 miljonit eurot ilma 
käibemaksuta. Tööde eesmärk on liiklus-
ohutuse taseme tõstmine, sõidumugavuse 
ja tee kandevõime parandamine.

“Tallinna-Tartu maantee on Eesti üks 
suurima liiklustihedusega maanteid, seal-
hulgas Vaida-Aruvalla teelõik. Selle lepingu 
raames rekonstrueerime poole aasta jook-
sul 4,1kilomeetrise lõigu ning ohutuse ta-
gamiseks paigaldame ka ulukitara,” sõnas 
Nordecon ASi juhatuse liige Ando Voogma.

Lepingu käigus rekonstrueeritakse Tar-
tu-suunaline niit, kompleksstabiliseeritud 
alusele paigaldatakse kolmekihiline asfalt. 
Ühtlasi paigaldatakse lõigule 3,3 km uluki-
tara. Töö teostamise tähtaeg on 180 päeva.

5,7 miljoni eest lepinguid Lõuna-Eestis

Riigitee nr 51 Viljandi-Põltsamaa lõigul 
Võisiku-Kuningamäe rekonstrueeritak-
se 7,3 km pikkune lõik ning tugimaanteel 
number 69 Võru-Kuigatsi-Tõrva tee Kuigat-
si teeristi Soontaga lõigul 8,1 kilomeetrit, sh 
kaks silda. Tööde maksumused on vastavalt 
2,6 miljonit eurot ja 3,14 miljonit eurot, hin-
dadele lisandub käibemaks.

“Senised kruusateed saavad tolmuvabad 

katted nii Jõgeva kui ka Võru maakonnas – 
see on oluline nii autojuhtide turvalisuse 
tagamiseks kui ka kohalike elanike jaoks. 
Samuti rekonstrueeritakse Võru maakon-
nas kaks silda,” täpsustas Nordecon ASi ju-
hatuse liige Ando Voogma.

Riigitee 51 Viljandi-Põltsamaa kilomeet-
ritel 35,809–43,109 rekonstrueeritakse 7,3 
km pikkune lõik Võisiku-Kuningamäe va-
hel. Bituumenstabiliseeritud alusele paigal-
datakse kahekihiline asfalt ning korrasta-
takse sademeveesüsteemid. Ühtlasi saavad 
tolmuvaba katte kaks Jõgevamaal paikne-

vat riigiteed kogupikkusega 4,8 km. Tugi-
maanteel 69 Võru-Kuigatsi-Tõrva kilomeet-
ritel 57,198–65,350 rekonstrueeritakse Kui-
gatsi teeristi-Soontaga lõik. Lepingu käigus 
rekonstrueeritakse 8,1 km pikkune lõik Kui-
gatsi teeristist kuni Väikse Emajõeni. Komp-
leksstabiliseeritud alusele paigaldatakse 
kahekihiline asfalt ning korrastatakse sade-
meveesüsteemid. Ühtlasi ehitatakse lõigule 
uued Kuninga ja Soontaga sillad ning raja-
takse tolmuvaba kate ligi 4 km kruusateele. 

Mõlemad tööd valmivad seitsme kuuga.
EhitusuudisEd. EE

Nordecon sai kolm 
lepingut maanteeametilt
Nordecon ja maanteeamet sõlmisid lepingu Vaida-Aruvalla I niidi 
rekonstrueerimiseks ja riigitee 51 ning tugimaantee number 69 
rekonstrueerimiseks Põlva ja Võrumaal.

Rail Baltic sai leppe 
energiataristu 
ümberehitamiseks
Allkirjad sai Rail Baltic Estonia 
ja Eleringi koostööleping, mis 
määratleb tingimused Rail 
Balticu raudtee ning Eleringi-
le kuuluvate kõrgepingeliini-
de ja gaasitrasside ristumiste 
ümberehitustel.

