
Hinnad sisaldavad käibemaksu 20% 
ja kehtivad kuni kaupa jätkub!

Iga ilmaga!

KOLI 
119 €88

-1
57

31
20

9

• Naelte (libisemistõkke) 
kinnitamise võimalus 

• Sääre küljel kergesti 
lukustatava klambriga 
reguleerimisrihm 

• Topelt tugevdusega kanna-, 
külje- ja ninaosa 

• Põrutust neelav 
termoisolatsiooniga sisetald 

• Stabilisaator sise- ja välistalla 
vahel 

• Mustust ja pori hülgav 
pinnaviimistlus 

• Väljaulatuv naga kannal lihtsustab kummikute jalast äravõtmist 
• Lai liist  
• Värv: oliiviroheline

FINNWALD 
89 €88

-4
41

• Naelte (libisemistõkke) 
kinnitamise võimalus 

• Klassikalised kummikud, 
mida jahimehed ja kalurid 
eelistavad

• Sääre küljel kergesti 
lukustatava klambriga 
reguleerimisrihm 

• Materjal talub –40 °C 
• Lai sääreosa 
• Lai liist  
• Värv: oliiviroheline

KEVO Outlast HIGH 
169 €88

-5
74

• Naelte (libisemistõkke) 
kinnitamise võimalus 

• Sääre küljel kergesti 
lukustatava klambriga 
reguleerimisrihm 

• Topelt tugevdusega kanna-, 
külje- ja ninaosa 

• Põrutust neelav 
termoisolatsiooniga sisetald 

• Stabilisaator sise- ja välistalla 
vahel 

• Mustust ja pori hülgav 
pinnaviimistlus 

• Väljaulatuv naga kannal 
lihtsustab kummikute jalast 
äravõtmist 

• Materjal talub –40 °C 
• Lai liist  
• Värv: oliiviroheline

Maailma  parimad

kummikudKÄSITÖÖNA VALMISTATUD KVALITEETSED !

Hinnad sisaldavad käibemaksu 20% ja kehtivad kuni kaupa jätkub! Tel 654 9900   e-post: tamrex@tamrex.ee   www.tamrex.eeTAMREX OHUTUSE OÜ
TALLINN Laki 5, Pärnu mnt 139c, Katusepapi 35   •   TARTU Aardla 114, Ringtee 37a   •   PÄRNU Riia mnt 169a   •   RAKVERE Pikk 2   •   JÕHVI Tartu mnt 30   •   VÕRU Piiri 2 •   VILJANDI Tallinna 86
VALGA Vabaduse 39   •   NARVA Maslovi 1   •   HAAPSALU Ehitajate tee 2a   •   PAIDE Pikk 2   •   JÕGEVA Tallinna mnt 7   •   TÜRI Rakvere tee 23   •   RAPLA Tallinna mnt 2a   •   KEILA Keki tee 1   •   KURESSAARE Tallinna 80a

Kõrged hinnad lüKKavad 
ehituslepinguid edasi  Lk 22

Kuidas disainida  
valgustust? Lk 22

eesti ja soome betooni- 
firmade võrdlus  Lk 28
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www.termopilt.ee 
tel 601 6500 · info@termopilt.ee

 ENERGIASÄÄSTULAHENDUSED 
ÜLE EESTI 

TERMOPILT OÜ PEAMISED 
TEGEVUSVALDKONNAD

Projekteerimine
Uutele või rekonstrueeritavatele hoonetele 
energiasäästlike lahenduste kavandamine, 
seal hulgas:
• Kütte-, ventilatsiooni- ja jahutussüsteemid
• Hoonete veevarustuse ja kanalisatsioonisüsteemid
• Kaugkütte- ja jahutuse asulavõrgud
• Veevarustuse ning kanalisatsiooni asulavõrgud
• Elektriprojektid (ka päikesepaneelide sidumine 
   süsteemi)
• Soojustusprojektid

Omame ulatuslikke kogemusi kortermajadele komplektsete 
rekonstrueerimisprojektide koostamisel

Konsultatsioonid
Energiasäästualane nõustamine ja vajaliku 
dokumentatsiooni koostamine:

• Elamute, ühiskondlike hoonete ja ka tööstushoonete    
   energiaauditid
•  Tööstusettevõtete energia- ja ressursiauditid
• Hoonete energiakasutuse dünaamilised simulatsioonid
• Uutele ja põhjalikult rekonstrueeritavatele hoonetele 
   arvutuslike energiamärgiste koostamine
• Olemasolevatele hoonetele tarbimisandmete põhjal 
   energiamärgiste koostamine
• Üldine energiatõhususealane nõustamine

Mõõtmised
Erinevate mõõtmiste läbiviimine, mis aitavad 
saavutada energia kokkuhoidu ja tagada ohutust:
• Termograafilisel meetodil piirete kvaliteedi kontroll ja  
   muud mõõtmised (elektriühenduste kvaliteet, kütte-
   seadmete ohutus ja palju muud)
• Hoonete sisekliima parameetrite mõõtmine ja jälgimine
• Välispiirete õhutiheduse kontroll e. blowerdoor, seal 
  hulgas ka suurtele (>10 000 m²) hoonetele
• Küttesüsteemide vooluhulkade mõõtmine ja projekti
  järgne häälestamine e. tasakaalustus
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EHITUS UUDISED.EE TOETAJAD:

30 Materjali-  
ja tehnoloogiauudised

28 eestlaste edu 
sooMes ei tulene vaid 

odavaMast hinnast
Eesti ehitusala ettevõtete äriedu 
Soome turul ei tulene vaid odavamast 
hinnast ega madalamast töötasust, vaid 
unikaalsest töökorraldusest, kinnitab 
Maru Betoonitööde juht taavi varb 
Estonian Business Schoolis valminud 
magistritöös.

34Fassaadisoojustuse 
niiskusrežiiM 

välispiiretes 
Hoonete kandekonstruktsioonides 
kasutatakse Eesti korter- ja 
väikemajade ehituses meelsasti 
kergplokk-lahendusi. Võtame 
lähemalt vaatluse alla nelja 
seinakonstruktsiooni niiskuserežiimi 
analüüsi.

44vastupidav katus 
elaMukoMbinaadi 

tüüpMajale
Võtame luubi alla kaks viiekorruselist 
eri tüüpi kortermaja, mis said renovee-
rimise käigus 40−50aastase kestvu-
sega uued katused. 

50konve-
rentsi- 

ja koolitus-
kalender
Pane end vara-
kult kirja parima 
hinnaga. 

6 ehitus-  
ja kinnisvarauudised

9erialaliitude uudised
Eesti katused ja fassaadid pürivad 

 rahvusvahelisele areenile.

10 betoonipäeval preMeeriti 
pariMaid betoonehitisi

Eesti Betooniühing pidas Telliskivi loome-
linnakus Betoonipäeva ja kuulutas välja 
konkursi “Aasta betoonehitis 2020” võitjad. 

12inseneribüroode 
turuanalüüs

Eesti inseneribüroo Infragate  Eesti AS juha-
tuse liikme urmas aaskivi hinnangul on 
tunda, et ehituslepinguid hakatakse sügisel 
kõrgete hindade tõttu edasi lükkama.

15kuidas saada osa sooMe 
elaMute renoveeriMise 

hiigelturust?
Soome elamufond vananeb aasta-aastalt ja 
hoonete renoveerimisest kujuneb miljardiäri. 

16ärihoonete renoveeriMine
Eestis peetakse hoonete uuendamist 

tähtsaks, aga selgub, et kaks kolmandikku 
ärihoonetest ei saavuta renoveerimise tule-
musel loodetud energiatõhusust.

20ehituse uus Murekoht – 
praakMaterjal ja kiiruga 

ehitaMine
Kõrged hinnad ja toormenappus põhjustab 
olukorra, kus Eestisse on hakatud sisse 
tooma praakmaterjale ning tähtaegades 
üritatakse püsida hoonete kvaliteedi arvelt.

22kuidas disainida 
valgustust?

Läbi mõtlemata ja valedel kaalutlustel loodud 
valgustus võib anda negatiivseid tulemusi ja 
nii hoone kui ka selle ümbruse juures palju 
ära rikkuda. 

12
10

22

28

Ehitus ja  
kinnisvara 

LoE ja  
kasuta

44



Kui tahad uut maja saada, 
ehita ise

O
otamatult kuum suvi on läbi, kuid oodatud koroonakriisi lõpp ei 
paista kusagilt. Kuigi mitmed juhid on avaldanud kahtlust, kas 
see ikka on ehituses õige kriis, siis sellega seotud probleemid veel 
sügisega kahjuks läbi ei saa.

Samas, kui jätta kõrvale osa materjalide tohutu hinnatõusu ja 
tarneraskused, ei ole veel midagi olulist pooleli jäänud ja suuri lepingutrahve 
pole ettevõtted pidanud maksma. Veel õnneks mitte. Aga juba on kuulda, et 
ehituslepinguid on hakatud edasi lükkama, sest hinnad on üüratud ja tarned 
heitlikud. Oodatakse, mida toob talvine tavaline vaikelu, ja loodetakse, et järg-
misel kevadel saabub selgus.

Lood on veel keerulisemad eratellijal, keda ehitusmeeste puudus sel suvel 
kuidagi eriliselt mõjutas. Ehitusega seotud veebigrupid on täis tööpakkumisi 
ja ootan isegi juba mitmendat nädalat, et ehitusmehed, kes abihoone vunda-
mendile raami valmis tegid, tuleksid ka betooni sinna sisse valama. Ikka 
loodan, et saabuvad varem kui esimene lumi.

Või tuttava räägitud veidi anekdootlik lugu, kuidas ta tellis endale 
tehasemaja, lootuses kiiresti paari nädalaga sisse kolida. Aga 

ehitusmehed, kes maja hoovile tõid, teatasid, et neil ei ole 
kahjuks aega edasi tööd teha, sest lähevad nüüd kohe 

Inglismaale tööle. Ka ettevõtte juht laiutas käsi, et tal ei 
ole nii kiiresti kusagilt uusi töölisi võtta. Kuna mu tuttav 
on ise lahtiste kätega, sõlmiti lõpuks kokkulepe, et ta teeb 
ise tööd lõpuni ja ettevõtte juht maksab talle selle eest 
palka. Loodetavasti saab ta ikka enne talve katuse alla, 
sest vana korter õnnestus tal kiiresti maha müüa.

Tundub, et ka ehitusettevõtted suudavad praegusel 
raskel ajal seljad koos hoida ja omavahel kannatlikult 
kokkuleppeid saavutada ega torma kohe lepingutrahve 
sisse nõudma. Aga kui kaua veel suudetakse kõrgeid 

hindu alla neelata või lepinguid edasi lükata? Ootame 
ja loodame, et talv rahustab turgu ning järgmise aasta algus 
toob selguse.

teeli remmelg
Ehitusväljaannete juht

toiMetus 
Peatoimetaja-projektijuht  
Teeli Remmelg
E-post teeli.remmelg@aripaev.ee 
Telefon +372 667 0438
Kujundaja Eerik Keerend

telliMine ja levi
Ajakirja tellimiseks: 
E-post aripaev@aripaev.ee
Telefon +372 667 0099
Faks +372 667 0300

reklaaM 
Reklaamimüügi projektijuht 
Helen Paapsi
E-post helen.paapsi@aripaev.ee
Telefon +372 58807785

väljaandja
AS Äripäev
Vana-Lõuna 39/1
19 094, Tallinn
Telefon +372 667 0111,  
+372 667 0222
Faks +372 667 0165,  
+372 667 0265
E-post aripaev@aripaev.ee

trükk
Kroonpress AS

© Ajakirjas Ehitaja avaldatud tekstide ja 
fotode kasutamine ükskõik millisel viisil 
on keelatud ilma väljaandja loata.

nordecon kukkus 
kahjumisse

Sisendhindade tõus, tarneprobleemid ja suured ühekordsed 
kulud viisid Nordeconi teises kvartalis kahjumisse. Ka käive 
vähenes märgatavalt.

Ehitusfirma sai teises kvartalis 479 000 eurot kahjumit, veel 
eelmisel aastal samal ajal teeniti 3,6 miljonit eurot kasumit. 
Brutokasum vähenes teises kvartalis 71 protsenti, 1,4 miljoni 
euroni. Esimese poolaasta puhaskahjum ulatus 2,4 miljoni eu-
roni. Mullu samal ajal saadi 1,4 miljonit eurot puhaskasumit.

“Hoonete segmendi suurimaks mõjutajaks oli oluline 
sisendhindade tõus, mis mõjutab peamiselt 2020. aastal 
sõlmitud lepingute kasumlikkust. Teise kvartali lõpus on näha 
toorme- ja materjalihindade stabiliseerumist, mille pealt on 
oodata sisendhindade tõusu negatiivse mõju leevenemist 
järgmistes kvartalites,” teatas ettevõte. Samuti mõjutasid tu-
lemust Nysäteri tuulepargi ehitustööde lõpetamisega seotud 
ühekordsed kulud.

merko parandas nii 
käivet kui ka kasumit

Merko Ehitus suutis müügitulu ja puhaskasumit teises kvar-
talis kasvatada, kuigi probleeme tekitas objektide tähtaegne 
valmimine ja materjalide tarne.

Merko Ehituse müügitulu kasvas teises kvartalis aasta-
tagusega võrreldes 16 protsenti, 85,8 miljoni euroni. Puhas-
kasum suurenes kokku 4 protsenti ja oli 6,4 miljonit eurot. 
Esimese poolaasta käive suurenes 12 protsenti, 146 miljoni 
euroni. Puhaskasum kasvas 19 protsenti, 9,8 miljoni euroni. 
Kokku on Merko tänavu müünud ligi 150 korterit ja käivitanud 
üle 800 korteri ehituse.

Merko Ehituse juhtkonna sõnul mõjutavad ehitussektorit 
üha enam materjalide kiire hinna kasv ja tarnetega seotud 
probleemid. See teeb objektide tähtaegse valmimise ja eel-
arves püsimise raskemaks. “Tänast turuolukorda arvestades 
on juhtkond esimese poolaasta tulemustega rahul,” teatas 
juhtkond.

4 ehitaja

toimetaja veerg
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Rotator Eesti OÜ

Suur-Sõjamäe 52, Tallinn / Tel. 640 6030

Hitachi Construction Machinery volitatud edasimüüja

HITACHI ZAXIS-7HITACHI ZAXIS-7
Masinad, mis loodud kestma.



6 ehitaja

eHitus&kiNNisvara
UUDISED ●  INIME SED ●  OBJEKTID ●  STATISTIKA ●  ANALÜÜS
Rubriiki toimetab Eva Kiisler 
e-post: eva.kiisler@aripaev.ee

tallinna korteri 
ruutmeetri hind püstitas 
teist kuud järjest rekordi
tallinna korteri 

ruutMeeter maksis 
juulis keskmiselt 2333 
eurot, mis on 17 prot-
senti enam kui mullu 
samal ajal, analüüsib 
Baltimaade suurim 
kinnisvarafirma 
1Partner maa-ameti 
statistikat.

1Partner Kinnisvara 
juhi Martin vahteri 
sõnul tõusevad kinnis-
vara hinnad praegu pea 
kõikjal läänemaa ilmas. 
“Ka Tallinna korteri 
17protsendiline hinna-
tõus on viimase kümnendi üks kiiremaid,” ütles ta.

“Hinnatõusu taga on ühest küljest kiiresti kasvav 
majandus ja palgad, teisalt ka ehitushindade tõus. 
Samuti mõjutab turgu üleüldine ebaselgus koroona-
rindel, mis paneb inimesi oma vahendeid käega-
katsutavasse varasse paigutama,” lisas Vahter.

“Kuna hinnad on kõrged, siis väga hullu krabamist 
pole. Küll aga teeb hinnatõus paljudele lähiajal oma 
kodu ostmise keeruliseks ning vaadata tuleb üüri-
turu poole,” sõnas ta.

“Kui ehitusmaterjalide kättesaadavus stabilisee-
rub ja tulevik muutub selgemaks, peaks ka hinna-
tõus pidurduma. Selge on ka see, et lõputult hinnad 
tõusta ei saa, sest ühel hetkel pole enam ostjaid,” 
lisas asjatundja.

Juulis tehti Tallinnas kinnisvaraga kokku 1029 
ostu-müügitehingut, mis on 1,2 protsenti vähem 
kui juunis, kuid 17 protsenti rohkem kui mullu 
samal ajal. Juulis müüdi Tallinnas 751 korterit, mis 
on 4,6 protsenti vähem kui juunis. “Tehingute arvu 
vähenemine on täiesti ootuspärane. Juulis taandus 
tehinguaktiivsus tavapärastele suvekuudele iseloo-
mulikule tasemele, mil ostu-müügitehingute arv jääb 
700–800 vahemikku,” kommenteeris Vahter. Korteri 
keskmine ruutmeetri hind tõusis kuuga 1,2 protsenti 
ehk 2333 euroni. Pealinna kalleim korter müüdi  
935 000 euro eest.

Juulis müüdi Tallinnas 35 hoonestatud elamumaa 
kinnistut, mis on üheksa võrra vähem kui varasemal 
kuul. Kalleim eramu müüdi 840 000 euro eest.

Möödunud kuul müüdi 16 elamumaa krunti, mida 
on võrreldes juuniga viie võrra enam. Kalleim krunt 
maksis 864 000 eurot.
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Nordecon ehitab 38miljonilise 
Vektori äri- ja eluhoone
nordecon sõlMis ligi 38 Miljoni 

euro suuruse lepingu ja alustab 
peatselt Tallinnasse Pärnu maantee 
137 kinnistule 200 nutikorteriga 
Vektori äri- ja eluhoone ehitamist, 
mis projekteeritakse vastaks LEED 
GOLDi sertifikaadi nõuetele.

Nordecon AS sõlmis lepingu 
Vektori arendaja, Triple Net Capital 
OÜ omandusse kuuluva P137 
OÜga.  Lepingu kogumaht on ligi 
38 miljonit eurot, millele lisandub 
käibemaks. Kogu projekti ehitust 
finantseerib kodumaine LHV Pank.

Koostöö tulemusena kerkib 2023. 
aasta lõpuks Saku ja Kohila täna-
vate ristmikule mitmetasandiline 
esinduslik hoonekompleks, millest 
saab uus maamärk nii südalinna 
ja linna tuiksoone kui ka Pärnu 
maantee äärse kvartali elavdamisel 
ning arendamisel. Seniste amorti-
seerunud tootmis- ja büroohoonete 
asemele kerkib 16- ja 12korruselise 
torniga 200 korteri ja 320 parkimis-
kohaga tornmaja. Kokku 38 000 
ruutmeetrit avarate panoraamvaa-
detega kortereid ning kõrgete la-
gedega kaubandus- ja büroopindu. 

Vektori arhitektid on Mihkel tüür 
ja ott kadarik ühes Kadarik Tüür 
Arhitektide meeskonnaga.

“Kinnisvaraarendus on paljuski 
majanduskasvu lakmuseks. Hea 
meel on näha, et just täna on õige 
aeg kõrgetasemelise arenduse alga-
tamiseks Tallinnas,” kommenteeris 
Nordecon ASi juhatuse esimees 
gerd Müller. “Vektor elu- ja 
ärihoone paistab silma ka teadliku 
suhtumisega keskkonnateadli-
kesse lahendustesse. Olgu selleks 
siis ulatuslik katuseaed või igasse 
korterisse paigaldatav targa maja 
lahendus.”

Vektoris on nii ühetoalisi korte-
reid kui ka 170−180ruutmeetrised 
penthouse-tüüpi kortereid. Samas 
on enamik siiski kahe- ja kolmetoa-
lised ülimoodsad korterid. Kõiki-
desse korteritesse on kavandatud 
individuaalne jahutus, nutikodu 
lahendus ning parkimismaja katusel 
on 1500 ruutmeetri suurune rikkali-
ku haljastusega katuseterrass. Pool-
tel kogu hoone parkimiskohtadest 
on elektriautode laadimispunktid, 
olemas on ka rattaparkla.

1partner kinnisvara juht 
Martin vahter
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Liven rajab Pirita TOPi 
kõrvale elamupiirkonna
liven plaanib aastaid kasutuse-

ta seisnud asFaltplatsile rajada 
kehtiva detailplaneeringu kohaselt 
nüüdisaegse elukvartali. Projekti 
eesmärk on välja arendada kõigile 
linnaelanikele avatud elukeskkond 
ja osa Pirita rannapromenaadist. 
 Kavandatud investeeringu maksu-
mus on ligi 70 miljonit eurot.

Liven omandas avalikul oksjo-
nil  Pirita TOPi naabruses asuva 
27 000 m2 suuruse kinnistu aadressil 
Regati puiestee 3 möödunud nädalal.

Liven ASi tegevjuht andero laur 
sõnas ettevõtte pressiteates, et 
kõnealune kinnistu väärib uut algust, 
sest on aastateks jäänud reaalse 
kasutuseta. Livenil on soov luua 
piirkonnast atraktiivne elukeskkond, 
mis jääks avatud ka linnaelanikele.

“Regati puiestee 3 kinnistu näol 
on tegemist ühe olulisema sõlm-
punktiga Pirita ja kesklinna vaheli-
sel alal. Ajalooliselt on merel oluline 
osa Pirita piirkonna kujunemisloos. 
Seetõttu soovime tegutseda Pirita 
linnaosa tervikliku elu- ja vabaaja-
keskkonna arendamisel tihedas 
koostöös kohaliku omavalitsusega,” 
lisas Laur.

Kinnistule rajatakse kolmekorru-
selised elamud ja 220 kodu. Projekt 
järgib kehtestatud detailplaneerin-

gut, mille kohaselt on 90% kavanda-
tud elamumaaks ja 10% äripindade-
le. “Reidi tee avanemisega lahenes 
Pirita ja kaugemate piirkondade 
elanike jaoks liiklusummikute 
probleem. Tänaseks on Reidi tee 
kesklinnapoolsest alast kujunenud 
linnaelanike ja külastajate eelista-
tud ajaveetmispaik. Meie soov on 
Pirita teest kujundada ühtne tervik, 
mis kannaks edasi Tallinna kui 
mere pealinna kuvandit,” selgitas 
Laur kavandatavaid plaane.

Tema sõnul on Livenil selge 
visioon, kuidas loodav arendus 
kujundada Pirita üheks esindus-
alaks. “Me loome kõrge kvaliteedi-
ga hingega kodusid. Kaasame juba 
varajases planeerimisetapis kodu 
ostja, et arvestada tema soovide 
ja vajadustega kodu rajamisel. 
Pirita linnaosa saab Regati tee 3 
arenduse tulemusena uued püsi-, 
mitte lühiajalised külaliselanikud,” 
märkis Laur.

Liven soetas Regati puiestee 
3 kinnistu avalikul kohtutäituri 
pakkumisel, milles osales kaheksa 
ettevõtet, 12,02 miljoni euro-
ga. Järgmise etapina kavandab 
ettevõte arhitektuurikonkurssi, 
mis hõlmab ka ümbritsevat ranna-
promenaadi.

Verston teenis eelmisel 
aastal ligi 380 000 
eurot kasumit
eesti ühe suureMa teede-

ehituskontserni verston 

oü müügitulu kasvas eelmisel 
aastal 6%, ulatudes üle 24,3 
miljoni euro. Ettevõtte kasum 
2020. aastal oli ligi 380 000 
eurot.

Verstoni tegevjuhi veiko 
veskimäe sõnul mõjutas 
koroonaviirus eelmisel aastal 
tugevalt kogu majandus- ja 
ette võtluskeskkonda, sealhul-
gas teedeehitusvaldkonda, kuid 
Verstoni jaoks kujunes aasta kokkuvõttes edukaks.

“Suutsime kujunenud olukorrale kiiresti rea-
geerida ja tegime ettevõtte juhatusega vajalikke 
otsuseid, et kindlustada mahukas tööde portfell ning 
viia kulud ja tulud vastavusse tekkinud olukorraga. 
Tänu sellele õnnestus meil lõpetada tegevusaasta 
kasumis,” kirjeldas Veskimäe olukorda.

2020. aasta lõpus osales Verstoni emaettevõte 
Verston Holding edukalt ASi Eesti Teed erastamise 
protsessis, mille tulemusel omandas Verston 100% 
Eesti Teede aktsiad. Käesoleva aasta 1. juunil liitusid 
ettevõtted ühise ärinime Verston OÜ alla.

“Liitumise tulemusena saavutasime arvestatava 
positsiooni Eesti teedeehitus- ja korrashoiuturul 
ning Verston kasvas üheks suuremaks taristuehi-
tuse ja -hoolduse kontserniks Eestis. Liitumine 
toob Verstoni jaoks 2021. aastal kaasa ärimahtude 
rohkem kui kahekordse kasvu,” lisas Veskimäe.

Olulistest taristuprojektidest algasid 2020. aastal 
Tallinna lennujaama lennuliiklusala laiendamise 
ning Tallinna Linnatranspordi ASile Peterburi tee 
surugaasi tankla platside ehitustööd. Teedeehituspro-
jektide hulgas olid Rosma–Soohara, Mäeküla–Suur-
palu ja Varese–Vaabina teelõikude rekonstrueerimine 
ning Ridase–Saastna kruusateele tolmuvaba katte 
ehitamine, samuti neljarealise Tallinna−Tartu maan-
tee Ardu–Võõbu lõigu ja Rihkama–Kõpu teelõigu 
asfalteerimine. Tööd jätkas 2016. aastal soetatud 
mobiilne asfalditehas, kus toodeti 119 000 tonni eri-
nevaid asfaltsegusid. Verston paigaldas aasta jooksul 
kokku 168 000 tonni asfaldisegusid. Oluline investee-
ring 2020. aastal oli asfaldi eelsöötja soetamine.

Verston on 2010. aastal Paides tegevust alusta-
nud teedeehituse ja korrashoiu täisteenust pakkuv 
ettevõte.
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Elu muutubki. Ei saa reageerida igale  
väikesele nõksule, vaid pead seda aktsepteerima.  
Kord läheb hästi, kord läheb halvasti.”
Kaamos Groupi asutaja ja omanik Kaido Jõeleht intervjuus Äripäeva raadio 
küsimusele turuolukorra ja laienemise plaanide kohta.  F
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liveni arendatav elukvartal pirita topi naabruses verstoni tegevjuht  
veiko veskimäe
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nordecon kukkus 
kahjumisse
sisendhindade tõus, tarneprobleeMid ja suured 

ühekordsed kulud viisid Nordeconi teises kvartalis 
kahjumisse. Ka käive vähenes märgatavalt.

Nordeconi teise kvartali müügitulu langes 16 prot-
senti, 68,98 miljoni euroni. Poolaasta lõikes langes 
käive ligi 14 protsenti, 117,97 miljoni euroni.

Ehitusfirma sai teises kvartalis 479 000 eurot kahju-
mit, veel eelmisel aastal samal ajal teeniti 3,6 miljonit 
eurot kasumit. Brutokasum vähenes teises kvartalis 
71 protsenti, 1,4 miljoni euroni. Esimese poolaasta 
puhaskahjum ulatus 2,4 miljoni euroni. Mullu samal 
ajal saadi 1,4 miljonit eurot puhaskasumit.

“Hoonete segmendi suurimaks mõjutajaks oli 
oluline sisendhindade tõus, mis mõjutab peamiselt 
2020. aastal sõlmitud lepingute kasumlikkust. Teise 
kvartali lõpus on näha toorme- ja materjalihindade 
stabiliseerumist, mille pealt on oodata sisendhindade 
tõusu negatiivse mõju leevenemist järgmistes kvar-
talites,” teatas ettevõte. Samuti mõjutasid tulemust 
Nysäteri tuulepargi ehitustööde lõpetamisega seotud 
ühekordsed kulud.

Nordecon tõi välja, et tulemustele avaldasid nega-
tiivset mõju ka materjalide tarneprobleemid.

2021. aasta kuue kuu tulemusi iseloomustab 
mõningane tegevusmahtude langus, kasumlikkuse 
vähenemine ning jätkuv teostamata tööde portfelli 
kasv. Juuni lõpu seisuga moodustas teostamata 
tööde maht 269,5 miljonit eurot. Teises kvartalis 
sõlmiti kokku ligi 70 miljoni euro eest uusi lepinguid, 
juulis lisandus veel ligi 82 miljonit euro eest lepin-
guid. Mitmed suuremahulised lepingud suurendavad 
ehitusmahte ka 2022. ja 2023. aastal.

Oluline osa müügitulu langusel oli välisturgu-
del, aga mõningane vähenemine toimus ka Eestis. 
Hoonete segmendis vähenes müük 19 protsenti, aga 
rajatiste segmendis tõusis 9 protsenti.

Merko parandas nii käivet 
kui ka kasumit
Merko ehitus suutis Müügitulu 

ja puhaskasumit teises kvartalis 
kasvatada, kuigi probleeme tekitas 
objektide tähtaegne valmimine ja 
materjalide tarne.

Merko Ehituse müügitulu kasvas 
teises kvartalis aastatagusega 
võrreldes 16 protsenti, 85,8 miljoni 
euroni. Puhaskasum suurenes 
kokku 4 protsenti ja oli 6,4 miljonit 
eurot. Esimese poolaasta käive 
suurenes 12 protsenti, 146 miljoni 
euroni. Puhaskasum kasvas 19 
protsenti, 9,8 miljoni euroni. Kokku 
on Merko tänavu müünud ligi 150 
korterit ning käivitanud üle 800 
korteri ehituse.

Merko Ehituse juhtkonna sõnul 
mõjutavad ehitussektorit üha enam 
materjalide kiire hinna kasv ning 
tarnetega seotud probleemid. See 
teeb objektide tähtaegse valmimise 

ja eelarves püsimise raskemaks. 
“Tänast turuolukorda arvestades on 
juhtkond esimese poolaasta tule-
mustega rahul,” teatas juhtkond.

Kuigi mõnevõrra on tänavu 
vähenenud uute ehituslepingute 
maht, jätkati uute korterite arendus-
projektide käivitamist, mis lepingu-
te portfellis ei kajastu. 

Suuremad korterite arendus-
projektid olid esimesel poolaastal 
Noblessneri, Uus-Veerenni, Odra, 
Metsatuka ja Lahekalda Tallinnas, 
Erminurme Tartus, Viesturdarzs 
ja Mezpilseta Riias ning Vilneles 
Skverai Vilniuses.

Aruandeperioodi lõpus oli kontser-
nil raha 21,7 miljonit eurot ja oma-
kapital 145,3 miljonit eurot. Netovõlg 
oli 30. juuni seisuga 16,1 miljonit 
eurot, vähenedes aastatagusega 
võrreldes enam kui poole võrra.

Priit Sauk sai 
RB Rail ASi 
Eesti filiaali 
uueks juhiks
alates 16. juulist on RB Rail ASi 
Eesti filiaali uus juht priit sauk, kes 
võttis rolli üle endiselt juhilt aivar 
jaeskilt. Sauk liitus ettevõttega 
aprillis tehnilise direktorina.

Priit Sauk on üle 28 aasta tööta-
nud ehitusvaldkonnas juhtivatel 
kohtadel, sealhulgas juhatuse 
liikmena sellistes ettevõtetes nagu 
Tartu Maja AS, Estiko AS, Koger 
& Partnerid AS, YIT Ehitus AS, 
Teede REV 2 AS ja SRV Ehituse AS. 
Viimased viis aastat töötas Sauk 
pea direktori ja projektijuhi ameti-
kohal maanteeametis, kus ta juhtis 
ettevalmistusi lennuameti, veeteede 
ameti ja maanteeameti ühinemiseks 
Eesti Transpordiametiks.

“Mul on hea meel olla osa mega-
projektist ja koordineerida selle ellu-
viimist Eestis. Minu põhi ülesanded 
seisnevad RB Rail AS Eesti filiaali 
juhtimises, tagades kavandatud 
tegevuste ja globaalse projekti ees-
märkide eduka ellu viimise,  samuti 

Rail Baltica sisemiste ja väliste 
sidusrühmade võrgustiku ja koostöö 
tugevdamises,” ütles Sauk. “Jätkan 
ka projekti tutvustamist ja esinda-
mist Soomes.”

“Tervitan Rail Baltica juhtkonna 
nimel Priit Sauki filiaali uue juhina 
ja soovin talle edu tema tulevases 
rollis. Samuti tänan Aivar Jaeskit 
panuse, pühendumise ja saavutatud 
tulemuste eest!” lausus Rail Baltica 
ühisettevõtte RB Rail ASi tegevjuht 
ja juhatuse esimees agnis driksna.

RB Rail AS on rahvusvaheline 
Eesti, Läti ja Leedu ühisettevõte, 
mis on loodud selleks, et ellu viia 
Rail Baltic – esimene omataoline 
Baltimaade-ülene taristuprojekt. 
RB Rail AS on Rail Baltica projekti 
põhikoordinaator.

priit sauk
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kuuendat korda toimuvale 
ülemaailmsele katuse- ja 
fassaadikonkursile “iFd 
aWard” tööde esitamise 
tähtaeg kukkus 30. juulil. eesti 
katuse- ja Fassaadimeistrite 
liit esitas konkursile 11 
silmapaistvat kodumaist katust.
Seekord oli Eesti kandidaatide seas 
Eestile iseloomulikult mitu puitfas-
saadi. Puidust ehitamine muutub 
Eestis järjest populaarsemaks ka 
loodussäästlike kohalike materjalide 
kasutamise vaates.

Konkurss “IFD Award” toimub tä-
navu neljas kategoorias: kald katused, 
metallkatused, lamekatused ja teist 
korda konkursi ajaloos ka tuulduvad 
fassaadid. Žüriisse kuuluvad katuse-
asjatundjad Šotimaalt, Saksamaalt, 
Austriast, Šveitsist, Hollandist, 
Ungarist, Lätist ja Eestist.

Kahe aasta tagant toimuval 
konkursil hinnatakse eelkõige katu-
se- ja fassaadimeistrite tööd, selle 
keerukust ja kvaliteeti.

Kui kaks aastat tagasi toimus 
“IFD Awardi” žürii kahepäeva-
ne istung Berliinis, siis seekord 

Eesti katused ja fassaadid  
pürivad rahvusvahelisele areenile

“ifd award 2021” 
Kandidaadid

Fassaadide kategoorias:

•	Saue valla keskuse hoone 
puitfassaad. Ehitaja 
 Embach Ehitus OÜ, arhi-
tekt Molumba OÜ

•	Sisekaitseakadeemia 
Narva õppekeskus. Ehitaja 
Katevara OÜ, arhitekt AB 
3+1 Arhitektid

•	Büroohoone Vana-Kala-
maja 18 metallfassaad 
(aasta fassaad 2020). Ehi-
taja Valtsekspert OÜ

•	Viimsi eramu metallfassaad. 
Ehitaja Valtsproff OÜ

Metallkatuste kategoorias:

•	Metallkatus Wismari 47. 
Ehitaja Valtsekspert OÜ

•	Metallkatus Planeedi 7. 
Ehitaja Valtsekspert OÜ

•	Tallinna Jaani kiriku torn. 
Ehitaja Alternova OÜ  
(aasta katus 2020)

•	Veski vaskkatus Saaremaal 
Tohkus. Ehitaja Eksklusiiv-
ehitus OÜ

kaldkatuste kategoorias:

•	Eramu Värskas. Ehitaja 
Eksklusiivehitus OÜ  
(aasta katus 2020)

•	Viljandi Pärimusmuusika 
Ait. Ehitaja Eksklusiiv-
ehitus OÜ, restaureerimis-
arhitekt kert kits

•	Büroohoone Viljandis. 
Ehitaja Kuldstar,  
arhitekt AB Salto

pane tÄhele!

Järgmise kohaliku 
konkursi, “Eesti aasta 
katus ja fassaad 2022” 
tööde esitamine toimub 
2022. aasta märtsi lõpuni. 
Võitjad kuulutatakse välja 
aprillis messil “EstBuild 
2022” Tallinnas.

eriaLaLiitude 
uudised

toimub muutliku COVID-olukorra 
tõttu hääletamine kahes voorus 
elektroonilise keskkonna kaudu. 
Konkursi nominendid ja võitjad 
kuulutatakse välja IFD aasta-
kongressi ajal toimuval galaõhtul 
16. oktoobril Saksa ülikoolilinnas 
Marburgis.

Esimene “IFD Award” toimus 
kümme aastat tagasi. Metallkatuste 
kategoorias sai konkursi grand prix’ 
Nordeconi ehitatud ja AB Künnapuu 
& Padrik kavandatud Ahhaa kesku-
se katus Tartus.
peeter kärp
“IFD Award” žürii liige, firma ÖKO-
Katused ja Fassaadid juhataja
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aasta betoonehitise tiitli pälvis laaneotsa eramu viimsis.  
vasakult: joel kopli (kuu arhitektid), Mihkel kannelmäe (Mapri ehitus, konstruktor), tarmo roos 
(Mapri ehitus), sergei Melnikov (evocon grupp), indrek rahu (hc betoon), rein rebas (peri).

Sumedal suveõhtul premeeriti 

parimaid beto onehitisi

eesti Betooniühingu ju
hatuse esimees imre 
leetma Kunda Nordic 
Tsemendist rõhutas ava

kõnes, et konkurss “Aasta betoon
ehitis” on Eesti vanim järjepidevalt 
igal aastal peetav ehitusvõistlus. 

“Ilma betooni ehk tehiskivita on 
tänapäevane riik ja ühiskond mõel
damatud. Tsement ja betoon kui 
tänapäeva olulisimad ehitusmater
jalid vajavad sellist tunnustajat ja 
tähelepanu tõmbajat.”

Betoonipäeva peaesineja oli 
maailmakuulus arhitekt Wolf d. 
prix Austria arhitektuuribüroost 
COOP HIMMELB(L)AU, kes esi
nes seekord videosilla teel otse
ülekandega Viinist. Prix on üks 
dekonstruktivistliku arhitektuuri

liikumise algatajatest maailmas, ta 
tutvustas oma tuntumaid objekte ja 
tööpõhimõtteid arhitektuuris.

Eesti Kunstiakadeemia eme
riitprofessor, arhitekt ja kunst
nik, arhitektoonide suurmeister 
leonhard lapin ja Eesti Arhi
tektuurimuuseumi direktor triin 
ojari esitlesid Eesti Arhitektuuri
muuseumi 30. sünnipäevaks 
muuseumi kõrvale valminud teost 
“Arhitektoon 30”. “Lapini uuest 
teosest saab kindlasti oluline maa

Eesti Betooniühing pidas 1. juulil 
Tallinnas Telliskivi loomelinnakus 
Betoonipäeva ja kuulutas välja konkursi 
“Aasta betoonehitis 2020” võitjad.

betooNipäev

kalle vellevoog, Martin prommik ja tiiu truus (ab jvr) Meelis kann ja viljo niit (nordecon) üllar suvemaa (pikoprojekt)



Sumedal suveõhtul premeeriti 

parimaid beto onehitisi
märk, mille juures on ennast juba 
jäädvustada lasknud ka president 
 kersti  kaljulaid,” rääkis Ojari.

Kunstiteadlane karin paulus 
ja Eesti Betooniühingu tegevjuht 
toomas vainola esitlesid ma
hukat koguteost “Betooniraamat. 
Eesti 21. sajandi betoonehitis”, kus 
nii pildis kui ka sõnas tutvustatak
se konkursi ajalugu ja võiduobjekte 
läbi 21 toimumisaasta.

Eesti Betooniühingu ja Eesti 
Ehitusmaterjalide Tootjate Liidu 
21. korda korraldatava võistluse 

peaauhind läheb betooni parimal 
moel esindava ehitise autorile.

Konkursi “Aasta betoonehitis” 
parimad kuulutas välja ja andis 
traditsioonilised auhinnakuubi
kud üle žürii esimees Aadu Kana. 
“Betoon, puit, teras ja klaas põhi
materjalidena loovad elegantse ter
viku. Välja joonistuvad võluvad ja 
läbimõeldud detailid, hoolikas ehi
tamine ja respekteeriv suhtumine 
materjali ning keskkonda,” kom
menteeris Kana tänavust võidu
ehitist Laaneotsa maja.  

betooNipäev

eesti betooniühingu 
juhatuse esimees  
imre leetma

eva kiisler kuulutab 
välja ajakirja  
ehitaja eriauhinna: 
sillamäe linnavalitsus 
– sillamäe ranna-
promenaadi tellijana.

žürii esimees 
aadu kana

arhitekt leonhard lapin 
ja eesti betooniühingu 

tegevjuht toomas vainola

kunstiteadlane 
karin paulus

FOTOD VASAKULT: eriauhind narva linnuse 
konvendihoone rekonstrueerimise eest; 
eriauhind sisekaitseakadeemia ja tartu 
ülikooli narva ühishoone ehitajale ja ob-
jekti tellijale; eesti ehitusinseneride liidu 
eriauhind korterelamu torn projekteerijale; 
eriauhind toom-kuninga 15 korter elamu 
tellijale ja betoonelementide valmistajale.

arhitektuuriteadlane  
triin ojari,  

arhitektuurimuuseumi direktor

üllar suvemaa (pikoprojekt) vaido leosk (e-betoonelement)
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Infragate Eestile oli eelmine 
aasta taas edukas. Kas tänavu 
ootate veelgi paremat tulemust?
Infragate on turul tegutsenud juba 
19 aastat ja näinud erinevaid ehi
tussektori keerdkäike. Viimased 
viis aastat on olnud Infragate’i 
jaoks kiire ja stabiilse kasvuga. Aas
tatel 2016−2020 kasvasime käibelt 
üle kolme korra. Ka tänavune aasta 
tuleb eeldatavalt eelmisega sarna
ne. Rekordaastat ei julge ennusta
da, sest kui kevadel oli tellimuste 
kasv kiire, siis sügisel on oodata 
mõningast rahunemist.

Mis on viimaste aastate 
kiire kasvu tinginud?
2016. aasta oligi meil suur muutus
te aasta, sest enne seda osutasime 
ehituskonsultatsiooniteenust pea
miselt avalikus sektoris. Võtsime 
suuna lisaks avalikule sektorile ka 
erasektorisse ja laiendasime oma 
tegevusvaldkondi. Tänaseks oleme 
kasvanud Eesti esikolme ehitus
konsultatsioonifirma sekka. Kõige 
selle taga on tugev ja kokkuhoidev 
meeskond ning koostööpartnerid.

kallinemise ja tarneraskused. 
Kuidas see teie ettevõtet ja 
inseneriturgu laiemalt mõjutab?
Tooraine kallinemine ja tarnekriis 
on usutavasti üsna ajutine nähtus, 
mis stabiliseerub loodetavasti üsna 
kiiresti. Praegu pole selle mõju 
projekteerimisturul veel tunda, 
sest tellimusi tuleb endiselt palju 
sisse. Tänavune esimene poolaas
ta tõi kiire tellimuste kasvu, sest 
kevadel toimus koroonahirmust 
vabanemine ja nähti, et kardetud 
kriisi ehitussektorisse ei tulnudki. 
Vanad projektid toodi sahtlist välja 
ja arendused lükati kiiresti käima.

Tänased ehituslepingud lük
kuvad meeletult kõrgete (ajutiste) 
hindade tõttu hilisemasse perioodi. 
Hetkeliselt vähendab see loomuli
kult ehitusmahtu ja sellega koos 
väheneb ka tööde hulk ehituskon

sultatsiooniteenuste vallas, mis 
omakorda pärsib selle valdkon
na hinnatõusu.

Samas käib projekteeri
misturg natuke erinevat jalga 
ehitusturust. Projekt lastakse 
igaks juhuks ära teha ja siis vaa
datakse, millal oleks õige hetk 
ehitama hakata.

See näitab, et ka tellijad 
loodavad, et praegune toorainete 
ja ehitusmaterjalide defitsiit on 
ajutine nähtus. Kui kardetaks, et 
see on pikemaajaline probleem, 
ei tellitaks praegu nii aktiivselt ka 
meilt projekte. Liiga pikaks ajaks 
sahtlisse projekteerida on samas 

turuaNaLüüs

Kõrged hinnad lükkavad 
ehituslepinguid edasi

Olite ka konkurentsiraportis 
töötaja kohta kõige kasumli-
kum inseneribüroo. Mis on 
teile efektiivsuse taganud?
Me ei keskendu ainult suure kala 
püüdmisele, vaid võtame kõigis 
valdkondades sisse ka väiksemaid 
töid. Ehituskonsultatsioonitee
nused on üsna muutlike ajagraa
fikutega seotud ja 
töörohkus annab 
paremad võimalu
sed tööjõudu õigel 
ajahetkel suunata. 
Erinevad tööd ja 
valdkonnad taga
vad meile püsivalt 
stabiilsuse ning 
likviidsuse. Oleme 
seega mõnevõrra 
vähem turumuu
tuste meelevallas ja 
meie käekäik ei sõltu mõnest üksi
kust potentsiaalselt probleemsest 
kliendist.

Ehitusturg on taas hoogus-
tunud, kuid tänavune aasta 
tõi ehitusturule tooraine 
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Eesti efektiivseima 
inseneribüroo Infragate  
Eesti AS juhatuse liikme 
urmas aaskivi hinnan-
gul on käesoleva aasta 
tulemus üsna sarna-
ne mullusega. Suurt 
kasvu ei tule, sest kuigi 
aasta algus oli tugev, on 
tunda, et ehituslepinguid 
hakatakse sügisel kõrge-
te hindade tõttu edasi 
lükkama.

teeli reMMelg
ehitaja@ehitaja.ee

“Me ei keskendu ainult 
suure kala püüdmisele, vaid 
võtame kõigis valdkondades 
sisse ka väiksemaid töid.”

“Liiga pikaks 
ajaks sahtlisse 
projekteerida on 
samas ohtlik.” 

Urmas Aaskivi

urmas aaskivi
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ohtlik, sest turu trendid ja vajadu
sed muutuvad ning hiljem tuleks 
hakata ümber projekteerima.

Aga paistab, et teine poolaasta 
toob ka inseneriturul rahunemise. 
See tõttu ootame suhteliselt sarnast 
tu lemust mullusega ja kokkuvõttes 
suurt kasvu inseneriturul oodata ei 
ole.

Tegeleme ka ehituse omaniku
järelevalvega ja selles sektoris on 
juba mõnel määral tunnetatav 
ehituste ootele jäämisest tingitud 
tellimuste vähenemine. On märga
tav, et ehituslepinguid on hakatud 
edasi lükkama, sest pakutavad hin
nad on meeletult kõrged ega mahu 
eelarvesse ei erasektori arendajatel 
ega ka riigihanke tellijatel.

Mis on olnud kriisiaja õpetlikud 
kogemused, mida edaspidi-
seks kõrva taha panna?
Eelmisel aastal samal ajal ei julge
nud keegi arvata, et see kriis ehi
tussektorit nii vähe mõjutab. Anti 
tugev tormihoiatus ja need ehi
tusfirmad, kes sattusid paanikasse 
ning võtsid madalate hindadega 
töid sisse, on tänavu raskustes.