Rail Balticu raudtee ristub 
Eestit läbival 213 kilomeetril 
erinevate Eleringi õhuliini-
de ja gaasitrassidega. Selleks, 
et taristute koostoimimine 
oleks ohutu ja toimiks ka uue 
raudtee ehitamise järgselt, on 
vajalik projekti käigus ümber 
ehitada kokku viis 330kilo-
voldise õhuliini ristumist, 26 
110kilovoldise õhuliini ristu-
mist ning kuus ristumist gaa-
sitrassidega.

Rail Baltic Estonia ülesan-
deks on raudtee ja trasside üm-
berehituseks vajalike tööde 
korraldamine. Elering teostab 
kogu projekti vältel tehnilist 
järelevalvet nii projekteerimi-
sele kui ka tööde teostamisele.

OÜ Rail Baltic Estonia juha-
tuse liikme kohusetäitja Mar-
ko Kivila sõnul on oluline, et 
raudtee ehitamine ei tekitaks 
häireid võrkude toimimises 
ning ümberehitustööd saak-
sid teostatud vastavalt ette-
nähtud ajakavale. “Ristumis-
te ümberehitamisse investee-
rime suurusjärgus 10 miljonit 
eurot ning loodame tänast aja-
kava arvesse võttes lõpetada 

tööd 2022. aasta lõpuks,” lau-
sus Kivila.

Esimesed taristu ümberehi-
tuse hanked algavad kava järgi 
juba märtsis. Sõltuvalt projek-
ti valmimisest võib eeldada, 
et õhuliini ristumiste ümber-
ehitamine jaguneb nelja-viie 
hanke vahel ning gaasitras-
side ümberehitamiseks kor-
raldatakse kaks-kolm hanget.

selgus ka esimese viadukti 
betoonitööde tegija

Merko Ehitus Eesti ja YIT Eesti 
sõlmisid lepingu betoonitöö-
de teostamiseks Saustinõmme 
maanteeviadukti ehitusel Sa-
ku vallas. Leping hõlmab 112 
meetri pikkust Saustinõmme 
maanteeviadukti ehitust, mis 
ületab esimesena Rail Balticu 
raudteetrassi. YIT Infra Eesti-
ga sõlmitud ehitusleping hõl-
mab 4,1 kilomeetri pikku-
se eraldusribaga neljarajalist 
maanteed, mis ühendab Lui-
ge ja Saku liiklussõlmi. Lõigu-
le on planeeritud ka Saku liik-
lussõlme uued paarisviaduk-
tid ning loomatunnel.

OÜ Rail Baltic Estonia fi-
nantseeritav Saustinõmme 
viadukt ja sellest tuleneva-
te lisatööde maksumus on 
6,92 miljonit eurot. Kõik tööd 
peaksid olema lõppenud 2021. 
aasta II kvartaliks.

EhitusuudisEd. EE

 senised 
kruusateed 
saavad tolmu-
vabad katted 
nii Jõgeva kui 
Võru maakon-
nas. foto: raUl 
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Jõhvi kerkib tootmishoone
Mapri Ehitus ehitab Jõhvi Äri-
parki tööstuslike seadmetega 
tegelevale firmale Elvarem tä-
napäevase tootmishoone.

Seni tööstuslike seadmete 
hoolduse ja remondiga tege-
lev Elvarem hakkab uues toot-
mishoones tegema CNC metal-
lilõikamistöid. 

Olulise tootmisettevõttena 
on Elvarem saanud projekti fi-
nantseerimise toetuseks 25% 
Ida-Virumaa programmist, 
tänu sellele, et ettevõte loob 
juurde viis töökohta tänaste-
le lisaks.

“Mapri Ehitus ehitab Jõh-
vi Äripargis kolmandat ob-

jekti. Meile meeldib Ida-Viru-
maal ehitada, kliendid on siin 
rahulikud ja koostööpartne-
ritega peavad kõik kokkulep-
ped. Oleme valmis alati ehita-
ma neile, kas tahavad kohalik-
ku tööstust laiendada,” ütles 
Mapri Ehituse tegevjuht Tar-
mo Roos.