Aga hoiatusele ei järgnenud 
tormi ja saime õpetuse, et mida 
enam me arvame, et me ehitus
sektori käitumist tunneme, seda 
rohkem me kriisist ka õpime.

See oli kõigile ootamatu ja ül
latav, et hinnad nii kiiresti edasi 
tõusevad. Iga kriis on olemuselt 

erinev ja tegelikult ei saagi me 
nendeks täielikult valmis olla. 
Nüüd, tagantjärele võime tõdeda, 
et see kriis polnudki ehituses 
tegelikult kriis.

Millised on olnud suurimad 
väljakutsed ja probleemid 
tööde teostamisel?
Suurim probleem on endiselt kvali
fitseeritud spetsialistide puudus ja 
tundub, et see on lähimal kümnel 
aastal ainult süvenev mure terves 
ehitussektoris, millest kõneleb nii 
rahvastiku iibe statistika kui ka 
noorte eriala valikutrendid, mis ki
puvad olema suuremal määral IT 
poole kaldu. Samas on projektee
rimine, inseneeria ja IT tänapäe
val vägagi põimunud, töö toimub 
mudelites ning insenerihuviline 
ITtudeng leiaks inseneerias en
dale põneva ja väljakutset pakkuva 
ameti. Kahjuks on noortel tihti ka 
oma arusaam palganumbrist ja IT 
palkadega pole ehituses hetkel veel 
võimalik kaasa minna. Samas aga 
pakub eriala oluliselt rohkem – sel
le taga on reaalne maailm ja võima
lus oma silmaga näha käegakatsu
tavat töö tulemust.

Kliimanõuded järjest 
karmistuvad. Kui palju peate 
kasvavate energiatõhususe 
nõuete täitmisega arvestama 
ja kui palju see mõjutab 
hinda lõpptarbija jaoks?

Projekteerimises ei ole järjest ener
giatõhusamate lahendustega kaa
sas käimine midagi eriskummalist. 
Pigem on arendajatel probleem, 
et kas lõpptarbija on nõus kinni 
maksma energiatõhusama lahen
duse. Kliendid küll juba oskavad 
säästlikke asju küsida ja teevad ka 
otsuseid selle põhjal, aga dilemma 
jääb, et nõuded liiguvad liiga kiires
ti oma rada ning keegi ei tea, kas 
klient on nõus sama kiiresti neid 
ka kinni maksma või tuleb see kõik 
arendaja rahakoti arvelt. Aga het
kel on seda veel raske hinnata, sest 
praegu kerkivad hinnad pigem ikka 
materjalide kallinemise kui säästli
ke lahenduste tõttu.

Meie näeme rohepöördes 
 pigem uusi võimalusi ja plaa
nime lähiaastatel keskenduda 
ning töötada välja uusi teenuseid 
kohalikele omavalitsustele, kes 

turuaNaLüüs
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“Suurim probleem on 
endiselt kvalifitseeritud 
spetsialistide puudus ja 
tundub, et see on lähimal 

kümnel aastal ainult süvenev 
mure terves ehitussektoris.”

Urmas Aaskivi



turuaNaLüüs

peavad hakkama koostama ener
giakavu ja neid ka reaalselt ellu vii
ma. Saame pakkuda sellesuunalisi 
konsultatsiooniteenuseid.

Millesse plaanite lähiajal 
investeerida?
See on inimlik, et kui ollakse töö
tanud näiteks 15 aastat samade 
töövõtetega, on raske teha kanna
pööret ja alustada täiesti uue tark
vara õppimist, mis teeb küll pool 
tööd automaatselt ära, aga muutub 
kogu töö metoodika. See vajab aega 
ja koolitusi, et vanast lahti lasta. 
Inimeste harjumusi on väga raske 
muuta. Kõige aluseks on aga tahe.

Kuidas teha koostöö projektee-
rija ja ehitaja vahel tõhusamaks?
Uutesse tehnilistesse lahendustesse 
saavad ehituskonsultatsiooni ette
võtted investeerida sisuliselt vaid 
tarkvara maastikul. BIMprojek

teerimine on juba saanud igapäe
vaseks lähenemiseks ja järgmine 
suund on saada protsessid efektiiv
semaks.

Tehnilistest lahendustest olu
lisem on isegi investeeringud koo
litustesse, et seniste spetsialistide 
varasemaid harjumuspäraseid töö
võtteid heas mõttes lõhkuda ja neid 
suunata mugavustsoonist efektiiv
semate tarkvarade ja projekteeri
misvõtete juurde. Õnneks on BIM 
tänasel päeval jõudmas ka reaalselt 
ehitusplatsile, mis vähendab senist 
projekteerija ja ehitaja vahelist po
tentsiaalset vääriti mõistmist. Eks 
ehitaja ja projekteerija vastutus ole 
alati olnud suureks diskussiooniks 
ja ilmselt ei lahene see ka veel lä
hiaastatel ning jäädakse endiselt 
mõneti eriavamusele. Seni, kuni 
hangitakse projekteerimist ja 
ehitust eraldiseisvalt, jääb see teema 
kindlasti üles.

Digitaalehituse klaster on te
gemas püüdlusi IPT (integreeritud 
projektiteostus) lepingute juuruta
miseks, mis sisuliselt tähendab, et 
loobutakse oma traditsioonilistest 
rollidest ja kõik osapooled (tellija, 
projekteerija, ehitaja) on lõppees
märki silmas pidades kõigi oma 
õiguste ja kohustustega ühes paa
dis. Sellise tulemuseni jõudmiseni 
läheb aga veel aega, kuna hetkel ei 
olda selliseks läbipaistvuseks veel 
üheltki poolelt valmis.  

pane tÄhele!

Vaata pikemalt turuanalüüsi 
ja ettevõtete majandus-
näitajaid inseneribüroode 
aastaraportist:
pood.aripaev.ee/insenerid

stretšpüksid ripptaskutega 91 €

              IDUN S3, BOA-
kinnitusega turvajalatsid 99 €

39 €kapuutsiga pusa

 info@grolls.eePeterburi tee 75, Tallinn 60 70 160GROLLS LASNAMÄE

mustamae@grolls.eeLaki 30, Tallinn 60 70 155GROLLS MUSTAMÄE
www.grolls.ee
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soome

Kõigi Soome elamute, 
teede ja sildade hoolda
miseks ning renovee
rimiseks tuleks kahe

kordistada täna selleks kuluv 
investeering, kuid veelgi kehvemas 
seisus on Soome veevarustusvõrk, 
mille täielik renoveerimine eeldaks 
vähemalt kolmekordset investee
ringu suurendamist. Kogu Soome 
elamute ja avaliku infrastruktuuri 
seisukorra parandamisele võiks 
aga erinevatel hinnangutel kuluda 
enam kui 60 miljardit eurot.

renoveerimisnõudluse 
tipp on lähedal
Kõrvalolevast tabelist tuleb esile, 
et üsna suur osa Soome elamuid 
on ehitatud aastatel 1960–1989 
ehk just see osa elamispinnast on 
tänaseks jõudnud vanuseni, kus 
renoveerimist ei ole enam võimalik 
edasi lükata ja tänu millele ennus
tatakse lähiaastatel renoveerimis
nõudluse tipu saabumist.

tegelik investeering ei 
kata vajadust
Soome Ehitustööstuse Liidu loo
dud ASKO mudeli kohaselt on 
aastatel 2021–2025 ainuüksi Soo
me elamute renoveerimise vajadus 
9,4 miljardit eurot aastas. Soome 

statistikaameti andmetel on tege
lik investeering viimastel aastatel 
ulatunud 6,2–6,7 miljardi euroni 
aastas. Ligi kolmandik nõudlusest 
on seotud kuue suurema linnaga. 
Umbes 70 protsenti renoveerimis
vajadusest on hooneosade tava
pärane kulumisest, vananemisest 
ja kahjustustest tingitud remont. 
23 protsenti on hooldus, mis 
hoiab ära igaaastase remondi või 
tekkida võivad kahjustused. Ning 
ülejäänud 7 protsenti kulutatakse 
niiskuskahjustuste parandamisele 
ja ligipääsetavuse parandamisele.

Siinkohal on tähtis küsimus – 
kui suur osa nendest töödest teevad 
kodumajapidamised ise ja kui pal
ju ostetakse teenusena sisse? Eri
nevate uurimuste põhjal kaetakse 
ainult 20% eramajade ja vaid 10% 
ridaelamute ja kortermajade reno
veerimistöödest omanike/elanike 
isikliku tööpanusega. Ülejäänud 
summa läheb jagamisele erinevate 
teenusepakkujate vahel.

uudsete lahenduste 
pakkujatele terendab 
hiigelturg
Kogu Soome ehitusturgu tabas 
mullu mõningane kahanemine, 
kuid kasv jätkus taas tänavu ke
vadel. Aastal 2020 kulus kogu 
ehitusturust uusehitustele 15,9 
miljardit eurot, renoveerimisele 
14 miljardit eurot ning muule hoo
netega seotud infrastruktuurile 7 
miljardit eurot.

Kuigi järgmiseks kümneks 
aastaks prognoositakse elamu
majanduse renoveerimispuudu
jäägi mahuks umbes 11 miljardit 
eurot, siis teenusepakkujate vahel 
jagatakse igal aastal Eesti mõistes 
siiski fenomenaalselt suur summa. 
Kui suure osa nendest miljarditest 
haaravad Eesti ettevõtted? Just nii 
suure, kui vaja, eeldades, et lisaks 
tavapärasele renoveerimistöö
le suudavad nad pakkuda tarku, 
uuenduslikke ja kvaliteetseid la
hendusi.  

Soome elamufond vananeb aasta-aastalt 
ja hoonete renoveerimisest kujuneb 
miljardiäri. Õige lähenemisega saaksid 
Eesti ettevõtted sellest hiigelturust 
arvestatava osa võtta.

aide tõnts
EASi ekspordinõunik Soomes

Kuidas saada osa soome 
elamute renoveerimise 
hiigelturust?

soome elamufondi ehitusmahud aastate lõikes  Allikas: EAS

ehitusaasta  eramud  ridaelamud  kortermajad  kokku %

–1945  16 000 000  500 000  7 500 000  24 000 000  8% 

1945–1959  26 300 000  500 000  8 900 000  35 700 000  12% 

1960–1969  14 200 000  1 900 000  15 900 000  32 000 000  11%

1970–1979  22 100 000   7 600 000   23 600 000   53 300 000  18% 

1980–1989  29 300 000  11 500 000  12 100 000  52 900 000  18% 

1990–1999  19 100 000  5 700 000  10 900 000  35 700 000  12% 

2000–2009  22 300 000  4 300 000  10 100 000  36 700 000   13%

2010–  10 600 000  1 900 000  7 300 000  19 800 000  7% 

stretšpüksid ripptaskutega 91 €

              IDUN S3, BOA-
kinnitusega turvajalatsid 99 €

39 €kapuutsiga pusa

 info@grolls.eePeterburi tee 75, Tallinn 60 70 160GROLLS LASNAMÄE

mustamae@grolls.eeLaki 30, Tallinn 60 70 155GROLLS MUSTAMÄE
www.grolls.ee
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uuringu tulemused näi
tasid, et valimis olnud 
hoonete turutingimustel 
renoveerimine parandas 

energiatõhusust marginaalselt – 
vaid ligi kolmandik büroo hoonetest 
saavutas renoveerimisega olulise 
rekonstrueerimise liginullener
gia taseme ehk energiamärgise C 
 klassi.

Kehva näitaja peamiseks põh
juseks osutus turutõrge: energia 
on odav, saastamine maksustamata 
ja omanike huvi vähene. Renovee
rimise sügavus on jäänud sellistes 
tingimustes tagasihoidlikuks, sest 
investeeringu suurendamiseks 

puudub praegu nii surve kui ka 
motivatsioon.

Kui uuritud hoonete keskmi
ne renoveerimismaksumus oli 
u 10 €/m2 kohta, siis tegelikkuses 
peaks olulise rekonstrueerimi
se ligi nullenergiahoone nõuetele 
vastava renoveerimise maksumus 
olema suurusjärgus 130–150 €/m2.

ehitajatel puudub 
motivatsioon
Akadeemik, Tallinna Tehnikaüli
kooli professor Jarek Kurnitski 

Eestis peetakse hoonete uuendamist 
tähtsaks, aga selgub, et kaks 
kolmandikku ärihoonetest, sh kontori- 
ja kaubandushooned, ei saavuta 
renoveerimise tulemusel loodetud 
energiatõhusust ega vasta hoonete 
rekonstrueerimise pikaajalises 
strateegias seatud eesmärkidele, selgus 
Tallinna Tehnikaülikooli teadlaste 
avaldatud uuringust.

kaire uusen
Tallinna Tehnikaülikooli  
teaduskommunikatsiooni juht

rõhutas, et odava energia ja lõpp
tarbimise süsinikumaksu puudu
mise tõttu ärikinnisvara energia
tõhususele tähelepanu ei pöörata.

“Hooneid küll renoveeritak
se funktsionaalsuse ja sisekliima 
parandamiseks, kuid oludes, kus 
energiakulud moodustavad ena
miku kinnisvaraomanike käibest 
alla 1%, ei ole energia raiskav ka
sutus üllatav. Strateegia eesmärgid 
praegustel turutingimustel ei reali
seeru, üks võimalik lahendus võiks 
olla lõpptarbimise süsinikumaksu 

Ärihoonete 
renoveerimine
ei taga Eestis 
loodetud 
energiatõhusust
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kehtestamine renoveerimistoetuste 
rahastamiseks,” märkis Kurnitski.

Põhjus, miks investeeringud on 
tagasihoidlikud, on pikk, 20–30aas
tane tasuvusaeg, samuti ebakindlus 
suuremate renoveerimismeetmete 
osas. Näiteks maksimaalselt kümne
aastast tasuvusaega eelistava kinnis
varafirma investeerimisrisk oleks lii
ga suur – ja seepärast ta seda ette ei 
võta. Uuringu jaoks intervjueeritud 
allikad tõid välja, et ka üürnike huvi 
on madal, sest renoveerimisega saa
vutatav üüri ja energiakulu kokku
hoid 2–3% ei ole üürniku rahakotis 
tuntav.

mis võiks olla lahendus?
Intervjueeritavate hulgas valit
ses üksmeel, et peamisteks takis
tusteks on kinnisvaraettevõtete 
silmis renoveerimise liiga pikk 
tasuvusaeg ja üürnike ükskõik
sus. Üks võimalik lahendus, mil
lele ärihoonete omanikud viitasid, 
võikski olla uue energia lõpptarbi
mise süsinikumaksu kehtestami
ne, mis peaks aga kindlasti käima 
koos präänikutega – soodustuste, 
toetuste vms, mis motiveeriks 
reno veerima. Eestis ei ole praegu 
ärihoonetele ette nähtud mingi
suguseid renoveerimistoetusi ega 
muid rahalisi stiimuleid.

Teine pakutud idee on kohus
tada hoone omanikku näiteks iga 
20 aasta tagant hoone energia
tõhusust tõendama. Lisaks soovi
vad kinnisvaraettevõtted, et neid 
teavitataks energiatõhususe nõue
te muudatustest senisest palju 
 pikemalt ette.

Selgemat määratlust ja kirjel
damist vajaks ka energiamärgise 

tasemed, et oleks üheselt aru saa
da, mis on mis ja mida ühe või teise 
saavutamiseks on vaja teha. Käes
oleval ajal muutuvad määrused ja 
nõuded nii kiiresti, et väga raske 
on hinnata energiarenoveerimise 
investeerimisriski. Teised maini
tud võimalikud lahendused olid 
seotud ärihoonete omanike ja üür
nike teadlikkuse suurendamisega.

Kokkuvõtvalt võib 
esile tõsta järgmised 
ettepanekud:
�� Töötada välja üksikasjali

kud meetmepaketid energia
tõhususe parandamiseks ja 
investeeringute riski vähenda
miseks, et tagada hoone oma
nikule vajalik kindlustunne. 
Renoveerimistoetuste korral 
on tõenäoline, et ettevõtted 
aktsepteerivad ka pikemat, 
12–15aastast tasuvusaega.
�� Võtta kasutusele energia lõpp

tarbimise süsinikumaks, mille 
maksutulu suunata renoveeri
mistoetuste rahastamiseks.
�� Püstitada stiimulid ehitiste 

seireks või auditeerimiseks, 
pakkudes kinnisvaraettevõttele 
põhjalikku infot hoone energia
tarbimise ja energia tõhususe 
lahenduste kohta.
�� Pakkuda üksikasjalikumaid 

energiaauditeid, sh nii finant
silisest, renoveerimismeetmete 
täitmise kui ka hoone nö sot
siaalse jätkusuutlikkuse vaate
nurgast.
�� Keskenduda energiatarbi

mise ja sisekliima tagamise 
süsteemide kaugseirele ning 
suuremale tehnosüsteemide ja 

Kas teadsid?

liginullenergiahoone nõuded 
Hoone energiatõhususe nõuded on kehtestatud ettevõtlus- 
ja infotehnoloogiaministri määrusega. Alates 2020. aastast 
peavad kõik uued hooned olema liginullenergiahooned, mis 
vastavad energiamärgise A klassile. Oluliselt rekonstrueeritavad 
hooned peavad vastama energiamärgise C klassile. Hoonete 
rekonstrueerimise pikaajalise strateegia eesmärk on renoveerida 
kõik enne 2000. aastat ehitatud hooned energiamärgise C klassi 
tasemele järgmise 30 aasta jooksul.

“Üks võimalik lahendus 
võiks olla lõpptarbimise 

süsinikumaksu kehtes ta
mine renoveerimistoetuste 

rahastamiseks.”
Jarek Kurnitski

teistele energiat kasutatavate 
süsteemide töö automatisee
rimisele, kasvatades ühtlasi 
omanike suuremat teadlikkust 
hoonete funktsionaalsusest ja 
energiakasutusest.

Ärihoonete energiakulu 
aina kasvab
Uuringu eesmärk oli koguda in
fot ärihoonete renoveerimise ja 
energiatõhususe seoste kohta si
sendiks Eesti pikaajalise renovee
rimise strateegiasse. Teadupärast 
moodustavad mitteeluhooned 
Euroopas kogukinnisvarast 25% 
(suurema osa sellest moodustavad 
omakorda erinevad kaubandus
hooned (28%) ning büroo ja äri
hooned (23%)), kuid mitteeluhoo
nete energiakasutus moodustab 
kogunäitajast 40%. Eestis on vii
mase 15 aasta jooksul suurenenud 
energia lõpptarbimine mitteelu
hoonetes 50% võrra.  

Uuring ilmus ajakirjas Energy and Buildings 
(Elsevier). Artikli avaldasid Tallinna Tehnikaülikooli 
teadlased Helena Kuivjõgi (koostöös Aivar Uutariga), 
Kalle Kuusk, Martin Thalfeldt ja Jarek Kurnitski.

Viide artiklile: www.sciencedirect.com/science/
article/pii/S0378778821004539
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Külmasildade ja sammumüra vähendamine 
hoonetes Schöcki uuenduslike toodetega

Adele Residence, Viin, Austria. 
Foto: Markus Schieder

Pole vahet, kas tegemist on uusehitise või renoveerimisprojektiga – EL sõnastatud kliimakaitse eesmär-
gid karmistavad majade soojusisolatsioonile esitatavaid nõudeid veelgi. Schöck Bauteile GmbH valmistab 
energiatõhusaid isolatsioonimaterjale Schöck Isokorb® ja Schöck Isolink®. 
Isegi kui õigusaktidest tulenevad nõuded hetkeks kõrvale jätta, on efektiivse soojusisolatsiooni kõrval toi-
miv heliisolatsioon vähemalt sama oluline tingimus, mis tagab mugava elu, hea tervise ja tõstab oluliselt 
kinnisvara väärtust.

Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni 
kliimamuutuste raamkonventsioonist 
(UNFCC’C) tulenevalt iga kahe aasta 
tagant esitatavas, seekordses aru-
andes kohustus Eesti täitma kolme 
ehitussektoriga otseselt seotud mee-
det, mis piiravad kasvuhoonegaaside 
emissioone:
• Avalike ja ärihoonete rekonst-

rueerimine
• Eramute ja kortermajade 

rekonstrueerimine
• Liginullenergiahoonetele 

esitatavate miinimumnõuete 
täitmine.

Nimetatud rangete nõuete täitmiseks 
ja seatud eesmärkide saavutamiseks 

läheb vaja innovaatilisi tehnilisi lahen-
dusi – tuleviku eesmärkidega sobivaid 
tooteid, mis piiravad külmasildu ja 
sellest tulenevalt hoiavad kokku ener-
giat ja kaitsevad keskkonda.

Külmasildadest põhjustatud ener-
giakadude viimine miinimumini
Külmasildadeks nimetatakse ehitus-
komponentide vahelisi lokaalseid piir-
kondi, mis juhivad soojust paremini ja 
kiiremini kui külgnevad alad, põhjus-
tades sellega energiakadu. Hoonete 
välispiirete ja fassaadideni ulatuvaid 
komponente projekteerides põhjusta-
vad just külmasillad kõige sagedamini 
suurenenud energiakadu, niiskeid 

seinu ja hallituse tekkimist. Seda ei ole 
võimalik tasakaalustada tugevama 
isolatsiooniga. Vastupidi, mida pare-
mini on selline hoone soojustatud, 
seda märkimisväärsemaks muutuvad 
energiakaod.

Struktuurielementide 
termokanalid

Schöck Isokorb® CXT kasutamine 
ehitusel.

Soojapidavuse võrdlus: materjalide 
mõju U-väärtusele.

Schöck Isolink® paigaldus kohapeal.

Sinine joon on helisillavaba paigalduse silmaga nähtav kvaliteediindikaator ja 
eeltingimus sammumüra summutamiseks trepikojas.

Hotell Mercure, München, Saksamaa 
Foto: Schöck Bauteile GmbH

Immergrün, Berliin, Saksamaa 
Foto: Moritz Bernoully

Schöck Isolink® tüüp C erinevad 
variatsioonid.

Klaasfiibrist armatuuriga Schöck 
Isokorb® CXT.

Schöck Isokorb® eraldab termiliselt 
eenduvaid struktuurielemente nagu 
rõdud või pööningud, vähendades 
sellega oluliselt külmasildade tekki-
mist. Schöck Isokorb® tootevalikus on 
nii uusehitistele kui ka olemasolevate 
hoonete renoveerimiseks sobivaid la-
hendusi betooni ühendamiseks betoo-
niga, terase ühendamiseks terasega ja 
terase ja betooni ühendamiseks.  Kõi-
ge uuem ja ühtlasi energiaefektiivseim 
lahendus turul on klaasfiibrist arma-
tuuriga Isokorb® CXT.

Betoonfassaadide termiline 
eraldamine
Roostevabast terasest kinnitusele-
mendid tekitavad soojusisolatsiooni-
südamikuga betoonseintesse külma-
sildu. Kahte betoonist ehituselementi 
ühendava detailina võimaldab Schöck 
Isolink® fassaadi termilist eraldamist. 
Isolink® koosneb spetsiaalselt väl-
ja töötatud ja toodetud unikaalsete 
omadustega klaaskiust komposiitma-
terjalist Schöck Combar®. Betoonfas-
saadidele (tüüp C) mõeldud Schöck 
Isolink®-ile on väljastatud ETA hin-
nang (Euroopa tehniline tunnistus).

Mõlemale tootele – Schöck Isokorb® 
CXT ja Schöck Isolink® - on väljastatud 
Passiivmaja instituudi serti�ikaat ja 
keskkonnadeklaratsioon (EPD).