Elvaremi juhatuse liige Ni-
kita Soroka lisas, et ettevõtte 
areng on viimased viis aastat 
läinud ülesmäge. “Alustame 
uues hoones CNC töödega ja 
märgid näitavad, et laieneme 
veelgi ning peagi anname tä-
nase seitsme inimese asemel 
tööd kaheteistkümnele.” Elva-

rem teeb teiste hulgas allhan-
keid VKG-le ja Koneskole.

Ida-Virumaa Tööstusala-
de Arenduse SA juhatuse lii-
ge Teet Kuusmik sõnas, et Jõh-
vi Äripargis tegutseb täna seit-
se ettevõtet ja nelja objekti ehi-
tused on lõpetatud, Elvaremi 
tehas on järjekorras viies. “Kui 
praegu on meil siin logistika- 
ja äriteenindusettevõtted, siis 
Elvarem on esimene tootja ja 
tootmisettevõtte lisandumine 
on väga oluline. Oleme sõlmi-
nud eellepingud veel viie fir-
maga ja tõenäoliselt tuleb see  
aasta seni kiireima arengu-
ga,” märkis ta.   EhitusuudisEd. EE

Estover Piimatööstus rajab El-
va valda Kaarlijärve külla meie-
reid energiaga varustava bio-
gaasijaama. samasse tuleb ka 
1100ruutmeetrine juustuval-
mistusladu. Mõlemad objektid 
ehitab aasta lõpuks valmis Ma-
pri Ehitus.

Rajatava biogaasijaama ees-
märk on piimatööstusest kogu-
tud reovee ja vadaku anaeroob-
ne kääritamine biogaasi saami-
seks. Kavas on asendada töös-
tuses vajamineva auru tootmi-
seks põlevkiviõli biogaasiga. 
Jaam on valmis vastu võtma ku-
ni 1200 kuupmeetrit reovett ja 
250 kuupmeetrit vadakut päe-
vas, arvestuslikult saab nii kae-

tud enamik Kaarlijärve toot-
mise soojusenergia vajadusest. 
Tööde käigus rekonstrueeritak-
se ka aeroobne reoveepuhasti.

“Näeme ringmajandust olu-
lise võimalusena ja naljatami-
si saame öelda, et me hakkame 
tööle piimaenergial. Biogaas on 
parim püsivat energiat pakkuv 
taastuvenergia allikas, sest eri-
nevat bioloogilist massi on Ees-
tis suhteliselt palju, samas kui 
päikest pigem vähe ja ka tuul 
pole püsiv,” ütles Estover Piima-
tööstuse tegevjuht Hannes Prits.

“Koos meie sidusettevõttega 
RVT Ehitus, kel on palju koge-
musi biogaasijaamadega, ehi-
tame Kaarlijärve jaama valmis 

selle aasta lõpuks. Tehnoloogia 
tarnib bioloogiliste jäätmete 
käitluse asjatundja HydroTha-
ne STP. Sama tarnija seadmed 
on kasutusel ka Estonian Celli 
ja Salutaguse biogaasijaamas. 
Meie jaoks on see kolmas Eestis-
se rajatud biogaasijaam, eelne-
valt oleme ehitanud Ilmatsalu ja 
Aravete biogaasijaamad,” lisas 
Mapri Ehituse müügijuht Mar-
gus Väärsi. 

Biogaasijaam läheb maks-
ma üle  kuue miljoni euro, mil-
lest Keskkonnainvesteeringute 
Keskuse toetus on 1,96 miljonit. 
Kogu investeeringu maksumus 
koos käibemaksuga on ca 10 
miljonit eurot.       EhitusuudisEd. EE

As Nordecon kontserni ette-
võtted OÜ Embach Ehitus ja 
OÜ Nordecon Betoon ühis-
pakkujatena sõlmisid töövõ-
tulepingu OÜga tartu Kesklin-
na Perearstikeskus, et ehitada 
tervisekeskus ja parkimismaja 
9,5 miljoni euro eest. 

Tartusse Raatuse tänavale 
ehitatav perearstikeskuse hoo-
ne tuleb kuue maapealse ja ühe 
maa-aluse korrusega, suletud 
netopinda on hoones kokku 
7400 ruutmeetrit. 6100ruut-
meetrise netopinnaga parki-
mishoone tuleb kolme maa-
pealse ja ühe maa-aluse kor-
rusega, parkimiskohti on 206.  

Mapri ehitab juustuturu 
liidrile biogaasijaama

 Estover rajab uue biogaasijaama, mis hakkab meiereid energiaga varustama.  Foto: EstoVEr

tartusse kerkib 10 miljonit maksev  
tervisekeskus

Tööde maksumus on ligi 9,5 
miljonit eurot, millele lisan-
dub käibemaks. Maja valmib 
2021. aasta augustiks.

EhitusuudisEd. EE

 Nordeconi kontsern 
sõlmis lepingu perears-
tikeskuse ehitamiseks 
tartusse. Foto: U-Disain
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Astlanda Ehitus ja HKScan Bal-
tics sõlmisid ehituslepingu, 
mille tulemusel kerkib järgmi-
se aasta augustiks Rae valda 
Tallinna ringtee vahetusse lä-
hedusse kogu Baltikumi tee-
nindav HKScani logistikakes-
kus.

Tsentraalne logistikakeskus 
aitab ettevõttel hoida kokku 
toodangu hoiustamise ja jao-
tamise kuludelt ning vähenda-
da logistika keskkonnamõjusid.

HKScani Balti üksuste juhi 
Anne Mere sõnul on nii Rakve-
re kui ka Talleggi toodete müü-
gimahtude stabiilne kasv ning 
soov pakkuda oma klientide-
le kiiret ja paindlikku tarnet 
viinud otsuseni kolida senised 
Rakvere ja Riia komplektee-
rimiskeskused ühte hoonesse 
ning jaekettide jaotuskeskuste 
naabrusesse.

”Alates 2021. aasta septemb-
rist kogu Baltikumi teenindav 
tsentraalne logistikakeskus või-
maldab säästa aastas ligikaudu 
miljon eurot logistikakuludelt 
ning vähendada märkimisväär-
selt logistika keskkonnamõju-
sid,” ütles Mere. Tema sõnul tu-
leb peamine keskkonnasääst 
keskusele paigaldatavatest päi-
kesepaneelidest ning veokite lä-
bisõidu vähenemisest 400 000 
kilomeetri võrra aastas.

HKScani kontserni tegevjuht 
Tero Hemmilä lisas, et uue logis-
tikakeskuse rajamine toetab nii 
strateegilisi kasvuplaane kui ka 

aitab täita tarbijate ja ettevõtte 
enda ootusi vastutustundliku-
le ettevõtlusele. “HKScanil on 
ambitsioonikas plaan liikuda 
süsinikuneutraalsuse suunal. 
Mitmed investeeringud Eestis 
nii tootmisesse kui ka logisti-
kakeskusesse aitavad meil seda 
teed jätkata,” märkis Hemmilä.

Astlanda Ehituse juhatuse 
esimehe Kaupo Kolsari sõnul  
on ka nende jaoks tegemist olu-
lise projektiga. “Pakume HKSca-
nile nii-öelda võtmed kätte la-
hendust. See tähendab, et ehi-
tame keskuse omafinantseerin-
guna HKScani projekti alusel ja 
sõlmisime selle opereerimiseks 
nendega kümneaastase rendile-
pingu,” selgitas Kolsar.

Rajatavas logistikakeskuses 
saab olema 9000 ruutmeetrit 
laopinda, mida on võimalik hil-
jem ka suurendada. Keskusesse 
asub tööle 105 töötajat. 