Sammumüra summutus 
trepikodades
Meil on vähe võimalusi mõjutada 
müra, mis tekib hoonest väljaspool, 
aga hoonete sees, eriti trepikoda-
des tagab efektiivse sammumü-
raisolatsiooni kasutamine vaikuse, 
suurendades sellega kõigi maja-
elanike heaolu. Hea heliisolatsiooni 
tagab üksnes sammumüraisolat-
siooni elementidest ehitatud katke-
matu süsteem. Siin kujutavad erilist 
riski elastomeerist laagrid, mis ei 
täida liidest üleni.

Schöck Tronsole® pakub ehita-
jatele sobivat ja töökindlat lahen-
dust sammumüra summutamiseks 
raudbetoontreppidel, kusjuures 
helisillavaba paigaldus on alati 
kontrollitav: kui sinine joon on näha 
kogu trepi ulatuses, on paigaldus 
nõuetekohane ning sammumüra 
summutav isolatsioon on paigalda-
tud igati optimaalselt ja töökindlalt.

Lõpetatud trepil ei ole enam võimalik Schöck Tronsole®-i näha. Seega ei sea 
materjal kujundusele mingeid loomingulisi piiranguid.

Aastal 2020 omistas arhitektide žürii Saksamaal Schöck Tronsole®-ile Arhi-
tektide Lemmiku tiitli.

Schöck Tallinna ehitus- ja sisustusmessil 2021
Schöck on juhtiv usaldusväärsete tootelahenduste ja -süsteemide valmista-
ja laiale kasutajaskonnale erinevateks hoonesisesteks ehitusfüüsikalisteks, 
strukturaalseteks ja projektlahendusteks nii uusehitustes kui ka renovee-
rimisprojektides. Ettevõte osaleb esmakordselt Tallinna ehitus- ja sisustus-
messil 26.-28.08.2021, kus meie spetsialistid aitavad valida sobivat toodet nii 
ülaltoodud lahenduste seast ja tutvustavad Schöcki toodete muid kasutus-
võimalusi. Kui seisate silmitsi strukturaalsete ja ehitusfüüsikaliste väljakut-
setega, pöörduge kindlasti meie poole – aitame hea meelega.

Schöck Bauteile GmbH
Mobiil: +370 618 73005
mindaugas.umantas@schoeck.com 
www.schoeck.com



Külmasildade ja sammumüra vähendamine 
hoonetes Schöcki uuenduslike toodetega

Adele Residence, Viin, Austria. 
Foto: Markus Schieder
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ehitussektoriga otseselt seotud mee-
det, mis piiravad kasvuhoonegaaside 
emissioone:
• Avalike ja ärihoonete rekonst-
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Struktuurielementide 
termokanalid
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jätkuv materjalinappus ja 
samas kiire ehitustempo on 
tekitamas Eestis ohtlikke 
trende ning suundumusi. 

Näiteks tuuakse juba väljastpoolt 
Euroopa Liitu sisse nõuetele mitte
vastavaid tooteid.

“Me juba kuuleme oma liik
metelt, et kuna õiget materjali ei 
saa kätte, tuuakse näiteks Vene
maalt, Valgevenest ja ka Poolast 
sisse kahtlase väärtusega materja
li, mis ei vasta meie standarditele 
ega nõuetele ning millel pole isegi 
nõutud märgistust peal. Aga kuna 
ehitajal on vaja ehitada, siis need 
tuuakse ikkagi sisse ja pannakse 
vaikselt paika,” väidab Eesti Ehi
tusmaterjalide Tootjate Liidu juht 
Meelis Einstein.

Sellised tooted ei vasta meil 
kehtestatud nõuetele ja nende 
sisse toomine on riskantne. “Aga 
midagi on ju vaja kasutada ja see
tõttu ollaksegi ka valmis riskima. 
Samas kaasneb sellega peamine 
risk tellijale, et maja ei ole lubatud 
energiaefektiivsusega ja veelgi hul
lem – pole elanikele piisavalt tur

Kõrged hinnad ja toormenappus 
põhjustab ehituses juba uusi murekohti, 

sest Eestisse on hakatud sisse tooma 
praakmaterjale ning tähtaegades 

üritatakse püsida hoonete kvaliteedi 
arvelt. See omakorda seab ohtu inimeste 

tervise, kes nendes ruumides hiljem 
elama peavad hakkama.

teeli reMMelg
Ehitusväljaannete juht

ehituse uus murekoht –
 praakmaterjal ja 
kiiruga ehitamine

dada, vaid tahavad iga hinna eest 
töid tähtaegselt lõpetada.

Viimistlusmaterjalide Paigal
dajate ja Tarnijate liidu tegevjuht 
Kiur Lootus ütleb, et viimistlus
materjalide turul ei ole hinnatõus 
olnud nii märgatav kui toorme
turul. Materjalide tarneajad on ko
hati küll pikenenud, kui see ei ole 
oluliselt viimistlusettevõtete tööd 
häirinud.

“Pigem teeb murelikuks vii
mistlustööde kvaliteet. Viimistlus
tööd jäävad ehituse lõppfaasi ja kui 
eelnevate tööde tähtajad venivad, 
püüab peatöövõtja lõpus aega taga
si võita ning kiirustab viimistlejaid 

“Aga midagi on 
ju vaja kasutada 

ja seetõttu 
ollaksegi ka 

valmis riskima.”
Meelis Einstein, 

EETLi juhatuse esimees

valine. Näiteks tuuakse sisse juba 
selliseid isolatsioonimaterjale, mis 
ei vasta nõutud energiamärgisele 
ega taga nõutud energiasäästu,” 
muretseb Einstein.

Ta paneb kõigile südamele, et 
kuigi meil ei tööta naabrivalve nii 
hästi kui Soomes, võiks siiski tähe
le panna ja teada anda sellest, kui 
kusagilt tuuakse sisse ja pannakse 
paika kahtlast materjali. Oluline 
on, et vaatamata kriisile säiliks 
aus ja läbipaistev ärikeskkond, 
sest lõppkokkuvõttes kannatab 
klient, kes sai lubatust viletsama 
maja, mis ei pea sooja või veel hul
lem – võivad tekkida turvalisuse 
probleemid.

iga hinna eest 
tähtaegades püsimine
Teine suur oht peitub selles, et 
kuna materjalinappuse tõttu lük
kuvad ehituse tähtajad edasi, jääb 
eriti lõppfaasis töödeks vähem 
aega, kui ehitusnõuded ette näe
vad. Aga peatöövõtjad ei teadvus
ta piisavalt kaasnevaid riske, mida 
see võib hiljem elanikele tähen
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juhtumeid koolimajadega, kus 
pole kasutatud tasandusvalu või 
põranda kate on liiga vara maha 
pandud. See on kaasa toonud ta
valiselt töö ümbertegemise, mis on 
aga täiendav kulu ja ebamugavus 
kõigile osapooltele.

“Peatöövõtjad ei ole kahjuks 
veel piisavalt teadlikud ega võta tõ
siselt riske, mis kaasnevad kiirus
tades tehtud viimistlustöödega,” 
rõhutab Lootus kõigi osapoolte 
teadlikkuse tõstmise vajadust.

renditööjõud ei kohane 
kiirete muutustega
KPMG auditi juht Indrek Allik-
saar toob värskes ehitusmaterjali
tootjate aastaraportis samuti esile, 
et kiired muutused turuolukorras 
on see, mis tekitab ühest küljest 
võimaluse rohkem teenida ja tei
sest küljest suurenevad riskid.

“Ühest küljest on toodangu 
hinnatõus ju tootjatele hea, aga kui 
sellega kaasnevad raskused toorme 
hankimisel, logistikaprobleemid 
ja tootmissisendite hinnatõus, ei 
pruugi see tähendada kasumlikku
se kasvu,” ütleb Alliksaar.

Kindlasti vajab tähelepanu 
ja lahendamist probleemkoht, et 
tööstusharu keskmine palk maan
dus eelmisel aastal pärast mõnin
gast langust 1472 euro tasemele, 
mis võib olla ebapiisav kvaliteetse 
tööjõu värbamiseks.

Alliksaare sõnul katsetab osa 
materjalitootjaid selle kitsaskoha 
leevendamiseks ehituse eeskujul 
rendi ja ajutise tööjõu rakenda
mist, mis aitab palgakulu ja too
dete omahinda kontrolli all hoida. 
Rendi tööjõu kasutamise puhul 
kaasneb madalamate kuludega 
risk, et ettevõte ei suuda keskkon
na poolt peale surutavaid muutusi 
piisava kiirusega ellu viia.

“Kui ajutine töötaja võib olla 
edukas kitsas kindlas töölõigus 
ja vanale kaardiväele silmad ette 
anda, siis kiirete muudatuste ellu
viimiseks on vaja omada häid koos
töösuhteid võtmeisikutega ning 
mõista muudatuste mõju kolleegi
dele. Seetõttu on rendi ja ajutine 
tööjõud sobiv eeskätt lihtsate ning 
stabiilsete tööde puhul. Keeru

turuaNaLüüs

tagant,” ütleb Lootus. “See tähen
dab näiteks, et põrandate aluste 
kuivamiseks ei jäeta piisavalt aega 
ja kate pannakse liiga vara peale. 
See omakorda tekitab aga riski, et 
konstruktsiooni jääb liigniiskus, 
mis on aga ohtlik kasutaja tervisele 
ja võib halvimal juhul põhjustada 
hoone elanikel allergiat ja  hinga
misteede haigusi.”

Lisaks niiskuse probleemile 
puudub meie ehitustel veel hea tava 
kasutada väheleeliselisi tasandus
segusid, mis on samuti tihti seotud 
tiheda graafikuga. See aga on äär
miselt oluline liimitavate põranda
katete puhul, kuna paljud liimid 
reageerivad leeliselise betooniga 
ning selle tõttu eritavad siseruumi
desse ebameeldivat lõhna.

Kiur Lootus toob näite, et 
Eestis on kajastatud varasemalt 

“Peatöövõtjad ei 
ole veel piisavalt 
teadlikud ega 
võta tõsiselt 

riske, mis 
kaasnevad 
kiirustades 

tehtud viimistlus
töödega.”

Kiur Lootus, 
Viimistlusmaterjalide  

Paigaldajate ja Tarnijate liidu 
tegevjuht

kamate, tihti muutuvate ja suure
mat koostööd vajavate tööde puhul 
peaks ettevõtjad pigem vaatama 
investeeringute, automatiseerimise 
ja keskmiste palkade kasvatamise 
suunas,” soovitab Alliksaar.

Tööstusharu keskmisest pa
remate tulemuste saavutamiseks 
muutub 2021. aastal senisest täht
samaks ettevõtte juhtimiskvaliteet. 
Mida segasem olukord, seda suu
rema tõenäosusega võidab mees
kond, kes on pikemalt koostööd 
harjutanud ja kelle puhul on usal
dus nii juhtide kui ka ühiste otsuste 
vastu kõrgem.  

vaata lÄhemalt!

Vaata lähemalt sektori 
finantsnäitajaid ja turuana-
lüüse ehitusmaterjalide 
tootjate aastaraportist:

pood.aripaev.ee

“Kui ajutine töötaja 
võib olla edukas kitsas 
kindlas töölõigus, siis 
kiirete muudatuste 

elluviimiseks on vaja omada 
häid koostöösuhteid 

võtmeisikutega.”
Igor Habal, 

Uus Maa kinnisvarabüroo analüütik
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vaLgustusdisaiN

arendajad ja tellijad peak
sid enam teadvustama, 
et on olemas spetsialis
tid, kes on ette valmis

tatud selleks, kuidas nüüdisaegse
te arhitektuurse valgustusdisaini 
meetoditega ümber käia. Patarei 
merekindluse suur arendusprojekt 
on Eestis esimene näide, kus mees
konda kuuluvad algusest peale ka 
valgustusdisainerid. 

Eestisse on jõudnud suund ja 
soov murda see praktika, kus val
gustuse disainimine algab valgusti 
korpusest – selle välimusest. “Val
gustist kõneledes on oluline tead
vustada, et me räägime tööriistast – 

valgustite kogustega kui ka energia 
tarbimise aspektist.

“Leedvalgustus paneb meid la
ristama, sest seda on soodne ülal 
pidada ja odavama klassi valgus
tid ei maksa ka eriti palju,” ütleb 
Silman Elektri valgustusdisainer 
Siim Porila. “Seetõttu on loodus
lik olukord Euroopas väga kurvaks 
muutunud. Palju on ülevalgustatud 
taevast ja suurlinnade kuma pais
tab sadade kilomeetrite kaugusele, 
mis omakorda kahjustab juba ka 
loodust, näiteks lindude rändeid.”

Siim Porila sõnul tuleks ka 
põhjalikumalt kaaluda, kas saak
sime mitu valgustit asendada 
hoopis ühega valgusvihu täpse
ma suunamise abil. “Valgustust 
tuleks nii täpselt kavandada, et 
valgusteid kuluks nii vähe kui 
võimalik. Peame ka tänapäeval 
arvestama, et valgustite mater
jal on ka keskkonnale kahjulik ja 
me ei peaks tootma palju odavaid 

vahendist, millel on lisaks esteeti
lisele väljanägemisele ka tehnilised 
ja optilised parameetrid,” toob esi
le Silman Elektri valgustusdisainer 
Liina Einla.

“Valgustit ei kavandata ju ruu
mi selle kuju ega värvi järgi, vaid 
ikka valgusruumi loomise ees
märgil. Seda peab pea iga projekti 
juures ikka jälle üle kordama. Kõi
gepealt peame esitama hulganisti 
küsimusi, mida me tahame, et val
gus loodavas ruumis teeks, mis saa
vad olema valgustuse ülesanded, 
milliste põhimõtete eest see seisab, 
millist atmosfääri loob. Kui kõigile 
üles kerkivatele miksküsimustele 
on vastused leitud, kujuneb uni
kaalne valgustuse kontseptsioon 
ja strateegia nagu igas arhitek
tuurivaldkonnas. Kui taotlused on 
selged, saame mõtlema hakata, 
milliste vahenditega – valgustitega  – 
kontseptsiooni realiseerime,”  ütleb 
Einla.

võitlus valgustuse 
liigtarbimise vastu
Maailmas on järjest suuremaks 
probleemiks saamas ka see, et kuna 
leedvalgustus on kokkuvõttes väga 
soodne, tarbitakse tihti valgust liiga 
palju. Dimensioneeritakse üle nii 

Valgustus on väga võimas töövahend. 
Läbi mõtlemata ja valedel kaalutlustel 
loodud valgustus võib anda negatiivseid 
tulemusi ja nii hoone kui ka selle ümbru-
se juures palju ära rikkuda. Vaatleme 
lähemalt, millised on valgustuslahen-
duste suunad Patarei merekindluse ja 
teiste projektide näidete varal.

teeli reMMelg
ehitaja@ehitaja.ee

Kuidas disainida 
valgustust?

patarei merekindlus kaugvaates. 
Silmapaistev fassaadivalgustus, 
kooskõlas promenaadi alal lähedalt 
kogetava valgusruumiga. 

VISUAALI AUTOR:  LIINA EINLA. VALGUSTUS-
DISAIN: SILMAN ELEKTER AS. PROJEKTEERI MISE 
PEATööVÕTJA: OÜ ARHITEKT 11
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asju ja siis neid pidevalt välja va
hetama,” lisab ta.

Targem oleks kavandada kohe 
projekteerimise algusfaasis õige 
valgustus ja kõige sobivamaid val
gusteid, mis jääksid sinna keskkon
da aastakümneteks, sest ka asjade 
kestvus on tänapäeval väga oluline. 
Kahjuks on levinud suhtumine, et 
valgusti on ju nii odav, et kui see 
katki läheb, paneme lihtsalt uue.

tagasi juurte juurde
Maailma valgustusdisainis on levi
mas ka suund liikuda tagasi juurte 
juurde.

“Meil kõigil on geneetiline 
side loodusmaailmaga, mis on 
kujunenud sadade tuhandete 
aastate jooksul päris loodusega 
koos elades – loomulikus valgus
keskkonnas elades. Päikesekiired 
on reguleerinud keha protsesse 
aastatuhandeid. See teadmine on 
igivana, et me oleme kohanenud 

vaLgustusdisaiN

olema  tervislikumad, kui elame 
(ja laseme ka teistel elusolenditel 
elada) kooskõlas päikese igapäe
vaste tsüklitega. Samuti on päike 
oma unikaalsete valgusomaduste
ga meie arhitektuurset keskkonda 
kujundanud tuhandeid aastaid,” 
täpsustab Einla.

Enam ei vaadata hästi pillava
tele valgustuslahendustele, vaid 
pigem liigutakse tagasi sinna, kust 
me oleme oma harjumuste tõttu 
eemaldunud.

“Enamik meie kaubanduskes
kusi ja kontoreid on ülevalgustatud 
ning sellele vastukaaluks pööratak
se pilk tagasi päevavalguse suure
ma kasutamise poole, et võima
likult vähe viibida tehisvalguses. 
Tehisvalgust tuleks kasutada ainult 
seal, kus seda tõesti vaja on ja kus 
see annab ka tõesti midagi juurde,” 
toob Porila esile valgustusdisaini 
olulise suuna.

Seetõttu on ruumide pla
neerimisel oluline ära kasutada 
võimalikult palju valget aega. 
Näiteks tuleks jälgida inimeste 
elurütmi ja planeerida ruumid 
selliselt, et hommikupäike pais
taks kööki ja õhtupäike elutuppa. 
Hoone peaks olema ilmakaarte 
suhtes nii  paigutatud, et inimesed 

hiiumaa loodus- ja tegevus-
keskus. Hoone fassaadiga sulanduv, 
ent kerget sädelust toetav fassaadi 
valgustus. 

FOTO: MARIS TOMBA. VALGUSTUSDISAIN: 
SILMAN ELEKTER AS. PROJEKTEERIMISE PEA-
TööVÕTJA: OÜ ARHITEKT 11

soorebane. Maamärgi valgustamine. Iga prožektori 
valgusjaotus ja võimsus on spetsiifiliselt valitud vasta-
valt valgustatava detaili kõrgusele ja vormile. Lisaks on 
võimalik igat valgustit hämardada saavutamaks objekti 
pinnal sujuv valguse ja varju vaheldumine, et objekt 
mõjuks ruumilisena.
FOTO AUTOR: ROLAND TOLK. VALGUSTUSDISAIN: SILMAN ELEKTER AS. 
PROJEKTEERIMISE PEATööVÕTJA: PART OÜ
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vaLgustusdisaiN

saaksid võimalikult palju viibida 
loomulikus valguses. Kuna meil 
kestab pime aeg oktoobrist april
lini, peame seda enam jälgima, et 
meie siseruumide valgustus oleks 
võimalikult täpselt orienteeritud 
päeva valguse kasutamisele.

tasakaal looduse ja 
inimeste vahel?
Tänapäeval me ei räägi enam ainult 
inimkesksest valgustusest, vaid pi
gem looduskesksest, sest peame 
arvestame kõigi elusolenditega, kes 
meie ümber elavad. Mitte ainult 
inimesed ei vaevle valgusreostuse 
käes, vaid ka näiteks kalad meres. 
Ka nende elurütmi võib valgustus 
häirida.

“Patarei merekindluse valgus
tuslahenduse juures on püütud lei
da võimalikult tasakaalustatud val
gustuslahendust – et hoone saaks 
piisavalt valgust, aga nii, et see ei 
häiriks mereorganisme ega linde 
rannal – teadlikult on disaini tud ka 
varju,” ütleb Liina Einla. “Keeruline 
ongi leida kompromiss, kuidas ini
mesed saaksid oma valguselamuse, 
aga jätaks ka ruumi vahetult lähe
dal elavatele mereasukatele, kes 
vajavad loomuliku elurütmi hoid
miseks samal ajal just  pimedust.”

nauditav vaade kaugelt 
ja lähedalt?
Merekindluse puhul on ka teine 
suur väljakutse: kuidas luua atrak
tiivset vaadet, mis oleks nauditav 
eri kõrgustelt ja kaugustelt? Näi
teks nii kaugemal merel asuvalt 
laevalt kui ka ligidalt promenaadilt.

“Me peame läbi mõtlema,  kuidas 
massiivne fassaad köidaks erine
vatelt distantsidelt vaadatuna – 
merelt, promenaadilt, pingilt,” toob 
Einla esile suure väljakutse mere
kindluse arendamisel.

patarei merekindluse 
valgustusstsenaariumid
Uus kujunev linnaruum loob või
malusi selle külastamiseks ja ko
gemiseks ka õhtusel ning öisel ajal.

Restoranid, poed, perioodili
sed sündmused, atraktiivne lin
na ja loodusruum ning ajalooline 
merekindlus vajavad kaalutletud, 

meeleolukat, vaheldusrikast ja 
loetavat valgusruumi. “Valgustus 
peab tagama ruumide kasutamise 
paindlikkuse vastavalt olukorrale ja 
sündmusele. Siseruumides peame 
arvestama, et valgustus sobiks õdu
sasse kohvikumelusse. Pidustuste 
jaoks aga oleks valgustusel valmi
dus muuta ruum teemakohaselt 
pidulikuks, uhkeks, salapäraseks 
jne. Õnneks saame tänapäevaste 
vahenditega üsna lihtsalt ruumi 
atmosfääri vastavalt olukorrale 
muuta,” lisab Siim Porila.

Ühiskondliku ruumi valgustuse 
loomise juures tuleb küllaltki palju 
ennetavat tööd teha.

“Püüame võimalikult palju 
valgustust stsenaariumitesse ette 
planeerida, et hiljem oleksid val
guskulud võimalikult väikesed, aga 
tulemus parim.”

ajalooline hoone vajab 
väärikat valgustust
Kui ajalukku tagasi vaadata, on 
valgustus üsna uus asi, sest vanas
ti ei olnudki tänapäevases mõistes 
valgusteid. Heal juhul olid küün
lad ja tõrvikud ning seetõttu arves
tatigi ruumides palju enam päeva
valgusega.

Merekindlus on muinsus
kaitse objekt, mis eeldab valgus
tuselt selle väärikuse ja autentsu
se toetamist. Sobivat atmosfääri 
 vajab ka uus kujunev linnaruum. 
Valgustuse roll on toetada ka 
kõiki suuremaid ja väiksemaid 
sündmusi ja tähtpäevi. Taaskord 
seistakse silmitsi kompromissi
de leidmisega. Samas on valgus
tusdisaineritel omad nipid, kui
das hoida ja arendada mõlemat 
erilist poolust tulevasel Patarei 
 merekindlusel.

Ajalooline arhitektuurne pä
rand on ühendus mineviku ja tu
leviku sündmuste vahel. Valgus
tusega võime ajaloolist tähtsust 
tundlikul viisil rõhutada ja  anda 
kompleksile täiendava mõõtme 
ning sellega toetada Patarei mere
kindluse ajaloolist ja sotsiaalset 
tähtsust.  

Atraktiivne linna ja 
loodusruum ning ajalooline 

merekindlus vajavad 
kaalutletud, meeleolukat, 
vaheldusrikast ja loetavat 

valgusruumi.

FOTO: MEREKINDLUS.EE
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Loe&kasuta
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Rubriiki toimetab Eva Kiisler 
e-post: eva.kiisler@aripaev.ee

Ettevõtted saavad toetust 
hoonete rajamiseks
MaaeluMinister allkirjastas 

eelnõu, millega võimaldatakse 
keskmise suurusega ettevõtjatel 
ja suurettevõtjatel lisaks sead-
mete ostmisele taotleda toetust 
ka töötlemiseks vajalike ehitiste 
ehitamiseks.

“Keskmise suurusega ettevõtjad 
ja suurettevõtjad on välja toonud, et 
lisaks vajalike seadmete ostmisele 
on tekkinud vajadus investeerida 
ka ehitistesse. Energiakasutu-
se tõhustamiseks on sageli vaja 
uuendada ka toiduainetööstuseid. 
Uue seadme kasutuselevõtt eeldab 
sageli ka ehitise laiendamist ja tea-
tud juhtudel ka uue ehitise rajamist. 

Seega on väga oluline võimaldada 
ka keskmise suurusega ettevõtjatel 
ja suurettevõtjatel investeerida 
töötlemiseks vajalikku ehitisse, 
mille abil suurendatakse kõrgema 
lisandväärtusega toodete tootmist,” 
selgitas maaeluminister urmas 
kruuse.

Lisaks pikendatakse keskmise 
suurusega ettevõtjate ja suur-
ettevõtjate põllumajandustoodete 
töötlemise ning turustamise inves-
teeringutoetuse saajatel maksete 
abikõlblikkuse ja investeeringu 
tegemist tõendavate dokumentide 
esitamise lõpptähtpäeva 2023. aasta 
30. juunilt 2025. aasta 30. juunile.

eesti väiketootja 
kontorilahendus jõudis 
pfizeri peakontorisse
eesti Mööblitootja borg saatis Iirimaa poole 
teele partii e-CELL-nimelisi “telefonikabiine”, mis 
hakkavad kaunistama sadadele tuhandetele eestlas-
telegi tuttavaks saanud ravimitootja Pfizer Euroopa 
peakontorit.

Pfizeri tellimusel jõuavad otse Telliskivi loomelinna-
kust ravimigigandi Euroopa peakontorisse Dublinis-
se 24 Eestis toodetud ja disainitud kontorikabiini. 
E-CELL-nimelised boksid on nii ühe-, kahe- kui ka 
neljakohalised, pakkudes võimalust mürast eraldatu-
na töötada, koosolekuid pidada või viivuks puhata.

Borg lõi esmakontakti Pfizeriga Kölni messil, mis 
vormus mitme aasta pikkuseks koostöölepinguks. 
Pfizeri tellimus peegeldab selgelt tulevikukontori 
kiiret muutumist.

“Tegemist on uuele ajastule omase töökohaga, 
mille järele nõudlus järjest suureneb. Firmad ja nende 
vajadused muutuvad väga kiiresti. Enam ei soovita 
kontoritesse ehitada vaheseinu, vaid hõlpsalt – vaja-
dusel kasvõi teise ruumi – teisaldatavaid mooduleid. 
Kõik meie kabiinid on ratastel ehk kergelt liigutata-
vad. Mõtleme ka üha uutele võimalikele arendustele,” 
selgitas Borgi asutaja Mart jõhvikas.

“Pfizerit võlus kabiini ümar vorm, mis muudab 
tootmise küll keerukamaks, ent pakub tavapärasest 
suuremat emotsionaalset ja visuaalset naudingut. 
Funktsionaalsuses ja praktilisuses pole järeleandmisi 
tehtud – boks on mugav, heliisolatsiooniga ja sisse 
ehitatud elektriline laud pakub soovi korral võimalust 
töötada püsti seistes,” kirjeldas Jõhvikas.

Nordecon alustas Paides E-Piima 
uue tehasehoone ehitustöödega
paides algasid asi e-piiM 

tootMine  uue tehasekompleksi 
ehitustööd. Need kestavad kaks 
aastat ja tehase valmimine on 
kavandatud aastasse 2023.

AS E-Piim Tootmine ja  Nordecon 
AS sõlmisid lepingu E-Piima 
 Paidesse ehitatava tehasekompleksi 
ehitamiseks juba septembris 2019, 
kuid ehitustööde algus on erinevatel 
põhjustel edasi lükkunud. Leping 
hõlmab tehase- ja administratiiv-
hoone ehitust, lisaks pääslahoone 
ning piirdeaedade ehitust.

“Kogu projekt on väljakutse-
rohke nii üldehituse, tehnoloogia 
kui ka finantseerimise poolest. Meil 
on hea meel, et Nordecon osutus 
piimatööstuse peatöövõtja hanke 

võitjaks,” ütles E-Piima juht jaanus 
Murakas.

“E-Piima tehasekompleksi 
ehitus töid on pikalt ette valmistatud 
ja tuleb igati tellijat tunnustada 
sihikindluse eest selle suure projekti 
eestvedamisel. See objekt on kind-
lasti üks suuremaid investeeringuid 
Eesti tööstusesse viimaste aastate 
jooksul,” kommenteeris Nordecon 
ASi juhatuse esimees gerd Müller. 

Paidesse uusehitisena rajatava 
E-piima tehasekompleksi kuuluvad 
kahekorruseline administratiivhoone, 
ühekordses mahus tootmispind ning 
seitsmekorruseline pulbritööstuse 
hooneosa, suletud bruto pinnaga 
kokku 30 260 m2. Hoone pea-
projekteerija on Novarc Group AS.
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ehitaja
See oli kõigile ootamatu ja üllatav, et hinnad nii 
kiiresti edasi tõusevad. Iga kriis on olemuselt erinev 
ja tegelikult ei saagi me nendeks täielikult valmis 
olla. Nüüd, tagantjärele võime tõdeda, et see kriis 
polnudki ehituses tegelikult kriis.”
Infragate Eesti juhatuse liige Urmas Aaskivi
05.08.2021
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Teede remondivõlg jõuab 
tänavu 800 miljonini
eesti riigiteede reMondivõlg 
võib tänavu kasvada 800 miljoni 
euroni, kuid koos märksa kehvemas 
seisus kohalike ja kõrvalmaanteede-
ga võib reaalne puudujääk olla kordi 
suurem, leiab Eesti Taristuehituse 
Liidu juht tarmo trei.

Tarmo Trei sõnul on remondivõlg 
investeering, mida riik peaks tege-
ma, et viia halvas korras ja nõuetele 
mittevastavad teelõigud heasse 
seisundisse.

“Teede Tehnokeskuse 2019. 
aastal tehtud analüüsi kohaselt oli 
riiklike teede remondivõlg toona 689 
miljonit. Käesoleval aastal võib see 
summa hinnanguliselt kasvada 800 
miljonini. See puudujääk hõlmab 
ainult riigile kuuluvaid teid, mis 
moodustavad vähem kui kolman-
diku kõigist teedest. Kui arvestada 
juurde ka kohalikud teed, võib üle-
riigiline puudujääk isegi kaks korda 
suurem olla,” ütles Trei pressiteate 
vahendusel.

“Vananenud taristu mõjutabki 
kõige rohkem suurtest keskustest 
eemale jäävaid piirkondi, takistab 
seal ettevõtluse arendamist ja viib 
kiiresti kasvava ääremaastumiseni,” 
lisas ta. 

“Kehv taristu mõjutab ilmsel-
gelt ka Eesti konkurentsivõimet. 
Maailma Majandusfoorumi riikide 
konkurentsivõime viimases ede-
tabelis oli Eesti taristu tase alles 45. 
kohal, mis on üks meie nõrgemaid 
näitajaid. Meist eespool on nii Läti 
kui ka Leedu, aga ka näiteks Poola 
ja Ungari,” ütles asjatundja.

“Rail Baltic loob küll mitmetes 
kohtades uued võimalused pare-
maks ligipääsuks, kuid ei toeta oluli-
selt neid inimesi ega ettevõtteid, kes 
trassi ääres ei tegutse. Tallinnast 
jõuame Euroopasse kiiremini, aga 
Ida-Virumaad see ei aita,” ütles Trei.

Eesti riik plaanib enda haldus-
alasse kuuluvate teede rahastust 
2022.–2025. aastal võrreldes kehtiva 
teehoiukavaga 113 miljoni euro 
mahus kärpida. Eesti Taristuehituse 

Liidu juhi kinnitusel peaks riik taris-
tu järele aitamiseks järgmise 15–20 
aasta jooksul igal aastal vähemalt 
200 miljonit praegusest rohkem 
investeerima, mis suurendaks riigi 
ja selle majanduse üldist konku-
rentsivõimet ning on regionaalse 
arengu alus.

Tarmo Trei kinnitusel pole teede-
ehitus viimase aastaga tellija jaoks 
märkimisväärselt kallimaks läinud 
ja tee keskmine ruutmeeter maksab 
lõpptarbija jaoks suures plaanis 
mullusega sarnast hinda. “Sektoris 
ei ole hetkel probleeme põhimater-
jalide saadavusega – liiva, asfalti ja 
killustikku praegu jätkub. Ka töökäsi 
on suurte projektide lõikes siiani 
piisavalt, et näiteks neljarealisi 
teid praegusest kiiremaski tempos 
ehitada,” ütles Trei.

“Kuna teedeehituses on peamine 
tellija avalik sektor, ei konkureeri riik 
ressursside pärast avaliku sektoriga 
ja saab vajadusel ise hästi tellimus-
te mahtu reguleerida. Seega pole 
ohtu, et riigitellimused mingil moel 
turuhinna kunstlikult üles ajaks. 
Liiatigi on tegijaid palju, mistõttu on 
ka sektorisisene konkurents praegu 
erakordselt tihe,” ütles Trei. 

“Suurematel tee-ehitajatel on 
oma asfaltsegude tootmine ja neil 
on aasta tootmismahte analüüsi-
des peaaegu kolmandik ressursist 
kasutamata. Ehitajad, kellel oma 
asfaltsegude tootmine puudub, 
peavad küll tarneid rohkem ette 
planeerima, aga mingit ülekuu-
menemist sektoris hetkel näha ei 
ole. Tee-ehitajad suudaksid tänase 
ressursiga mahuliselt oluliselt suu-
remaid objekte teha,” ütles Trei.

Tema kinnitusel plaanib riik pikalt 
alarahastatud taristuehituse mahte 
lähiaastatel hüppeliselt vähendada 
ja siis jääb tee-ehitajatel märgatavalt 
ressurssi üle. “Riik on ehitanud kol-
me põhimaanteed neljarealiseks üle 
30 aasta ning praeguse rahastuse ja 
tempoga läheb edasi lõpliku valmi-
miseni veel kauem,” nentis Trei.

Yit ja trev-2 võitsid 
kolm rail baltica 
viaduktide ehitushanget
rail baltica järgMised kolM viadukti ehitavad 
YIT Eesti ja TREV-2 Grupp, lepingute kogumaksu-
mus on 7,6 miljonit eurot.

Varasemalt on Rail Baltica põhitrassi ristumistest 
valminud Saku vallas asuv Saustinõmme viadukt, 
täna jõudsid ehituslepinguni Kohila vallas asuvad 
Loone ökodukt ja Künka tee viadukt ning Tagadi tee 
viadukt.

Kahte esimest objekti hakkab ehitama AS YIT Eesti 
ja Tagadi tee viadukti AS TREV-2 Grupp. Loone öko-
dukti ja Künka tee viadukti ehitamise kogumaksumus 
on 5,3 miljonit eurot. Tagadi tee viadukti ehitus läheb 
maksma 2,3 miljonit eurot. Ehitustöödega loodetakse 
alustada lähema kuu aja jooksul.

“Rail Baltica erinevate objektide ja loodetavasti 
peatselt ka põhitrassi ehitus hakkab kindlasti lähi-
aastate Eesti taristuehituse turul tooni andma,” ütles 
TREV-2 Grupi juhatuse esimees sven pertens.

ASi YIT Eesti juhatuse liikme Margus põimi sõnul 
saab Rail Baltica trassi rajamisest kõige vastutusrik-
kam projekt. “Pingutame selle nimel, et saaksime kaa-
sa lüüa ka järgmistes Rail Baltica hangetes,” lisas ta.

Rail Baltic Estonia juhatuse esimehe tõnu 
grünberg kommentaari järgi näitavad esimesed 
sõlmitud ehituslepingud ilmekalt, et Eesti oma 
ehitusettevõtted on Rail Baltica projekti realiseeri-
miseks väga hästi valmistunud.

“Ehitusettevõtted on reageerinud meie hangetele 
aktiivselt ja konkurents on olnud siiani tihe. Tahame 
sel aastal sõlmida ehituslepinguid veel vähemalt 
kolme ristumise ehitamiseks ning algatada järgmis-
te objektide ehitushanked,” ütles Grünberg.

Rail Baltic läheb hinnanguliselt maksma 6 miljar-
dit eurot.

rail baltic estonia juhatuse esimees tõnu 
 grünberg ja asi trev-2 grupp juhatuse esimees 
sven pertens pärast lepingu sõlmimist
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taavi varb: eestlaste 
edu Soomes ei tulene 
vaid odavamast hinnast
Eesti ehitusala ettevõtete äriedu Soome 
turul ei tulene vaid odavamast hinnast 
ega madalamast töötasust, vaid unikaal-
sest töökorraldusest, kinnitab Maru 
Betoonitööde juht taavi varb Estonian 
Business Schoolis valminud magistri-
töös.
eva kiisler 
eva.kiisler@aripaev.ee

ettevõtluse MBA prog
rammi magistritööna 
valminud uurimus “Eesti 
betoonitööde ettevõtete 

ärimudel konkurentsieelise looja
na Soome turul” tulemusena tegi 
autor ettepaneku Eesti betoonitöö
de ette võtete ärimudeli analüüsiks: 
konkurentsivõimet on võimalik 
hoida, tegeledes lisaks tehnouuen
dusele ka ärimudeli uuendamisega.

“Eesti ehitajate Soomes tööl 
käimist on enamasti ajakirjanduses 
kajastatud kui suurema palga tee
nimas käimist ning arutatud näh
tuse mõju osaliste elukorraldusele,” 
kirjutab Varb, nentides, et samas ei 
ole uuritud ega analüüsitud üldise

mat majanduslikku mõju. Samas 
on Eesti betoonitööde valdkonna 
ettevõtted pärast 2007.−2009. aasta 
majanduskriisi kasvatanud Soomes 
oluliselt turumahtu ja kindlustanud 
märkimisväärse turupositsiooni.

vaja on uusi 
konkurentsieeliseid
Eesti betoonitööde aastasest 240 
miljoni eurosest turumahust poo
le moodustab eksport. Teist sama 
palju teostatakse töid Soomes 
registreeritud Eesti päritolu ette
võtete kaudu.

Eesti betooniettevõtete konku
rentsieelisteks on olnud töömeeste 
Soome miinimumnõuetele vastav 
palk, mis on siiski Eestis maksta
vast 1,5–2 korda kõrgem, aga Soo
mes väljakujunenust madalam.

“Teine suurem eelis võrreldes 
kohalike ettevõtetega on ajagraa
fikus püsimise kindlus või isegi lü
hemad tööde teostamise tähtajad, 
mis on saavutatud tänu töömeeste 
valmisolekule teha lähetuses olles 
pikemaid tööpäevi,” kirjutab Varb.

Samas lisab ta: “Et aga aina 
rohkem Eestist pärit töötajaid on 
Soomes tööl juba aastaid ja seetõttu 

liitunud ka kohaliku ametiühingu
ga, ollakse teadlikumad ja osatakse 
küsida oma Soome kolleegidega sa
maväärset töötasu. Harvad pole ju
hud, kus pärast pikemat aega Soo
mes töötamist asutakse sinna ka 
elama ja eeldatakse Soome tööta
jatega samaväärseid töötingimusi.”

Samas on need eelised ennast 
ammendamas ja jätkuva edu kind
lustamiseks on vaja leida uusi kon
kurentsieeliseid.

eesti päritolu tagab 
teatud usalduse 
Uurimistöö käigus viis Varb läbi 
poolstruktureeritud intervjuud 
Eesti betooniettevõtete juhtide ja 
Soome peatöövõtjatest tellijatega 
ning koostas erinevate turgude ja 
ettevõtete põhjal valdkonna üldis
tatud ärimudeli lõuendid.

Uurimistöö käigus selgus, et 
Eesti betoonitööde ettevõtted ise 
ja Soome peatöövõtjatest telli
jad ei käsitle tekkinud olukorda, 
kus ühes kitsas ehitussektoris on 
teisest riigist pärit ettevõtetel ku
junenud märkimisväärne turupo
sitsioon, kuidagi ajutisena, vaid 
Eesti ettevõtted käsitlevad Soomet 

betooNituru 
võrdLus
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koduturuna ning Soome tellijatele 
tähendab betoonitööde ettevõtte 
Eesti päritolu teatud usalduse, kva
liteedi ja tähtaja tagamise kindluse 
garantiid.

Tööst selgus, et kuigi üldistatult 
ei ole olulist erinevust Eesti ja Soo
me betoonitööde ettevõtete vahel, 
on Eestis levinud ärimudel siiski 
olulisel määral erinev Soomes väl
ja kujunenust ning see on kohati 
teadvustamatult taganud konku
rentsieelise.

“Betoonitööde ettevõtte kon
kurentsieelised võivad tuleneda 
mõningal juhul mõne materjali või 
tehnoloogia unikaalsusest, kuid 
valdavalt tuleb konkurentsieelis 
tööjõu efektiivsemast kasutusest ja 
konkurentidest erinevast töökor
raldusest,” kirjutab Varb. “Kui vaa
data betoonitööde eksporti, saab 
sisuliselt rääkida peamiselt tööjõu 
ja tööde läbiviimise korraldusega 
seotud teadmiste ekspordist.”

Võrreldes Eestit ja Soomet, üt
leb Varb kokkuvõtlikult, et tulene
valt Eesti turu väiksemast mahust 
ja Eestis sügavamalt juurdunud 
ehitustööde korraldamisest projek
tijuhtimise meetodil on siin suund 
laiemat teenust pakkuvate tugeva
mate alltöövõtjate kujunemisele. 
Soome ehitusturg seevastu soosib 
kitsamatele töölõikudele spetsiali
seerunud töövõtjate arengut.

“Eestis jaotatakse betoonitööde 
töövõtt üldiselt kolmeks: paigal
valu betoonitööd, elementide pai
galdus ja põrandatööd. Soomes 
on valdav töövõtu jaotamine oluli
selt detailsem, betoonitööde etapid 
eraldi, ettevalmistus ja põhitööd 
eraldi, armeerimine, raketisetööd, 

betoonimine, betoonpindade järel
tööd, elementide paigaldus, mono
litiseerimine kõik eri ettevõtetelt,” 
kirjutab Varb.

eesti ettevõtete 
eelise tagab teenuse 
kompleksus
Soome peatöövõtjate hinnangul ei 
saa selgelt eristada Soome ja Ees
ti ettevõtteid, kuid saab eristada 
ettevõtteid, mis on keskendunud 
mõnele kitsale betoonitööde osale, 
näiteks armeerimine või monteeri

tavate elementide monolitiseerimi
ne, ning teisalt kompleksteenusena 
laiemat tervikut teostavaid ettevõt
teid. Viimaste seas on Eesti tausta
ga ettevõtete osakaal märgatavalt 
suurem.

Eesti betoonitööde ettevõtetele 
tähendab see Soome tellijate kas
vavat valmidust kasutada Eestis 
tavapäraseks kujunenud ärimude
lit ja Soome tellijatel on usku antud 
ärimudeli rolli kasvule.

“Eesti betoonitööde ettevõtted 
on suutnud oma konkurentsieelist 
kasvatada tänu oma ärimudeli eri
nevusele – Soome tellijad juba arves
tavad Eesti ettevõtetega ja hindavad, 
et üks ettevõte suudab pakkuda be
toonitööde teostamist kogu ulatuses, 
seda kinnitasid sisuliselt kõik inter
vjueeritud Soome peatöövõtjate 
esindajad,” kinnitab Varb.

“Üheselt nenditi, et võrreldes 
tavapäraste Soome ettevõtetega 
saab välja kujunenud neljaviie 
eri alltöövõtja asemel tellida tööd 
ühelt ettevõttelt, nii hoitakse kok
ku kulusid ja aega omapoolse tööde 
organiseerimise pealt.”

betooNituru 
võrdLus

Kas teadsid?

�� Ehitussektoris töötab 
Eestis u 50 000 ja Soomes 
u 180 000 inimest. 
�� Ligikaudu 1/3 Soome 

ehitustöötajatest on pärit 
mujalt kui Soomest. Neist 
omakorda 60−70% tulevad 
Eestist.

Allikas:  Taavi Varbi magistritöö “Eesti 
betoonitööde ettevõtete ärimudel 
konkurentsieelise loojana Soome turul”

“Eesti betoonitööde 
ettevõtted on suutnud oma 
konkurentsieelist Soome 
turul kasvatada tänu oma 

ärimudeli erinevusele.” 
Taavi Varb,

Maru Betoonitööde juhatuse liige

taavi varbi 
magistritöö 
leidis ära mär-
kimist ka eesti 
betooniühingu 
üliõpilastööde 
konkursil. Fotol 
(vasakul) Taavi 
Varb ja Eesti 
Betooniühingu 
tegevdirektor 
Toomas Vainola.

Maru betoonitööde üks objekte soomes on olnud ka helsingi 
olümpistaadioni rekonstrueerimise betoonitööd. 
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Samas ei tunnetanud Eesti be
toonitööde ettevõtjad oma töökor
ralduses konkurentsieelist: teenuse 
komplekssust põhjendati tihti telli
ja soovi või lihtsalt otstarbekusega.

Intervjueeritud Eesti betooni
tööde ettevõtjad leidsid, et pakku
des nii tööjõudu, materjale, sead
meid, abivahendeid kui ka tööde 
juhtimist, on kulude risk maanda
tud läbi laiema teenuste ja toode
te portfelli ning hinnakõikumised 
mõne sisendhinna osas on kaetud 
teiste komponentide pealt saadava 
säästuga.

Teisalt leidsid nii Eesti ettevõt
jad kui ka Soome tellijad, et kitsas 
spetsialiseerumine võib anda oma
korda eelise, kuna võimaldab oma
hinna alla viia efektiivsuse ja teatud 
juhtudel ka tehnouuenduse kaudu.

erinevused 
töökorralduses 
vähenemas
Uurimistöö käigus läbi viidud in
tervjuudest tuli ka välja, et erine
vused kahe riigi ettevõtete töökor
raldustes on vähenemas. Soome 
peatöövõtjad viivad hankeid läbi 
suurematele Eesti ettevõtjatele 
harjumuspäraste tervikutena ning 
Eestis omakorda on peatöövõtjad 
hakanud ise tegelema materjalide 
ostmise ja betoonitööde väiksema
teks osadeks jaotamisega, tihti tel
lides alltöövõtjalt ainult tööjõudu.

Soome peatöövõtjatest interv
jueeritud tõid välja, et Soome tel
lijad ei ole kursis Eesti ettevõtete 
tegelike võimetega ja eestlastel ta
suks ennast oluliselt rohkem ja isegi 
agressiivsemalt tutvustada.

Uurimistöö tulemused näita
vad, et ehkki Eesti ettevõtete hin
nangud oma väärtuspakkumiste 
kohta ei ole Soome peatöövõtjatest 
tellijate hinnangutest kardinaalselt 
erinevad, esines lisaks kattuvusele 
ridamisi erinevaid nüansse, mis 
olid teatud punktides täiesti eri
nevad. Uurimistöö näitab seega 
mõlema poolset möödarääkimist 
ootuste osas ja klienditellija teine
teise mittemõistmist. Sellele vaa
tamata hindasid Soome peatöö
võtjatest tellijad kõrgelt mitmeid 
väärtusi, mida väärtustasid ka Eesti 
ettevõtjad ise.