EHiTuSuudiSEd. EE

Merko Ehitus Eesti ja GVP in-
vest Estonia sõlmisid lepingu 
hotellihoone rajamiseks Tal-
linnas Tartu maanteele.

Lepingu raames ehitab Mer-
ko Ehitus Eesti kuuekorruselise 
hoone, milles alustab tööd Bal-
ti riikide esimene Hampton by 
Hilton hotell. Lepingu maksu-
mus on ligikaudu 8,9 miljonit 
eurot, millele lisandub käibe-
maks. Hoone valmib detsemb-
ris 2021.

GVP Invest ostis Tartu maan-
tee kinnistu 3,3 miljoni euroga 
2017. aastal. Praegu asub seal 
Eha Keskus, mille üürnikeks 
on muu hulgas Maxima toidu-
kauplus ning Euroapteek. 

Hampton by Hilton on maa-

ilma üks tuntumaid kõrgema 
keskklassi hotellibrände li-
gi 3000 hotelliga kahekümne 

seitsmes riigis. Balti riikides 
saab esimese Hampton by Hil-
ton hotelli operaatoriks Apex 

Alliance Hotel Management, 
mis hetkel opereerib Lätis, Lee-
dus ja Rumeenias kuut erinevat 
Hiltoni ja Marriotti kaubamär-
gi hotelli.

GVP Invest Estonia kuulus 
kuni eelmise aasta 12. novemb-
rini Leedu ettevõtjale, Maxima 
omanikfirma väikeaktsionäri-
le ja Maxima Grupi eksjuhile 
Mindaugas Bagdonaviciusele. 

Praegu on GVP Investi oma-
nikuks mullu novembrikuus 
asutatud OÜ Tartu Properties. 
Ettevõtte juhatuse liige Kestu-
tis Samajaus kas on varem sa-
muti töötanud Maxima Grupis 
ja olnud ametis Maxima Latvi-
ja finantsjuhina. 

                                       EHiTuSuudiSEd. EE

Vanalinna Ehitus ehitab 
Ratsuri majad
Pro Kapitali Gruppi kuuluv tü-
tarettevõte Marsi Elu ja Vana-
linna Ehitus sõlmisid lepingu 
Tondil Marsi tänaval tallihoone 
rekonstrueerimiseks ja juurde-
ehituse ning pooleldi maa-alu-
se parkla ehitamiseks.

Ratsuri majade nime kandva-
te hoonete ehitusmaksumuseks 
on ligi 3,5 miljonit eurot koos 
käibemaksuga ning valmimis-
ajaks on planeeritud 2021. aas-
ta kevad. 39 korterist 30 on ka 
juba broneeritud.

“Seoses positiivse nõudluse-
ga Kristiine City elamispinda-
de järele renoveeritakse kahe-
korruseline tallihoone ja ehita-
takse neljakorruseline uus hoo-
ne. Tegemist on vana ja väärika, 
20. sajandi alguses ehitatud aja-
loolise hoone elluäratamisega,” 
andis ettevõte teada. 

Tänaseks on Pro Kapital Kris-
tiines renoveerininud juba Ton-
di 51 kasarmuhoone ning Mar-
si 6 loftid.

EHiTuSuudiSEd. EE

Astlanda ehitab 9000 
ruutmeetrit laopinda

 Alates 2021. aasta 
 septembrist kogu Baltiku-
mi teenindav tsentraalne 
logistikakeskus võimal-
dab säästa aastas ligikau-
du miljon eurot logistika-
kuludelt ning vähendada 
märkimisväärselt logisti-
ka keskkonnamõjusid. 

HKScani Balti üksuste juht  
Anne Mere

Eesti teise Hiltoni ehitab Merko

 Tallinnas Tondil asuv vana tallihoone saab uue kuue ja juurde-
ehituse, kompleks sai nimeks Ratsuri majad. foto: RAtsuRi mAjAd

 uue hotelli eskiisprojekti autor on Tõnis Tarbe arhitektuuri-
büroo. foto: GVP inVEst EstoniA
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Elektrilevi jätkab Tallinna linna 
valgustamist
Elektrilevi ja Tallinna linn sõl-
misid uue lepingu, mille jär-
gi haldab järgmise viie ja poo-
le aasta jooksul Tallinna täna-
vavalgustust võrguettevõte 
Elektrilevi.