Autori hinnangul on uuri
mistöö üks väärtusi, et see näitab 
selgelt: kuigi turuosalised ei ole 
ehk kursis majandusteooriate ega 
vastavate terminitega, on ka ehi
tussektor käsitletav enam levinud 
konkurentsivõime ja ärimudeli 
raamistikus. Ehitussektoril tasuks 
oma sektoripõhiseid väljakutseid 
pidada vähem unikaalseks ning 
senisest rohkem uurida ja kaardis
tada probleeme läbi üldise majan
dus, organisatsiooni ja juhtimis
kultuuri.  

“Võrreldes tavapäraste 
Soome ettevõtetega saab 

välja kujunenud neljaviie eri 
alltöövõtja asemel tellida tööd 

ühelt Eesti ettevõttelt.”
Taavi Varb

Töövõtjad Tellijad

Mille poolest erinevad 
eesti ja soome  
ettevõtted?
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Laiem teenuse ulatus � � � � � � � � � � � � � �
Paindlikkus erinevate 
objektide suhtes � � � � � � � � � � � �

Töö ja materjali tarne koos � � � � � � � � � � �
Töödejuhtide tehniline 
pädevus � � � � � � � � �

Paindlikkus geograafilise 
asukohta suhtes � � � � � � � � � �

Töödejuhtidel tehniline 
tugi Eestist � � � � � � � � � �

Kasutame rohkem oma 
tööjõudu � � � � � � � � � � �

Projekti haldamise 
võimekus � � � � � � � � � �

Suurte objektide tervikliku 
teostuse võimekus � � � � � � � � � �

IT-lahenduste ja 
tehnoloogia haldamise 
võimekus

� � � � � � � �

taavi varbi magistritöö jaoks läbi viidud intervjuude põhjal koostatud tabel eesti ja soome 
ettevõtete erinevustest. Allikas: Taavi Varb
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pane tÄhele!

Taavi Varbi magistritöö “Eesti 
betoonitööde ettevõtete ärimudel 
konkurentsieelise loojana Soome turul” 
on valminud Estonian Business Schooli 
juhtimise õppetoolis 2020. aastal. 
Juhendaja oli anto liivat.
�� Eesti Betooniühing tunnustas magistri-

tööd 2020. aasta üliõpilaspreemiate 
konkursil äramärkimisega.
�� Uurimistöö ühe osana on valminud ka 

suuremate Eesti ja Soome betoonitööde 
ettevõtete majandustulemuste võrd-
lus 2010−2018 ning ülevaade Eesti ja 
Soome ehitusturu olemuse peamistest 
erinevustest betoonitööde ettevõtete 
vaatevinklist.
�� Kogu magistritööga saad tutvuda 

 veebilehel:  
www.lugeja.ee/record/1957900
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Eesti Ehitus-
konverents

Tegusad ja  
edukad 
ehitusettevõtjad 
ning spetsialistid 
kogunevad 
18. novembril Eesti 
Ehitus 

konverentsil.
Pane end  
varakult kirja  
parima  
pakutava  
hinnaga! 
Programm selgub 
septembris. 

Registreerimine 
pood.aripaev.ee

Fotol helsingi Music tower. 
Peatöövõtja Skanska, Maru Be-
toonitööd tegi kompleksteenu-
sena kogu karkassi paigalvalu 
betoonitööd, elementide pai-
galduse ja monolitiseerimise, 
teraskonstruktsioonide tööjoo-
nised, tarne ja paigalduse.
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Betoonpõrandate ületasandamine tasan-
dusseguga annab mitmeid eeliseid −
tagab kvaliteetse siseõhu, hoiab kokku 
aega ja raha ning kindlustab kauakestva 
lõpptulemuse.

Betooni ületasandamine aitab 
vältida probleeme siseõhuga

Plastvaipkate

2-etüülheksanooli- ja plastifikaatori-
vaba vaibaliim
nt Kiilto M1000 Eco, Kiilto Floor Plus

Vähese leelisesisaldusega tasandus-
segukiht
nt Kiilto Express, Kiilto Industry K

Krunt
Kiilto Primer 001

Betoonikiht

kõndimiskuiv juba järgmisel päeval, 
seega minnakse pindamistööde-
ga pahatihti edasi harjumuspärase 
„1 cm nädalas kuivamise” graafikus. 

See võib aga tekitada hiljem 
hoones tõsiseid niiskusprobleeme, 
kahjustusi ja otseseid kulusid rikne-
nud materjalide näol, samuti põh-
justada ruumi siseõhu kvaliteedi ja 
lõhnaprobleeme, mis pikas perspek-
tiivis on tervisele kahjulikud. 

Probleemi põhjus peitubki 
mitte täielikult kuivanud betoonis, 
selle kõrges aluselisuses, mis tea-
tud tingimustel võib reageerida vii-
mistlusmaterjali aluskihi ja selle 
kinnitamiseks kasutatava liimiga, 
reageerides leeliselisele niiskusele. 
Selle tagajärjel lagunevad neis ole-
vad orgaanilised ained, tekitades 
ruumi spetsiifilist lõhna.

Lahendus peitub 
põrandate 
ületasandamises
Kiilto koostöös Floorexiga soovi-
tab sellist riski kindlasti ja alati väl-
tida. Juba 5 mm tasandussegu kiht 
betoonil võimaldab probleemi tek-

Siseõhuprobleemide lahendamine 
on kallis ja katsumusterohke. Ilm-
nenud probleemid tuleb loomuli-
kult lahendada ja vead parandada, 
kuid oluline on keskenduda ka nen-
de ennetamisele. Oluline on eelista-
da ehitusmaterjali, mille kvaliteeti 
saab usaldada ja mille taga on vas-
tutustundlik tootja, nõutavad tun-
nustused ja kvaliteedikontroll. 

Eestis valatakse betoonist 
põran daid pigem nii, et nende pea-
lispind jääks kohe võimalikult sile 
ega vajaks betooni ja pinnakatte-
materjali vahele enam isevalguvat 
tasandussegu. Selline betooni pee-
gelsiledaks lihvimine sulgeb aga 
betooni poorid ja tavapärase 1 cm 
nädalas kuivamistempo asemel kui-
vab betoon kaks korda kauem – 
1 cm 2 nädalat. Samal ajal on betoon 

kimist ära hoida, kuna vähese lee-
lisesisaldusega (pH < 11, betoonis 
seevastu pH = 12–13,5) 5 mm pak-
sune põrandatasandussegukiht toi-
mib pinnakattematerjali ja betooni 
vahel justkui puhvrina allpool ole-
vast betoonist tingitud leelisekoor-
muse vastu. Poorid jäävad avatuks 
ja betoon saab normaalselt kuivada. 
Tasandussegu kuivab oluliselt kiire-
mini, lubades teha valu õhemalt ja 
kõik see kokku oluliselt vähendab 
ülalmainitud riske. 

Sellise lähenemise plusse osa-
takse hinnata Soomes ja Rootsis, 
kus siseõhu kvaliteet on primaar-
ne: seal ei lubata betooni peegelsile-
daks „kopterdada”. Tasandusseguga 
tehtud lahendusi kasutatakse Root-
sis juba aastakümneid ja selle heaks 
tõestuseks on Kiilto AB referents-
objektid, tema kogemused ning too-
ted.

Kõik põrandatasandussegud, 
mida Kiilto soovitab pinnakatte-
materjali all kasutada, on vähese 
leelisesisaldusega. Vähene leelise-
sisaldus põhineb sageli kiirkivi-
nevates toodetes kasutataval 

aluminaattsementi sisaldaval side-
ainesüsteemil. Kiilto põrandatasan-
dussegudes on see olnud kasutusel 
juba aastatuhande algusest.

Tasandussegukihi kaitsva mõju 
seisukohast peetakse betooni krii-
tiliseks niiskuse piirväärtuseks 
umbes 90% RH. Sellest piirväär-
tusest allpool liigub niiskus auru 
kujul. Tasandussegukihi kaitsva-
le mõjule lisaks on oluline arvesse 
võtta ka konstruktsiooni ja liimimi-
se toimivust. Mida niiskem on alus-
pind, seda aeglasemalt veepõhi ne 
liim kuivab. Liimitavate plastpinna-
kattematerjalide korral ei tohi alus-
pinna niiskus mingil juhul olla üle 
85% RH.

Soomes arvestab Kiilto OY kva-
liteetse siseõhuga juba toodete aren-
dusjärgus. Näiteks vaibaliimide 
väljatöötamisel on siseõhku mõju-
tavaid tegureid arvesse võetud ala-
tes sideaine arendamisest.

Miks eelistada betooni 
ületasandamisel 
tsemendibaasil Kiilto 
tasandussegu? 
Mitte kõik tasanduslahendused, 
mis võivad tunduda esmapilgul 
soodsamad, ei taga tugevat, kaua-
kestvat ja kvaliteetset lõpptule-
must. Niisketes ruumides tuleks 
arvestada kindlasti materjali niis-
kuskindlusega, põrandakatte kin-
nitamise puhul nõutud aluspinna 
tugevusega jne. Näiteks Kiilto 
pumbatav tsemendibaasil tasan-
dussegu sobib alati ka niisketesse 
ja märgadesse ruumidesse, talub 
vett ning ei vaja enne hüdroiso-
leerimistöid lisa tugevdamist. Ka 
aja ja kulude puhul tuleb siin olu-
line kokkuhoid, kuna kogu hoone/
maja betoonpind on võimalik üle 
tasandada korraga ja ühe tootega 
sh ka märjad ruumid, kusjuures 
pinnad on kõndimiskuivad juba 
paari tunniga. 

Kiilto tsemendibaasil tasan-
dussegu võimaldab teha erinevat 
valukihi paksust (1–40 mm), alter-
natiivsed lahendused ei pruugi 
aga väga õhukese kihi puhul taga-
da vajalikku aluspinna tugevust, 
mistõttu võib liimitava põranda-
katte jaoks (nt parkett) jääda see 
liiga nõrgaks ning hiljem alusbe-
toonilt lahti lüüa. Teisalt võib nõrk 
aluspind seada ka piirid viimist-
lusmaterjali valikul, mida tuleks 
paigaldada siis ainult n-ö „ujuva-
na“. Kiilto tasandusseguga tasan-
datud pind on aga vastupidav 
erinevatele liimitavatele põran-
dakattematerjalidele – PVC, LVT, 
vaip, linoleum ja sh puitparkett, 
ilma et  tasandatud pind vajaks 
enne kattematerjali paigaldamist 
eelnevat tugevdamist. 

Lisaks eespool nimetatud 
eelistele on kindlasti oluline 
katte materjalide paigaldamisel 
aluspinna tasasus. Keraamilise 
plaadi paigaldamisel on nõutud 
aluspinna tasasuseks klass 1 – s.o 
+/–2 mm. Kui me räägime plaa-
diga kaetavatest aluspindadest, 
siis eelkõige on see oluline suurte 
plaatide paigaldamisel, kus peab 
plaaditagune katvus tasandusse-
guga olema 100%. Klass 1 tule-
must on ainult  betooni valuga väga 
raske tagada, lisaks kulub sellise 
tulemuseni jõudmiseks ka märga-
tavalt rohkem aega võrreldes ise-
valguva põrandatasandusseguga 
tasandades.

Uus kontseptsioon ja 
uued tooted
Et olla parem partner oma klien-
tidele ja pakkuda kõige kvali-
teetsemaid lahendusi, teeme 
igapäevaselt tööd nii oma toote-
arenduse, nõustamise kui ka uute 
teenuste ja võimaluste pakkumi-
se nimel. Nüüd oleme põrandate 
tasandamise sektoris turule tule-

mas täiesti uue kontseptsiooni 
ja uute toodetega, seda koos hea 
partneri Floorex OÜga. 

Põrandate tasandamine tasan-
dussegudega on hetkel ehitusturul 
kasvav trend, sest see lubab vältida 
võimalikke hilisemaid reklamat-
sioone. Samuti säästab see kliendi 
aega – aeg  on kõikidest ressurssi-
dest kõige kallim ega taastu. See-
ga on Floorex ehitanud veoauto 
baasil mobiilse pumpamissüstee-
mi, kus on olemas kõik vajalik, et 
objektil põrandaid suurtes mah-
tudes tasandada. Pumpamisega 
saab alustada peaaegu kohe, kui 
auto on objektile jõudnud, lisaks 
toodab selline süsteem minimaal-
selt jäätmeid (kuivsegu kottide 
näol), kuna segu on kaasas „big 
bag“ pakendites. Meie võimekus 
ja mobiilsus lubavad teenindada 
kliente alates eramutest kuni suur-
te kaubanduspindadeni välja, seal-
hulgas tööstusettevõtteid. 

Kiilto ja Floorexi eesmärk 
on ennetada probleeme, pakku-
da klientidele parimaid testituid 
lahendusi ja usaldusväärset tee-
nust tunnustatud ja kvaliteetsete 
materjalide ning tööga. Nii hoia-
me ära ka ruumide niiskusprob-
leemid, võimalikud kahjustused, 
sellest tingitud lisakulud ning 
garanteerime, et tulemus on kaua-
kestev ning klientidel on ruumis 
kvaliteetne siseõhk.

Küsi tasanduspakkumist:
aivo.joemets@kiilto.com 
või  507 6193

www.kiilto.ee
www.floorex.ee
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Betoonpõrandate ületasandamine tasan-
dusseguga annab mitmeid eeliseid −
tagab kvaliteetse siseõhu, hoiab kokku 
aega ja raha ning kindlustab kauakestva 
lõpptulemuse.

Betooni ületasandamine aitab 
vältida probleeme siseõhuga

Plastvaipkate

2-etüülheksanooli- ja plastifikaatori-
vaba vaibaliim
nt Kiilto M1000 Eco, Kiilto Floor Plus

Vähese leelisesisaldusega tasandus-
segukiht
nt Kiilto Express, Kiilto Industry K

Krunt
Kiilto Primer 001

Betoonikiht

kõndimiskuiv juba järgmisel päeval, 
seega minnakse pindamistööde-
ga pahatihti edasi harjumuspärase 
„1 cm nädalas kuivamise” graafikus. 

See võib aga tekitada hiljem 
hoones tõsiseid niiskusprobleeme, 
kahjustusi ja otseseid kulusid rikne-
nud materjalide näol, samuti põh-
justada ruumi siseõhu kvaliteedi ja 
lõhnaprobleeme, mis pikas perspek-
tiivis on tervisele kahjulikud. 

Probleemi põhjus peitubki 
mitte täielikult kuivanud betoonis, 
selle kõrges aluselisuses, mis tea-
tud tingimustel võib reageerida vii-
mistlusmaterjali aluskihi ja selle 
kinnitamiseks kasutatava liimiga, 
reageerides leeliselisele niiskusele. 
Selle tagajärjel lagunevad neis ole-
vad orgaanilised ained, tekitades 
ruumi spetsiifilist lõhna.

Lahendus peitub 
põrandate 
ületasandamises
Kiilto koostöös Floorexiga soovi-
tab sellist riski kindlasti ja alati väl-
tida. Juba 5 mm tasandussegu kiht 
betoonil võimaldab probleemi tek-

Siseõhuprobleemide lahendamine 
on kallis ja katsumusterohke. Ilm-
nenud probleemid tuleb loomuli-
kult lahendada ja vead parandada, 
kuid oluline on keskenduda ka nen-
de ennetamisele. Oluline on eelista-
da ehitusmaterjali, mille kvaliteeti 
saab usaldada ja mille taga on vas-
tutustundlik tootja, nõutavad tun-
nustused ja kvaliteedikontroll. 

Eestis valatakse betoonist 
põran daid pigem nii, et nende pea-
lispind jääks kohe võimalikult sile 
ega vajaks betooni ja pinnakatte-
materjali vahele enam isevalguvat 
tasandussegu. Selline betooni pee-
gelsiledaks lihvimine sulgeb aga 
betooni poorid ja tavapärase 1 cm 
nädalas kuivamistempo asemel kui-
vab betoon kaks korda kauem – 
1 cm 2 nädalat. Samal ajal on betoon 

kimist ära hoida, kuna vähese lee-
lisesisaldusega (pH < 11, betoonis 
seevastu pH = 12–13,5) 5 mm pak-
sune põrandatasandussegukiht toi-
mib pinnakattematerjali ja betooni 
vahel justkui puhvrina allpool ole-
vast betoonist tingitud leelisekoor-
muse vastu. Poorid jäävad avatuks 
ja betoon saab normaalselt kuivada. 
Tasandussegu kuivab oluliselt kiire-
mini, lubades teha valu õhemalt ja 
kõik see kokku oluliselt vähendab 
ülalmainitud riske. 

Sellise lähenemise plusse osa-
takse hinnata Soomes ja Rootsis, 
kus siseõhu kvaliteet on primaar-
ne: seal ei lubata betooni peegelsile-
daks „kopterdada”. Tasandusseguga 
tehtud lahendusi kasutatakse Root-
sis juba aastakümneid ja selle heaks 
tõestuseks on Kiilto AB referents-
objektid, tema kogemused ning too-
ted.

Kõik põrandatasandussegud, 
mida Kiilto soovitab pinnakatte-
materjali all kasutada, on vähese 
leelisesisaldusega. Vähene leelise-
sisaldus põhineb sageli kiirkivi-
nevates toodetes kasutataval 

aluminaattsementi sisaldaval side-
ainesüsteemil. Kiilto põrandatasan-
dussegudes on see olnud kasutusel 
juba aastatuhande algusest.

Tasandussegukihi kaitsva mõju 
seisukohast peetakse betooni krii-
tiliseks niiskuse piirväärtuseks 
umbes 90% RH. Sellest piirväär-
tusest allpool liigub niiskus auru 
kujul. Tasandussegukihi kaitsva-
le mõjule lisaks on oluline arvesse 
võtta ka konstruktsiooni ja liimimi-
se toimivust. Mida niiskem on alus-
pind, seda aeglasemalt veepõhi ne 
liim kuivab. Liimitavate plastpinna-
kattematerjalide korral ei tohi alus-
pinna niiskus mingil juhul olla üle 
85% RH.

Soomes arvestab Kiilto OY kva-
liteetse siseõhuga juba toodete aren-
dusjärgus. Näiteks vaibaliimide 
väljatöötamisel on siseõhku mõju-
tavaid tegureid arvesse võetud ala-
tes sideaine arendamisest.

Miks eelistada betooni 
ületasandamisel 
tsemendibaasil Kiilto 
tasandussegu? 
Mitte kõik tasanduslahendused, 
mis võivad tunduda esmapilgul 
soodsamad, ei taga tugevat, kaua-
kestvat ja kvaliteetset lõpptule-
must. Niisketes ruumides tuleks 
arvestada kindlasti materjali niis-
kuskindlusega, põrandakatte kin-
nitamise puhul nõutud aluspinna 
tugevusega jne. Näiteks Kiilto 
pumbatav tsemendibaasil tasan-
dussegu sobib alati ka niisketesse 
ja märgadesse ruumidesse, talub 
vett ning ei vaja enne hüdroiso-
leerimistöid lisa tugevdamist. Ka 
aja ja kulude puhul tuleb siin olu-
line kokkuhoid, kuna kogu hoone/
maja betoonpind on võimalik üle 
tasandada korraga ja ühe tootega 
sh ka märjad ruumid, kusjuures 
pinnad on kõndimiskuivad juba 
paari tunniga. 

Kiilto tsemendibaasil tasan-
dussegu võimaldab teha erinevat 
valukihi paksust (1–40 mm), alter-
natiivsed lahendused ei pruugi 
aga väga õhukese kihi puhul taga-
da vajalikku aluspinna tugevust, 
mistõttu võib liimitava põranda-
katte jaoks (nt parkett) jääda see 
liiga nõrgaks ning hiljem alusbe-
toonilt lahti lüüa. Teisalt võib nõrk 
aluspind seada ka piirid viimist-
lusmaterjali valikul, mida tuleks 
paigaldada siis ainult n-ö „ujuva-
na“. Kiilto tasandusseguga tasan-
datud pind on aga vastupidav 
erinevatele liimitavatele põran-
dakattematerjalidele – PVC, LVT, 
vaip, linoleum ja sh puitparkett, 
ilma et  tasandatud pind vajaks 
enne kattematerjali paigaldamist 
eelnevat tugevdamist. 

Lisaks eespool nimetatud 
eelistele on kindlasti oluline 
katte materjalide paigaldamisel 
aluspinna tasasus. Keraamilise 
plaadi paigaldamisel on nõutud 
aluspinna tasasuseks klass 1 – s.o 
+/–2 mm. Kui me räägime plaa-
diga kaetavatest aluspindadest, 
siis eelkõige on see oluline suurte 
plaatide paigaldamisel, kus peab 
plaaditagune katvus tasandusse-
guga olema 100%. Klass 1 tule-
must on ainult  betooni valuga väga 
raske tagada, lisaks kulub sellise 
tulemuseni jõudmiseks ka märga-
tavalt rohkem aega võrreldes ise-
valguva põrandatasandusseguga 
tasandades.

Uus kontseptsioon ja 
uued tooted
Et olla parem partner oma klien-
tidele ja pakkuda kõige kvali-
teetsemaid lahendusi, teeme 
igapäevaselt tööd nii oma toote-
arenduse, nõustamise kui ka uute 
teenuste ja võimaluste pakkumi-
se nimel. Nüüd oleme põrandate 
tasandamise sektoris turule tule-

mas täiesti uue kontseptsiooni 
ja uute toodetega, seda koos hea 
partneri Floorex OÜga. 

Põrandate tasandamine tasan-
dussegudega on hetkel ehitusturul 
kasvav trend, sest see lubab vältida 
võimalikke hilisemaid reklamat-
sioone. Samuti säästab see kliendi 
aega – aeg  on kõikidest ressurssi-
dest kõige kallim ega taastu. See-
ga on Floorex ehitanud veoauto 
baasil mobiilse pumpamissüstee-
mi, kus on olemas kõik vajalik, et 
objektil põrandaid suurtes mah-
tudes tasandada. Pumpamisega 
saab alustada peaaegu kohe, kui 
auto on objektile jõudnud, lisaks 
toodab selline süsteem minimaal-
selt jäätmeid (kuivsegu kottide 
näol), kuna segu on kaasas „big 
bag“ pakendites. Meie võimekus 
ja mobiilsus lubavad teenindada 
kliente alates eramutest kuni suur-
te kaubanduspindadeni välja, seal-
hulgas tööstusettevõtteid. 

Kiilto ja Floorexi eesmärk 
on ennetada probleeme, pakku-
da klientidele parimaid testituid 
lahendusi ja usaldusväärset tee-
nust tunnustatud ja kvaliteetsete 
materjalide ning tööga. Nii hoia-
me ära ka ruumide niiskusprob-
leemid, võimalikud kahjustused, 
sellest tingitud lisakulud ning 
garanteerime, et tulemus on kaua-
kestev ning klientidel on ruumis 
kvaliteetne siseõhk.

Küsi tasanduspakkumist:
aivo.joemets@kiilto.com 
või  507 6193

www.kiilto.ee
www.floorex.ee
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Kergplokkide all vaatleme 
Eestis tuntud keram
siitplokke (Fibo/Leca) 
ja poorbetoonplokke 

 (Aeroc/Bauroc) koos nendele pai
galdatavate soojustuse liitsüstee
mide ehk SILSidega (õhekrohvi
ga krohvitud soojustusplaatidest 
kiht). Kergplokkide puhul on soo
vitatav alati hinnata piirdetarin
di niiskusturvalisust, mida valu

Hoonete kandekonstruktsioonides 
kasutatakse Eesti korter- ja väikemajade 
ehituses meelsasti kergplokk-lahendusi. 
Kuigi teatud piirdetarindite lahendused 
sobivad ka ilma soojustusmaterjalist 
kihita, on deformatsioonide kontrolli  
all hoidmiseks soovitatav alati lisada 
kergplokkidele väljapoole soojustus-
materjalist kiht, hinnates ka süsteemi 
niiskusturvalisust.
alar piirFeld,
insener ja majandusteadlane
andrus taliaru,
piirdetarindite projekteerija

fassaadisoojustuse

piirdetariNdid 

betoonist või täistellisest müüritise 
puhul reeglina pole vaja teha.