Elektrilevi ülesandeks koos 
partneriga AS Empower on Tal-
linna valgustusvõrgu igapäe-
vane korrashoid ja juhtimine, 
rikete operatiivne paranda-
mine, koostöös linnaga võr-
gu hooldamine ja arendamine 
ning valgustuse erilahenduste 
tegemine. Sellele lisandub ka 
linna talvevalgustuse ülespa-
nek ja mahavõtmine.

“Pealinna valgustusvõrgu 
haldamise jätkamine on meie 
jaoks loomulik samm. Oleme 
Tallinna tänavavalgustust tä-
naseks hallanud viis aastat ja 
Tartu tänavavalgustust kolm 
aastat. Võime öelda, et oleme 

saanud hea kogemuse, kuidas 
valgustusvõrku efektiivselt ja 
koostöös elektrivõrgu haldu-
sega läbi viia,” ütles Elektrilevi 
valgustusteenuste üksuse juht 
Andrus Kraht.

Tallinna linna valgustus-
võrgus on ligikaudu 650 lüli-
tusjaotusseadet ja 60 000 val-
gustit, sh 7500 tänapäevast 
leedtehnoloogial põhinevat 

valgustit. Viimase viie aasta 
jooksul, kui Elektrilevi on ol-
nud Tallinna valgustusvõrgu 
haldaja, on oluliselt vähene-
nud rikete arv.

“Kui 2015. aastal alustasime, 
siis registreerisime 9000 rikke-
teadet aastas. Viimasel aastal 
võtsime vastu 6000 rikketea-
det. Lisaks oleme viinud Tallin-
na tänavavalgustuse tänu täna-
päevastamisele ja regulaarsele 
hooldusele elektriohutusnõue-
tele vastavaks,” ütles Kraht.

Elektrilevi on suurim võr-
guettevõte Eestis, hallates li-
gikaudu 60 000 kilomeetrit 
elektriliine ja 24 000 alajaa-
ma. Lisaks elektri- ja valgustus-
võrgule arendab Elektrilevi tä-
napäevast elektriautode laadi-
misvõrgustikku ja kiire inter-
neti võrku.

EhiTusuudisEd. EE

Ehitustööde dokumenteerimine  muutub lihtsamaks
Majandus- ja taristuminister 
Taavi Aas allkirjastas määru-
se, millega peavad ehitajad esi-
tama edaspidi dokumentides 
mahult vähem, kuid sisult kva-
liteetsemat teavet. 

Aas ütles, et üleliigse teabe 
kaotamine ehitusdokumenti-
dest annab võimaluse paremi-
ni kontrollida ehitamise nõue-
tele vastavust ning aitab kokku 
hoida nii ehitise omanike, et-
tevõtjate kui ka avaliku sektori 
asutuste töötajate aega.

Alates 2016. aastast toimub 
ehitus- ja kasutuslubade me-
netlemine üksnes ehitisregist-
ris ning statistika näitab, et re-
gistrisse lisatavate dokumenti-
de maht kasvab aastaga kahe-
kordselt. Suure osa nendest and-
metest moodustavad ehitusdo-
kumendid, mis on reeglina esi-
tatud süstematiseerimata ku-
jul ning sisaldavad suures ma-
hus ka avalikule võimule mit-
tevajalikku teavet.

Majandus- ja kommunikat-

siooniministeeriumi ehituse 
asekantsler Jüri Rass märkis, et 
selle trendi jätkumisel süveneb 
koormus nii ehitisregistri või-
mekusele kui ka andmete ka-
sutajatele. “Nii tekib oht, et lan-
geb nende andmete põhjal teh-
tud otsuste kvaliteet,” ütles ta.