Ristkihtpuitpaneelidest alus
pinna puhul on võimalik SILS pai
galdada, kui on rakendatud vasta
vaid kinnitusmeetodeid. Puudub 
vajadus kandva puitpinna välis
pidiseks lisakaitseks (membraa
nid) kaldvihmade eest, kuna süs
teemselt õigesti projekteeritud ja 
ehitatud SILS ise on piisav kaitse 
kaldvihmade eest. Niiskusrežiimi 
osas on puitaluspinnal SILS alati 
parem lahendus kui kergplokkidest 
aluspinnal.

Karkasshoonete niiskusturva
lisuse saavutamine on tunduvalt 
keerukam ja seotud paljude aspek
tidega ning neid probleeme vaatle
me ehk kunagi hiljem.

Fassaadi soojustussüsteemid 
jagunevad põhimõtteliselt kah
te suurde gruppi: 1) tuulduvad 
fassaadi soojustussüsteemid; 2) 
fassaadisoojustuse liitsüsteemid 
(lühendina SILS) ehk rahvakeeli 
ka “penofassaad” või “krohvitud 
penoplast”. Käesolevas artiklis 
 käsitleme SILSlahendusi kerg
plokkseintel.

SILSlahendusi tuleks ehi
tusfüüsikaliselt alati käsitleda kui 
veetihedalt ehitatud kompaktset 
süsteemi. Kaldvihmu läbilaskev 
SILS on insenerlikult ebaprofessio
naalselt projekteeritud ja ebakom
petentselt ehitatud kiirelt lagunev 
SILSi tehnilist lahendust devalvee
riv fassaadisüsteem.

Kasutusel eksitav 
väärtermin
Põhjus, miks järgnevat käsitleme, 
on arhitektide, ehitusmaterjalide 
müügimeeste ja kahjuks ka pro
jekteerijate ning ehitusinseneride 
üleüldine teadmiste puudus ehi
tusfüüsikalistest niiskusrežiimi 
alustest. Koolitussüsteemides, nii 
väljaõppe kui ka täiendõppesüs
teemides on sellekohased suured 
puudujäägid. Väga palju projekte 
on ehitusfüüsikaliselt küündima
tud, ja seda kõikides piirdetarindite 
liikide vallas (fassaadid, lamekatu
sed, kaldkatused, keldrid, vunda
mendid, katusterrassid, rõdud).

Seinakonstruktsiooni niiskus
režiimi rahvapärane laialt levinud 
termin on nn hingamine. See väär

niiskusrežiim  
kergplokk-konstruktsioonides
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piirdetariNdid

seinakonstrukt-
sioon nr 1. Keram-
siitplokk 200 mm + 
EPS-soojustus  
150 mm + mineraal-
ne armeeringpahtel 
5 mm+ silikoon krohv 
2 mm

seinakonstrukt-
sioon nr 2.  
Keramsiitplokk  
200 mm + mineraal-
villsoojustus  
150 mm + mineraal-
ne armeeringpahtel 
5 mm + silkoon krohv 
2 mm

seinakonstrukt-
sioon nr 3. Poor-
betoonplokk 200 mm 
+ EPS-soojustus  
150 mm + mineraal-
ne armeeringpahtel  
5 mm + silikoon-
krohv 2 mm

seinakonstrukt-
sioon nr 4. Poor-
betoonplokk 200 mm 
+ mineraalvill  
150 mm + mineraal-
ne armeeringpahtel  
5 mm + silikoon-
krohv 2 mm

Joonis 1. niiskusnäitajate võrdluse aluseks 
võetud neli seinakonstruktsiooni

termin on nii eksitav kui ka vale. 
Kahjuks on väärtermini kasuta
jaid ka arhitektide ja inseneride 
hulgas.

Kui “hingamise” all mõeldak
se õhuvahetust, siis nüüdisaegsete 
energiatõhususnõuete järgi ei tohi 
mingit õhuliikumist läbi seina toi
muda. Kogu ventileeritav õhk 
peab liikuma kontrollitud kanalite 
ehk ventilatsioonisüsteemi kaudu. 
Koos ventileeritava õhuga liigub 
ka siseruumi niiskus kui õhu üks 
komponente välisruumi. Lisaks 
ventileeritavale õhule liigub aga 
mingi osa õhu komponente ka 
läbi seina, kui selleks on olemas 
füüsikalised eeldused. Tavalise 
seinakonstruktsiooni puhul, nagu 
on kortermajadel, eraldub läbi sei
na difuusse liikumisega niiskust 
siseruumist maksimaalselt kuni 
1% kogumahust. Ülejäänud 99% 
ja rohkem eemaldatakse läbi ven
tilatsioonilahenduste. Seega on 
väär rääkida seinakonstruktsioo
nist kui ventilatsiooni tagamise 
ühest võimalusest: õhuvahetust 
läbi seina ei toimu.

Kui “hingamise” all mõeldakse 
ekspluatatsioonis kondensaatvee
vaba seina või muu piirdetarindi 
konstruktsiooni, siis selle sisu on 
küll õige, aga vormilt ei sobi kasu
tada terminit “fassaadi hingami
ne”. Sisust arusaamiseks on vajalik 
tunda ka teooriat, millest enamik 
sel teemal sõna võtvaid projektee
rijaid ja ehitusinsenere aru ei saa.

Komponentide järgi 
üldhinnangut ei saa
Piirdetarindi niiskusrežiimi tuleb 
vaadelda alati kompleksselt kogu 
seinakonstruktsiooni lõikes. Sei
na üksikkomponentide järgi ei ole 
võimalik anda objektiivset hin
nangut, kas piirdetarind on niis
kusturvaline või mitte. Sellekoha
seid väärarusaamu propageerivad 
paljud ehitusmaterjalide müüjad, 
kes nimetavad oma toodet “hin
gavaks” ja teist toodet “mittehin
gavaks”, nagu oleks müstiline ehi
tusmaterjali “hingamine” midagi 
ainult sellele tootele ainuomast ja 
eksklusiivset.

Igal ehitusmaterjalil on oma 
veeauru difusioonitakistuse  näitaja, 

mida Euroopas üldiselt tähistatakse 
dimensioonita näitajaga μ []. See 
näitaja võib kõikuda väga suurtes 
piirides. Näiteks meie käesolevas 
teemas käsitletaval mineraalvillal 
μvill = 1, keramsiitplokil μfibo = 5 , poor
betoonplokil μbauroc = 10, vahtpolüs
türeenil μeps = 60, mine raalsel armee
ringpahtlil μpahtel = 20, silikoonkrohvil 
μsilik = 140.

Kas just nendest andmetest (või 
Soomes levinud analoogandmetest – 
veeauruerijuhtivusest [kg/(m s Pa]) 
lähtudes või lihtsalt mitte füüsikalist 

“Väär on rääkida 
seinakonstruktsioonist 

kui ventilatsiooni tagamise 
ühest võimalusest – 

õhuvahetust läbi seina ei 
toimu.”

Lubitsementkrohv (10 mm)
Fibo 3 MPa (200 mm)
Armeeringpahtel (5 mm)
Krohvikrunt (0,1 mm)
Mineraalvill 038 (150 mm)

Silikoonkrohv (1,5 mm)

Lubitsementkrohv (10 mm)
Poorbetoonplokk 650 kg/m3 (200 mm)
Armeeringpahtel (5 mm)
Krohvikrunt (0,1 mm)
Polüstüreen EPS 038 (150 mm)

Silikoonkrohv (2 mm)

Lubitsementkrohv (10 mm)
Poorbetoonplokk 650 kg/m3 (200 mm)
Armeeringpahtel (5 mm)
Krohvikrunt (0,1 mm)
Mineraalvill 038 (150 mm)

Silikoonkrohv (1,5 mm)

Lubitsementkrohv (10 mm)
Fibo 3 MPa (200 mm)
Armeeringpahtel (5 mm)
Krohvikrunt (0,1 mm)
Polüstüreen EPS 038

Silikoonkrohv (1,5 mm)
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piirdetariNdid

seinakonstruktsioon nr 1. Fibo + eps + silikoonkrohv

seinakonstruktsioon nr 2. Fibo + mineraalvill + silikoonkrohv

arvutustulemused:
�� Soojusjuhtivuskoefitsient  

U = 0,20 W/(m²K)
�� Kondensaatvee teke kütteperioodil: 

0,00 kg/m²
hinnang: 
�� Konstruktsioon on kondensaatvee 

tekke osas ohutu

arvutustulemused:
�� Soojusjuhtivuskoefitsient  

U = 0,20 W/(m²K)
�� Kondensaatvee teke kütteperioo-

dil: 0,33 kg/m² < 0,5 kg/m2 (lubatud 
piirmäär)
�� Kondensaatvee tekkekoht: mineraal-

vill/armeeringkiht punktis
�� Kondensaatvee kuivamisaeg suve-

perioodil: 17 päeva
hinnang: 
�� Konstruktsioon on kondensaatvee 

tekke osas ohtlik; ei teki jääkniiskust; 
lubatud, kui konstruktsioon ei sisalda 
puitu.

tegelik rõhk
küllastunud rõhk

1. Lubitsementkrohv (10 mm), sd = 0,15 m
2. Fibo 3 MPa (200 mm), sd = 1 m
3. Polüstüreen EPS 038 (150 mm), sd = 3 m
4. Armeeringpahtel (5 mm), sd = 0,1 m
5. Krohvikrunt (0,1 mm), sd = 0,1 m
6. Silikoonkrohv (2 mm), sd = 0,04 m
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tegelik rõhk
küllastunud rõhk
kondensaatvesi

1. Lubitsementkrohv (10 mm), sd = 0,15 m
2. Poorbetoonplokk 650 kg/m3 (200 mm), 
sd = 1 m
3. Mineraalvill 038 (150 mm), sd = 0,15 m
4. Armeeringpahtel (5 mm), sd = 0,1 m
5. Krohvikrunt (0,1 mm), sd = 0,1 m
6. Silikoonkrohv (1,5 mm), sd = 0,03 m
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loogikat rakendades hindab enamik 
selle valdkonnaga kokkupuutuvaid 
projekteerijaid ja insenere materjali 
“hingavust” üle, mis on ehitusfüüsi
kaliselt väär käsitlus. 

Üks ja sama materjal võib olla 
erinevates seinakonstruktsiooni
des kondensaaditekke seisukohast 
nii halb kui ka hea. Ainult ehitus
materjali veeauru difusioonitakis
tuskonstandi μ abil ei ole võimalik 
hinnata seinakonstruktsiooni niis
kusrežiimi ehk kas piirdetarindi 
konstruktsioon on ekspluatatsioo
nis kondensaatveevaba või mitte.

Niiskusrežiimi on võimalik ar
vutada ka Exceli tabeliga. See oleks 
vajalik läbi teha ka ehitusinseneri
del, kuna sellise tabeli koostamisega 
saavad nad aru kogu arvutusmetoo
dikast, nii nagu raamatupidaja peab 
olema suuteline kogu bilanssi käsit
si valmis tegema ja sellest aru saa
ma (vanasti nimetati neid bilansi
võimelisteks raamatupidajateks). 

Programm, mis lihtsustab oluliselt 
arvutusi, ei tee ehitusinseneri ega 
projekteerija eest ära inseneritööd.

Euroopas on üks lihtsamaid 
meetodeid niiskusrežiimi hinda
miseks staatiline Glaseri meetod. 
Vastavalt Eestis kehtestatud nor
mile EVSEN 15026:2007 “Hoone 
elementide ja piirdetarindite soo
jus ja niiskustehniline toimivus”, 
peab piirdetarindi niiskustehnilist 
toimivust arvutama dünaamilise si
mulatsioonimeetodiga. Sellekoha
seid programme on Euroopas üld
se mõned, need on väga keerukad, 
lisaks ka kallid. See, et nõuda Eesti 
projekteerijatelt projekteerimise 
käigus piirdetarindi simulatsiooni
arvutuse tegemist, on ebapraktiline 
ja majanduslik. Dünaamilised si
mulatsioonimeetodid on kindlasti 
vajalikud piirdetarindite põhjalike 
uurimistööde tarbeks, aga piirde
tarindi niiskusrežiimi kohta üld
info saamiseks tavapraktikas on 

Glaseri meetod piisavalt mugav ja 
informatiivne. Eestis on insenere, 
kes tundmata niiskusrežiimi ar
vutusmetoodikat näitavad teatud 
oma valdkonna tooteid kui niis
kusrežiimi suhtes ainukesena riski
vabu. Sellise tehnilise demagoogia 
äratundmiseks on vajalik teemast 
aru saada.

“Üks ja sama materjal 
võib olla erinevates 

seinakonstruktsioonides 
kondensaadi tekke 
seisukohast nii halb  

kui ka hea.”

Joonis 2. nelja seinakonstruktsiooni niiskusrežiimi analüüs
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seinakonstruktsioon nr 3. bauroc + eps + silikoonkrohv

seinakonstruktsioon nr 4. bauroc + mineraalvill + silikoonkrohv

seinakonstruktsioon nr 5.  
tühi püstvuuk + eps + silikoonkrohv

seinakonstruktsioon nr 6.  
tühi püstvuuk + mineraalvill + silikoonkrohv

arvutustulemused:
�� Soojusjuhtivuskoefitsient  

U = 0,20 W/(m²K)
�� Kondensaatvee teke kütteperioodil: 

0,002 kg/m² < 0,5 kg/m2 (lubatud 
piirmäär)
�� Kondensaatvee tekkekoht: EPS/ 

armeeringkiht punktis
�� Kondensaatvee kuivamisaeg suve-

perioodil: üks päev
hinnang: 
�� Konstruktsioon on kondensaatvee 

tekke osas praktiliselt ohutu.

arvutustulemused:
�� Soojusjuhtivuskoefitsient  

U = 0,20 W/(m²K)
�� Kondensaatvee teke kütteperioo-

dil: 0,31 kg/m² < 0,5 kg/m2 (lubatud 
piirmäär)
�� Kondensaatvee tekkekoht: mineraal-

vill/armeeringkiht punktis
�� Kondensaatvee kuivamisaeg suve-

perioodil: 16 päeva
hinnang: 
�� Konstruktsioon on kondensaatvee tekke 

osas ohtlik; ei teki jääkniiskust; lubatud, 
kui konstruktsioon ei sisalda puitu.

arvutustulemused:
�� Soojusjuhtivuskoefitsient U = 0,23 W/(m²K)
�� Kondensaatvee teke kütteperioodil:  

0,082 kg/m² < 0,5 kg/m2 (lubatud piirmäär)
�� Kondensaatvee tekkekoht: EPS/armeering kiht 

punktis
�� Kondensaatvee kuivamisaeg suve perioodil:  

neli päeva

arvutustulemused:
�� Soojusjuhtivuskoefitsient U = 0,23 W/(m²K)
�� Kondensaatvee teke kütteperioodil:  

4,12 kg/m² > 0,5 kg/m2 (lubamatu)
�� Kondensaatvee tekkekoht: vill/armeering kiht 

punktis
�� Kondensaatvee kuivamisaeg suve perioodil:  

64 päeva
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tegelik rõhk
küllastunud rõhk
kondensaatvesi

1. Lubitsementkrohv (10 mm), sd = 0,15 m
2. Poorbetoonplokk 650 kg/m3 (200 mm), 
sd = 1 m
3. Mineraalvill 038 (150 mm), sd = 0,15 m
4. Armeeringpahtel (5 mm), sd = 0,1 m
5. Krohvikrunt (0,1 mm), sd = 0,1 m
6. Silikoonkrohv (1,5 mm), sd = 0,03 m

tegelik rõhk
küllastunud rõhk
kondensaatvesi

1. Lubitsementkrohv (10 mm), sd = 0,15 m
2. Poorbetoonplokk 650 kg/m3 (200 mm), 
sd = 1 m
3. Polüstüreen EPS 038 (150 mm), sd = 3 m
4. Armeeringpahtel (5 mm), sd = 0,1 m
5. Krohvikrunt (0,1 mm), sd = 0,1 m
6. Silikoonkrohv (2 mm), sd = 0,04 m
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viga, mis arvutus-
tulemustes ei kajastu
Probleemi ilmestamiseks arvutame 
ja hindame niiskusturvalisust järg
nevates seinakonstruktsioonides 
joonisel 1, kus võrdluse iseloomus
tamiseks on kasutatud  ühesuguste 
paksustega seinakihte.

Iga mudel, iga arvutus on võr
reldes reaalse olukorraga mingi 
veaga. Üks viga, mis niiskusrežiimi 
arvutustulemustes ei kajastu, on 
plokkide püstvuugid, mis pahatih
ti on tühjad. Kuna seinamaterjali 
veeauru difusioonitakistuskonstant 
ei arvesta tühje vuuke, on vuukide 
kohal teistsugune niiskusrežiim kui 
läbi ploki. Selle mõju arvestamine 
on arvutust läbi viiva inseneri pä
devuses, kas ja kui suureks ta seda 
viga hindab. Järgmine hindamis
koht, mis vajab inseneri otsust, on 
raamtingimuste valik.

Raamtingimuste all mõeldak
se sise ja välistemperatuuride 

ning suhtelise niiskuse tasemeid 
eri perioodidel, samuti perioodide 
pikkusi. Tehniliselt puudub vaja
dus arvutada kondensaatvee teket 
 lühemate perioodide kohta kui 
kütte periood (34 kuud) ja kuiva
misperiood (kolm kuud). Tehnili
selt võib neid arvutusi teha kasvõi 
iga päeva (365 arvutust kokku) või 
tunni kohta, aga see ei anna täien
davat olulist infot juurde. Näda
lane ekstreemtingimus õues (−30 
kraadi) ei tekita konstruktsioonis 
mingeid jäävaid niiskuskahjustusi. 
Oluline (vastavalt metoodikale) on 
tagada perioodi niiskusturvalisus.

Ekslikult on ka kõrgete tiitlite
ga insenerid arvutanud kogu kütte
perioodi −30kraadisel välistem
peratuuril, mis näitab metoodika 
sisulist mittetundmist. Vastavalt 
sellele on saadud ebareaalseid tu
lemeid, mille alusel on turunda
tud tooteid kui ainukesena “hin
gavaid”. Kütteperioodi keskmine 

Joonis 3. niiskuserežiimi analüüs + 
tühi püstvuuk
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välis temperatuur on Eestis vasta
valt statistikale −5 kuni −6 kraadi 
piires. Kui insener rakendab va
rutegurit ja arvutab kütteperioodi 
tulemeid −10kraadise välistempe
ratuuriga, on ta tubli varuteguri 
arvutusse sisse programmeerinud. 
Meetod ei arvuta konvektsiooni 
(läbipuhumisega) ega kapillaar
liikumisega (vee imendumisega) 
seotud niiskusturvalisust.

Eeltoodud nelja seinakonst
ruktsiooni niiskuserežiimi analüüs 
on toodud joonisel 2.

tühjad püstvuugid 
muudavad 
tulemusi
Analüüsitud neli si
tuatsiooni (joonisel 
2) olid arvutatud 
juhul, kui kergplok
kidest sein oleks 
ideaalselt homo
geenne. Nagu tea
da, jäetakse alatihti 
plokkide vertikaal
vuugid segust tüh
jaks, mis muudab aga 
seina niiskus režiimi 
oluliselt. Tühja püst
vuugi kohal pole seina 
kandekonstruktsioo
nil mingit rolli niiskusrežiimi ar
vutuses ehk kergplokkidest kande
seina andmed tuleks asendada 
seisva õhu andmetega. Tulemused 
muutuvad sellega kardinaalselt ja 
on näha joonisel 3.

Tulemuste kokkuvõte on välja 
toodud kõrvalolevas tabelis.

Eelkirjeldatud probleemistik ei 
esine mitte ainult keramsiitplokki
dest ja poorbetoonplokkidest mi
neraalvillaga soojustusmaterjali ja 
õhekrohviga fassaadilahenduste 
puhul, vaid ka vahtpolüstüreeni 
ja PIRplaatidega fassaadilahen
duste puhul, juhul kui Päästeame
ti nõuete kohaselt on vajalik teha 
süsteemi sisse mittepõlevast soo
justusmaterjalist (mineraalvillast) 
tulekaitsevöösid või katikuid. 
Niiskusprobleem on siis lokaalne 
mineraalvillaga fassaadiosades.

KeskEuroopas on insenerid 
leidnud vastavad lahendused, et 
nii inseneeria kui ka tulekaitse

nõuded oleksid harmooniliselt 
täidetud. Tulekaitsevööde ja/või 
katikute materjalideks on lu
batud kasutada lamellvilla tõm
betugevusega min 80 kPa, min 
200 mm kõrgusega, mahukaaluga 
min 60 kg/m3 ja sulamispunktiga 
>1000 kraadi. 

Teise lahendusena on Kesk 
Euroopa insenerid jõudnud kokku
leppele, mida ka sealsed tulekaitse
insenerid aktsepteerivad, et PIRist 
ja PFist (fenoolplaatidest õhe
krohvsüsteemid) tehtud fassaadi
süsteemid ei vaja tulekaitsevöösid 
ega katikuid. Sellekohased test
katsed on läbi viidud, nii insener
konna kui ka tulekaitse poolt heaks 
kiidetud ja fikseeritud vastavates 
euroopalikes juhendmaterjalides. 

Vastavad kooskõlastused on ka
vas ka Eestis teha: see annab olulise 
tehnilise lahenduse kergplokkidest 
seintele paigaldatavate SILSide 
jaoks.  

Muutuja 1: 
kandesein

Muutuja 2: 
soojustus-
materjal

Soojusjuhtivus-
koefitsient  
U [W/(m2K)]

Kondensaatvee 
kogus, kg/m2

Seinakonstruktsioon 1 Fibo EPS 0,20 0,00

Seinakonstruktsioon 2 Fibo mineraalvill 0,20 0,33

Seinakonstruktsioon 3 Bauroc EPS 0,20 0,002

Seinakonstruktsioon 4 Bauroc mineraalvill 0,20 0,31

Seinakonstruktsioon 5 Tühi vuuk EPS 0,23 0,08

Seinakonstruktsioon 6 Tühi vuuk mineraalvill 0,23 4,12

tulemuste kokkuvõte kahe muutujaga:

fassaadisoojustuse 
liitsüsteeme pole 
põhjust halvustada
�� Kergplokkseinte katmine SILSiga (soojusiso-

latsiooni liitsüsteemiga), milles soojustus-
materjalina kasutatakse EPSi (vahtpolüstü-
reeni), on niiskusrežiimi suhtes ohutu, ka 
kergploki tühja vuugi kohal. Sama võib öelda 
ka ristkihtpuitpaneelidest aluspinna kohta.
�� Kergplokkseinte katmine SILSiga (soojusiso-

latsiooni liitsüsteemiga), milles soojustus-
materjalina kasutatakse mineraalvilla, on 
niiskusrežiimi suhtes ohtlik – kondensaatvee 
tekke oht on suur. Eriti suur oht on tühja-
de vuukide kohal, mistõttu tuleks sellist 
seinakonstruktsiooni vältida – kas asendada 
mineraalvill vahtplastiga (EPS/XPS/PIR) või 
projekteerida soojustuse liitsüsteemi asemel 
hoopis tuulduv fassaadi soojustussüsteem.
�� Suur osa projekteerijatest ja ehitusinsene-

ridest ei saa aru isegi lihtsast staatilisest 
piirdetarindi niiskuse modelleerimisest. Vas-
tavalt Eestis kehtivale normile tuleb raken-
dada projektides väga keerulist dünaamilist 
arvutust, mis käib neil ilmselgelt üle jõu.
�� Piirdetarindi staatilise niiskusrežiimi sel-

gitavatest täiendõppe koolitustest ei ole 
isegi Eesti Ehitusinseneride Liit huvitatud, 
mistõttu on vähe loota, et kergplokkidest 
seinte soojustuse liitsüsteemide valdkonnas 
toimuks lähiajal mingeid muutusi ehitusfüü-
sikalise parenemise suunas.
�� Ka Eesti ehitusinseneeriat suunama voli-

tatud jõud, saamata aru fassaadidefektide 
tekkepõhjustest, halvustavad põhjendama-
tult fassaadisoojustuse liitsüsteeme, mida 
Euroopa inseneride juhtimisel on paigaldatud 
üle tuhande miljoni ruutmeetri.