Määrusega läheb selgemaks 
vaba ehitustegevuse, lammuta-
mise ja ilma pädevale asutusele 
ehitusprojekti esitamise kohu-
tuseta valmivate ehitiste doku-
menteerimise ulatus. 

Nendel juhtudel pole doku-
mendid kohustuslikud enam 
kogu määruse ulatuses, vaid 
ehitaja peab tagama, et nende 
sisu võimaldab mõistliku pin-
gutuse ja kuluga tuvastada ehi-
tise ja ehitamise nõuetele vas-
tavust.

Kui tehtav töö, selleks kasu-
tatavad ehitusmaterjalid ning 
ehitise seisund päevade viisi ei 
muutu, ei pea enam sama tege-
vust tehes ehituspäevikusse iga 
päev uut sissekannet tegema, 

vaid on lubatud kannet jooks-
valt täiendada.

Täpsustusid ka dokumenti-
de allkirjastajate nõuded, mil-
leks lisati määrusesse eraldi pa-
ragrahv, et vältida tulevikus sel-
lega praegu tihti kaasnevaid se-
gadusi. Uue paragrahvina lisan-
dusid ka nõuded õhulekkearvu 
mõõtmise akti koostamiseks.

Enam ei pane riik ehitaja-
le kohustust dokumentide üle-
andmiseks üksnes pärast ehiti-
se valmimist. Dokumente võib 

edastada ka varem, kui on te-
gu etapilise või erinevate ehita-
jatega objektiga. Omanikul või 
riikliku järelevalve tegijal on 
jätkuvalt õigus saada ehitusdo-
kumentidele ligi juba ehitamise 
ajal, et teha vajalikke kontrolle.

Määrus sätestab ka, et ala-
tes vastava võimaluse loomisest 
2021. aasta juulis on võimalik 
ehitusdokumente esitada ehi-
tisregistrile ka ehitise infomu-
delis (BIM).
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Ragn-sells plaanib investee-
rida ligi miljon eurot, et uuri-
da koostöös Eesti teadlastega 
põlevkivituha väärindamise ja 
ringlusesse võtmise võimalusi.

Ettevõtte juhatuse esimees 
Rain Vääna sõnas, et nad on 
paar viimast aastat uurinud põ-
levkivituhkasid ja jõudnud la-
boritingimustes potentsiaalse-
te lahendusteni. 

Selle põhjal usutakse, et suu-
detakse põlevkivi koldetuhast 
välja võtta toorainet, mida saab 
uuesti ringlusse võtta ja ekspor-
tida erinevatele materjalitöös-
tustele Euroopas.

Praeguseks on Ragn-Sells 
alustanud koostöös TalTechi ja 
Tartu Ülikooli teadlastega uu-
rimist, milline on sobivaim teh-
noloogiline lahendus ning kui-
das põlevkivi erinevaid elemen-

te koldetuhast kõige lihtsamini 
ja efektiivsemalt välja võtta ja 
ringlusse suunata. 

Vääna sõnul on senised la-
boritulemused olnud väga olu-
lised ja praegu tahetakse pro-
jektiga aktiivselt edasi liikuda. 
Järgmine uuringuetapp läheb 
ettevõtte sõnul maksma suurus-
järgus miljon eurot.

Vääna sõnul aitaks uue teh-
noloogia kasutusele võtmine 
tulevikus vähendada energia-
tootmise jalajälge ja täiendava-
te loodusressursside kaevanda-
mist. Näiteks Eesti Energia on 
varasemalt leidnud mitmeid la-
hendusi lendtuhkade ringlusse-
võtmiseks. 

“Meie projekti muudab tea-
duse seisukohalt eriti huvita-
vaks see, et keskendutakse just 
koldetuhkadele, millele seni ei 

ole häid väljudeid õnnestunud 
leida,” märkis Vääna.

Vääna lisas, et Ragn-Sell-
sil on tugev kaevandusjääkide 
ja tuhkade väärindamise kom-
petents. Viimastel aastatel on 
ettevõte lansseerinud Skandi-
naavias mitmeid patenteeritud 
lahendusi, mis aitavad kaevan-
dusjääkidest ja tuhkadest väl-
ja võtta täiendavaid materjale 
ning seeläbi vähendada nii jää-
kide hulka kui ka survet uute 
maardlate avamiseks.

 “Meie eesmärk peab olema 
materjalide ringlusse võtmi-
ne. Kui midagi loodusest võta-
me, siis seda tuleb maksimaal-
selt säästlikult kasutada ja või-
malikult suures mahus uues-
ti ja uuesti ringlusse suunata,” 
usub Vääna.
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Tehnikaülikooli aasta arendustöödeks 
2019 kuulutati elektrit tootev teekatend ja 
valgustehnika labori välja töötatud mõõte-
teenuste ning uudse mõõtemeetodi mõõ-
tevahend.

Tark teekatend on päikesevalgusest 
elektrit tootev mitmeotstarbeline teeka-
tend, millesse on võimalik integreerida 
mitmesuguseid elektroonikakomponen-
te: protsessoreid, sensoreid, kommunikat-
sioonilahendusi ja LED-elemente. Tuleviku 
teedel suhtleb tee liiklejatega ja vastupidi.

Arendustöö “Tark teekatend (teekaten-
disse integreeritud päikeseenergial töö-
tav digitaliseeritud multifunktsionaalne 
moodul)” uurimisrühma kuuluvad Malle 
Krunks, Andres Krumme, Allan Lahi, Arvo 
Mere, Ilona Oja Acik, Veljo Sinivee, Nicolae 
Spalatu, Viktoria Vassiljeva, Mihkel Viirsalu 

ja Daniil Denissov. Töö võitis ülikoolisisesel 
konkursil teise koha. 

Nutikat teekatendit on demonstreeritud 
rahvusvahelistel üritustel Hollandis, Singa-
puris ja USA läänerannikul. Ülikooli spin-
off-ettevõte on alustanud teekatendi toot-
mist, esimesed seitse Tallinna objekti saa-
vad uudse teekatte juba tänavu.

Arendustöö “Akrediteeritud valgusteh-
nika labori mõõteteenuste ning uudse mõõ-
temeetodi ja mõõtevahendi väljatöötami-
ne” uurimisrühma kuuluvad Argo Rosin, 
Arvo Oorn, Toivo Varjas, Rein Laaneots, Rai-
vo Teemets ja Taavi Möller. Töö võitis ülikoo-
lisisesel konkursil kolmanda koha. 

Akrediteeritud valgustuslaboris leiuta-
tud mõõtemeetodi ja mõõtevahendi abil 
võetakse arvesse inimesele omast skotoopi-
list ja mesoopilist nägemist pimedas ja hä-

Tark teekatend kuulutati aasta arendustööks

maras keskkonnas, mida seni ei ole raken-
datud. Valgustehnika labor on Balti riikides 
ainus, kes pakub akrediteeritud mõõtmis-
teenust seitsme valgustehnilise mõõtepa-

rameetri osas. Väljatöötatud mõõteteenu-
seid, -meetodeid ja -leiutist rakendatakse si-
seriiklikes ja rahvusvahelistes projektides. 
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 Päikeseenergial 
töötav digitaliseeritud 
multifunktsionaalne 
moodul. Foto: taltEch 

Ragn-Sells investeerib miljon 
eurot põlevkivituhka

 Ragn-sells hakkab uurima põlevkivituha ringlusesse võtmise võimalusi. Foto: andrEs haabU

 Viimasel aastal võeti vastu 6000 tänavavalgustuse riket aastas. Foto: andras kralla

650 
lülitusjaotusseadet 
ligikaudu on Tallinna 
linna valgustusvõrgus. 
60 000 valgustist põhi-
nevat 7500 kaasaegsel 
leedtehnoloogial.
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