“Kui insener rakendab 
varutegurit ja 

arvutab kütteperioodi 
tulemeid 10kraadise 
välistemperatuuriga, 
on ta tubli varuteguri 

arvutusse sisse 
programmeerinud.”
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Kipsplaat leiutati 19.sajandil Ameerikas, kus ajalooliselt ehitati majad tellistest ja karedad tellisseinad tuli siluda tasaseks märja 
kipsiga. Kipsplaadiga sai seinad märgatavalt kiiremini ja lihtsamalt siledaks. Tänapäeval on kipsseinad kõige levinum lahendus 
siseseinte ja lagede viimistlemiseks. Nõudmised kipsplaadi omadustele on märgatavalt kasvanud ja sellega on kasvanud ka 
nende tootevalik. Kõik geniaalne on lihtne - see käib ka Knaufi kipsplaatide värvistandardi kohta, kus iga värv viiest tähistab 
erinevat liiki kipsi. Valikus on helehall ehk tavaline kipsplaat, pruuni tooni erikõva kipsplaat, tulekindel punane kipsplaat, 
roheline niiskuskindel kipsplaat ja sinine kipsplaat, mis on korraga nii tugev, tule- ja ka niiskuskindel. Lisaks on olemas ka 
kiirguskaitsekipsplaat ja tuuletõkkekipsplaat. Karl Bilderil on pakkuda kipsseinte jaoks Knaufi täislahendus, koos kõigi vajalike 
materjalidega ning selle juurde kuuluvate tööriistadega. Kogu Karl Bilderi soovitatud täislahendus annab maksimaalse 
kvaliteedi ja muudab tööprotsessi kokkuvõttes tunduvalt kiiremaks ja lihtsamaks.

Kipsseina konstruktsioon ja paigaldus

Kvaliteetse seina jaoks on kõige olulisem õigesti püstitatud konstruktsioon. Kinnita Knaufi tugevad ja kvaliteetsed 
horisontaalsed UW-profiilid ja vertikaalsed CW-profiilid. Kui tegemist on vaheseinaga, siis kata sein ühelt poolt soovitud 
kipsplaadiga ning paigalda soojus- ja heliisolatsiooniks Knauf mineraalvill. Turvalisema ja stabiilsema konstruktsiooni 
saamiseks on soovitatav paigaldada kipsplaadid kahe kihina nii, et need oleksid ülekattega. Kipsplaatide kinnitamiseks 
soovitame kasutada sertifitseeritud ja testitud Knaufi süsteemi kuuluvaid kipsikruvisid, mis on fosfaatkattega, tiheda keermega 
ning terava otsaga. Oma omadustelt on need optimaalsed Knaufi süsteemis metallkarkassile kipsplaadi kinnitamiseks ja üle 
pahteldamiseks ning garanteeritud kestma.  Suurema mahu korral on soovitatav tööprotsessi kiirendamiseks kasutada juba 
akulindikruvikeerajat ja lindikruvisid. Kvaliteetse tulemuse saavutamiseks tuleks kindlasti kasutada ühe tootja süsteemseid 
tooteid. Eriti oluline on see kipslagede ehitamisel, kus lisaks aluskonstruktsiooni osade kokkusobivusele on tähtis ka iga detaili 
kandevõime klass.

Kipsi vuukimine
Knaufi kipsplaatidel on spetsiaalselt väljatöötatud õhendatud pikiserv, millega on juba olemas pahteldamisvalmis vuuk. 
Kipsplaadid tuleb vaid kõrvuti ära paigaldada ning siis saab kohe Knauf Uniflott vuugipahtliga vuugi ära täita. Vuugipahtli sisse 
tuleb paigaldada ka vuugilint. Klaaskiuga tugevdatud pabervuugilint Knauf Kurt muudab vuugi tugevamaks ja stabiilsemaks 
ning on sobilik kasutamiseks ka sisenurkadesse. Välisnurkadesse on ideaalne kasutada alumiiniumribaga tugevdatud Knauf 
nurgakaitselinti. Kui tekib vajadus lõigata kipsplaati parajaks, siis kipsilõikuri või kipsinoa ja joonlaua abil tõmmatakse  
kartongi sisse lõige ning äär murtakse. Lõigatud kipsiääred, mis asetsevad sisenurgas ja jätkukohtades, tuleb serva faasimise 
höövli või faasimisnoaga lõigata 45-kraadise nurga alla. Enne vuugipahtliga täitmist, tuleb lahti lõigatud kipsipind eelnevalt 
kruntida tootega Knauf Tiefengrund, muidu pahtel ei nakku lahtise kipsipinnaga. Kata kindlasti ka kruvipead vuugipahtliga.

Kipsi pahteldamine

Enne lauspahteldamist tasanda vuugid liivapaberiga ning eemalda tolm. Kata kogu pind peenpahtliga Fill&Finish Light kandes 
pahtlit seina ja siludes seda laiema pahtlilabidaga. Pahtlit saab seinale kanda ka spetsiaalse pahtlirulliga. Suurema pinna 
katmisel on kordades kiirem ja lihtsam pahtel kanda pinnale sobiva viimistlusseadmega. Pahtlipritsiga töötamiseks vedeldage 
valmispahtlit vähese veega (kuni 1L vett 20kg ämbrile) ja segage ämbris olev pahtlimass vispliga läbi. Wagner ProSpray 3.39 
saksa kvaliteetne viimistlusseade suudab nii pahtlit seinale kanda kui ka hiljem seinad värviga katta. Kui pahtel on silutud ja 
tasaseks lihvitud, siis on aeg alustada pinna lõppviimistlusega.

Kõik tooted saadaval Karl Bilder esindustes ja projektimüügis!

Kipsplaadid ja nende viimistlemine

Küsi julgelt nõu ja materjalidele pakkumist asjatundjatelt! 
projektijuht@karlbilder.ee

Blue GKFI/HF tule- ja niiskuskindel erikõva kipsplaat
Suurema koormusega konstruktsioonid ja vaja paremat tulepüsivust ja 
heliisolatsiooni

Green GKBI/H2 niiskuskindel kipsplaat
Niisketesse ruumidesse: vannitoad, köök, pesuruum.

Red GKF/DF tulekindel kipsplaat
Konstruktsioonide katmiseks, milles on vaja saavutada nõutud tulepüsivusklass

Brown põrandakipsplaat ja Erikõva kipsplaat KEK
Suurem mehaaniline vastupidavus ja parem heliisolatsioon: 
Kandvad seinad ja põrandad

White GKB/A Standard kipsplaat
 Kergkonstruktsioonide katmiseks: vaheseinad, vooderkatted, kipsplaatlaed

teab, mida ehituses vaja



Knauf karkass
Tugevam, kvaliteetsem 
ja lihtsamini paigaldatav 
metallkarkass

Knauf mineraalvill
Hea soojus- ja heliisolatsioon 
ning tulekindlus

Knauf Uniflott
kipspahtel kipsplaadi 
vuukide täitmiseks.

Fill&Finish Light 
peenpahtel seina ja lae 
pahteldamiseks

Knauf kipsikruvid
Sobilikud kipsplaatide 
kinnitamiseks metallkarkassile

Knauf kipsplaadid
Tule- ja niiskuskindlad kipsplaadid 
        vuukimisvalmis ja õhendatud        
                               pikiservadega.

Knauf Kurt
Klaaskiuga tugevdatud
pabervuugilint ja sisenurgalint

Wagner ProSpray 3.39
pahtli- ja värvimisseade 
püstoliga pahtli pinnale 
kandmiseks. Vaikne töö, 
ühtlane pinnakatvus. 
Automaatne hooldusrežiim

Vajalikud tööriistad
Kandihöövel, kipsinuga, 
pahtlilabidad, hopper, 
segamisämber, nurgalindi 
rullija, lihvimistald, akutrell

Knauf Alux
välisnurgalint 
alumiiniumribaga

Tööks vajalikud materjalid: Muuda töö efektiivsemaks!

Knauf Uni�ott vuugipahtel
- Modifitseeritud polümeeridega erikipsiga kuivsegu
- Kreemjas ja lihtsalt peale kantav
- Väike mahukahanemine
- Kiire kivistumis- ja kuivamisaeg
- Kergelt lihvitav
- Tuletundlikkus A1

Knauf Kurt vuugilint
- Klaaskiududega tugevdatud
- Ei paisu niiskuse mõjul
- Keskel murdejoon sisenurka paigaldamiseks
- Parimad tugevusnäitajad 
- EN 13963-T

Knauf Alux nurgalint
- Alumiiniumribaga tugevdatud
- Kaitseb kipsseinte nurkasid kahjustuste eest
- Lihtsalt ja sirgelt nurga ümber volditav
- Sobib kõigile nurkadele (1˚-90˚)
- Plekkkääridega lihtsalt lõigatav
- Laius 50mm
- Ülevärvitav

Knauf Fill&Finish Light
- Kasutamisvalmis viimistluspahtel
- Pehme ja kreemjas - lihtsalt peale kantav
- Materjali kokkuhoid kuni 35%
- Käsitsi , rulliga või viimistlusseadmega
- Kihipaksus 2mm
- Kuivamine 24h
- Kergesti lihvitav
- Tuletundlikkus A2-s1, d0

Akulindikruvikeeraja DFR550RTJX
- Anti-Tilt väldib kruvi kaldumist
- Lindijuhik - kruvilint ei jää kinni
- Pööretearv 0-4000 min
- Täpne sügavuse reguleerimise lüliti
- Vaikne töö
- Harjavaba mootor tagab pika eluea

Knauf Hopper nurgaviimistlus
- Kannab nurgaliistudele ja -lintidele pahtlit
- Ideaalsed nurgad ja kiire töö
- Väldib liigset pahtlikulu, täpne doseerimine
- Tagab profiili tugeva ja ühtlase nakkuvuse
- Täpne sügavuse reguleerimise lüliti
- Nurgarull surub liistu tugevalt ja täpselt kinni

Wagner ProSpray 3.25 pahtliprits
- Õhuvaba pahtli- ja värviprits
- Kolbpump tagab vaikse töö ja pika eluea
- Tootlikkus 5l/min
- Jäik imutoru võtab materjali otse taarast
- Ühtlane surve ja pinnakatvus
- Integreeritud kõrgsurve filter
- Lihtne ja automaatne hooldusrežiim
- Digitaalne juhtpaneel

Flex GE5 seina- ja laelihvija
- Lihvimine kiirelt ja kvaliteetselt
- Pikendatav vars hõlbustab lae lihvimist
- Tolmu saab suunata otse Gisowatt tolmuimejasse
- Reguleeritav ühtlane kiirus
- Pehme käivitus hoiab ära pinna tahtmatu soonimise
- Kerge, balansseeritud ja ergonoomiline
- Pööretearv 1100-1650 min
- 225mm lihvimispea
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Lamekatused

elamukombinaadi 
tüüpmajale

vastupidav 
katus

Nõukogudeaegsete lamekatuste kestvus-
lahendustega renoveerimist käsitleva 
artiklisarja viimases osas võtame luubi 
alla Tallinna elamukombinaadi tüüpmaja 
ja endise ühiselamu katused.
alo karu  
Tehnikamagister piirdetarindite alal

Kü sõpruse pst 192  
lameKatuse 
renoveerimine
Korterelamu KÜ Sõpruse puies
tee 192 Tallinnas on üheksakor
ruseline kuue trepikojaga raud
betoonelementidest ja kihilistest 
soojustatud seinapaneelidest 
kärgkonstruktsiooniga maja. Nii
nimetatud Tallinna elamukombi
naadi esimese põlvkonna üheksa
korruseline tüüpmaja. Selliseid 
maju ehitati alates 1960. aastate 
teisest poolest nõukogude perioo
di lõpuni. Aastate jooksul on maja 
elemendid ja ka katuselahendused 
muutunud. Kõnealune maja val
mis 1970. aastal.

olemasolev katuslagi
Hoone nõukogudeaegse kahekihili
se katuslae moodustab iga toa peale 
paigaldatud paneel. Laepaneelide 
peale on paigaldatud soojustu
seks TEPplaadid (üldjuhul kaks 
kihti) ja toed pealmise paneelikihi 
paigaldamiseks. Pealmise ribilise 
koorikpaneelikihiga moodustati 
katuse tuulutusruum ja põhikal
ded väljastpoolt keskele. Paneelide 
välimised otsad on lahtised ja moo
dustavad tuulutuse väljundi. Tuu
lutusava on kaetud karniispaneeli
de allapööretega. Hoone seinad on 
ehitatud betoonkihtpaneelidest, 
millel kahe betoonikihi vahel on 
soojustuseks üldjuhul TEPplaat.

Seda tüüpi majadel puudub ka
tusel parapett. Parapetti asendasid 
madalad katuse servades paikne
vad 90kraadised karniis paneelid. 
Need olid u 100 mm katuse pinnast 
kõrgemad ja u 1000 mm laiused 
raudbetoonpaneelid, millel on u 
500 mm allapöörded pikiseinte
le. Karniispaneelide allapöörded 
ulatuvad seinapaneelide ülemisest 
servast pisut allapoole ja katavad 

lahtiste paneeliotste tuulutusava
sid. Karniispaneelid olid lagune
nud ja muutunud allolevale ohtli
kuks. Maja otsaseintel on madalad 
parapetid. Katusel paiknevad iga 
trepikoja peal liftišahtid. Esimese 
põlvkonna majadel on liftišahtid 
väiksemad ja nende välisuksed ava
nevad otse katusele.

Katuse põhikalletele on loo
dud betoonist lisakalded suunaga 
trepikodade vahekohast liftišah
tide poole (katus on sisemise ära
vooluga). Äravoolulehtrid paikne
vad vahetult liftišahtide kõrval.

lamekatus  
(Kü sõpruse pst 192)

�� projekt: OÜ Anmeri 
�� arhitekt: Karel Kask;  

Kadri Reinumägi
�� projekteerija: Andrus 

Taliaru
�� teostus: OÜ Katusefirma
�� järelevalve: Ehitusseire 

OÜ
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Liftišahtide kõrval paikneb ka 
osa kanalisatsiooni tuulutustoru
sid, mis olid kahjuks ehitatud liiga 
šahtide lähedale ja nendest väljuv 
niiske ning agressiivne keskkond 
oli kahjustanud kohati seinu.

Liftišahtid olid varasemalt kae
tud trapetsprofiilplekiga. Šahtide 
katused on välimise äravooluga, 
kitsaste karniisidega, hoone välis
seinast katuse keskosa poole.

Mõlemal hoone pikemal küljel 
paiknevad telliskividest laotud ven
tilatsioonišahtid.

Maja katus oli esialgu kaetud 
nõukogudeaegse ruberoidiga, mil
lele lisati omaaegsete remontide 
ajal täiendavaid ruberoidikihte.

varasem katuseremont
Olemasolev katus oli selle sajandi 
algusaastatel kaetud ühekihilise 
Saksamaal Börneri tehases too
detud kvaliteetse bituumenrull
materjaliga.

Enne renoveerimist oli katus 
veel heas seisukorras ja oleks või
nud veekindlana püsida ilmselt 
aastaid. Kuna selle soojapidavus 
ei vastanud tänapäeva nõuetele, 
 otsustati teha uus soojustatud ka
tus.

Renoveerimise teeb eripäraseks 
pikiseinte ülaserva renoveerimine 
üheksanda korruse akende ülemi
se servani. Ilma selleta oleks katuse 
soojustus jäänud poolikuks.

Lamekatused

kõnealune 
kortermaja 
enne katuse ja 
fassaadi ülaosa 
renoveerimist. 

nii näeb välja 
valmis  katus 
vahetult pärast 
renoveerimist.

kahekihilise 
põhi soojustuse 
ja 50 mm 
tuulutus- ja 
sulundsoontega 
hüdroisolatsioo-
ni aluse 60 kpa 
surve tugevusega 
jäiga klaasmine-
raalvilla isover 
ol-top paigal-
dus.

ALUMISEL FOTOL: 
katusekallete 
parandamine 
kergkruusaga.
FOTOD: ALO KARU
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Katuse renoveerimine
Sellisel hoonetüübil annab katuse 
renoveerimine täit efekti vaid siis, 
kui soojustatakse ka pikiseinad. 
Seda eelkõige välisõhule avatud 
lahtiste paneeliotste tõttu, kust 
vastasel korral kanduks soojus uue 
lisasoojustuse alt välja. Kuna ühis
tu vahendid olid piiratud, otsustati 
soojustada ainult fassaadide ülaosa 
kuni ülemise korruse akendeni. 
Piltlikult öeldes sai maja endale 
pähe talvemütsi, mis kattis ka kõr
vad. Hoone otsaseinad olid varem 
soojustatud ja kaetud tsementkiud
plaatidega.

Katuse servas olevad karniisi
paneelide allpööratud välisservad 
lõigati maha, tõsteti kraana abil alla 
ja utiliseeriti. Paneelide otste lahti
sed tuulutusavad müüriti kinni.

Katuse servadesse ehitati välja 
kergkruusplokkidest uued para
petid. Otsaseinte parapetid ehitati 
kõrgemaks.

Olemasolevad telliskividest ven
tilatsioonišahtid ehitati paigaldatava 
lisasoojustuse tõttu kergplokkidest 
kõrgemaks nii, et ventilatsiooniavad 
jääksid valmiskatusest vähemalt  
500 mm kõrgusele.

Kuna vana katus oli hästi hool
datud, sai olemasoleva katusekatte 

jätta uude katusekonstruktsiooni 
aurutõkkeks.

Katusekaldeid parandati kerg
kruusaga nähtavates lombikohtades.

Katusele paigaldati tavalised 
horisontaalpaigaldusega jäigad  
30 kPa survetugevusega klaasvilla
plaadid Isover OLP kahes kihis 
150 + 100 mm.

Alumisse põhisoojustusse lõi
gati 1000 mm kaugusele parapetist 
tuulutuse peakanalid.

Hüdroisolatsiooni aluseks pai
galdati jäigad tuulutus ja sulund
soontega varustatud 60 kPa surve
tugevusega 50 mm paksusega jäigad 

Lamekatused

klaasmineraalvillaplaadid Isover 
Top 50. Soojustuse kogupaksus on 
300 mm.

Katusele paigaldati kaks kihti 
Eestis tavapärasest kõrgema klas
si bituumenrullmaterjali Katepal 
(Soome). Aluskiht Katepal KMS 
170/4000 on kaetud liivapuistega, 
pealiskiht Katepal KPS 170/5000 
kaetud kiltkivipuistega.

Katus on kinnitatud Soome 
 Vilpe tehases toodetud Croco plas
tist kinnitustüüblite ja betooni
kruvidega vastavalt tõmbekatsele 
saadud tulemustele ning välja ar
vutatud kinnitustihedusele.

lisasoojustuse ja aluskihi  
hüdro isolatsiooni paigaldus.

liftišahti 
soojustamine 
ja tuuletõkke-
ga katmine. 
Šahti alaosale 
on paigaldatud 
soojustus ja 
hüdroisolat-
sioon.

FOTO VASAKUL:  

katuse lisa-
soojustuse ja 
hüdroisolat-
sioonikihid 
läbilõikes.



KATEPAL OY on 1949. aastal 
asut atud Soome juhtiv bituu-
menmaterjalide tootja.

Kummibituumenkatuse-
materjalide tootmisel on 
arvestatud põhjamaade 
kliima karme tingimusi. 
Katepali tooted valmistatakse 
kvaliteetsest bituumenist. 
Katepal tooted on CE märgis-
tusega ja vastavad ISO 9001 
kvaliteedisüsteemi nõuetele.

• Viilkatusele
• Lamekatusele
• Terrassidele ja rõdudele
• Liikluspindadele
• Vundamentidele

Kvaliteetsed 
Soome katuse- 
ja hüdro-
isolatsiooni-
materjalid

KATEPAL OY on 1949. aastal 
asut atud Soome juhtiv bituu-
menmaterjalide tootja.

Kummibituumenkatuse-
materjalide tootmisel on 
arvestatud põhjamaade 
kliima karme tingimusi. 
Katepali tooted valmistatakse 
kvaliteetsest bituumenist. 
Katepal tooted on CE märgis-
tusega ja vastavad ISO 9001 
kvaliteedisüsteemi nõuetele.

• Viilkatusele
• Lamekatusele
• Terrassidele ja rõdudele
• Liikluspindadele
• Vundamentidele

Kvaliteetsed 
Soome katuse- 
ja hüdro-
isolatsiooni-
materjalid

Katusemaailm OÜ
Reti tee 12, Peetri 
Rae vald, Harjumaa
Eesti

Tel. +372 6776 135
Fax +372 6776 134
katusemaailm@katusemaailm.ee
www.katusemaailm.ee

KUNI 40% VÄIKSEM ÕHUTAKISTUS
AASTANE ENERGIASÄÄST KUNI 12%
SUUREPÄRANE KAITSE ILMASTIKUOLUDE EEST
PIKAAJALISE INSENERITÖÖ TULEMUS
MOODNE VÄLIMUS
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Lamekatused

Katusel paiknevatel kuuel lifti
šahtil soojustati nii seinad kui ka 
katus, ehitati välja uus katusekar
niis ning tehti kõrgemaks kolme 
külje parapetid. Šahtid kaeti ole
masoleva trapetsprofiilplekiga, mis 
oli veel heas seisukorras. Vajadusel 
lisati plekkdetaile või tehti mõ
ned sõlmed ümber. Šahtide alaosa 
soojustati mineraalvillaga ja kaeti 
veekindla vineeriga. Vineerile tehti 
kahe kordsed bituumenrullmater
jalist ülespöörded.

Kõik katusel olevad kanalisat
siooni tuulutustorude väljundid 
pikendati. Liftišahtidega külgne
vad kanalisatsiooni tuulutustorud 
pikendati liftišahtist kõrgemaks.

Kõikidele ventilatsioonišahtide
le ja liftišahtide alaosale on tehtud 
kahekordsed bituumenrullmaterja
list ülespöörded, mis on ülaservades 
kindlustatud servaplekiga.

Olemasolevad sademevee ära
voolulehtrid eemaldati kogu katuse
konstruktsioonist kuni allolevate 
sademeveetorudeni. Paigaldati uued 
kaheastmelised roostevabast tera
sest, tehases bituumenlappidega 
varustatud äravoolulehtrid, Peltitar
vike HSKSi aurutõkkelehter ja Malli 
C katuselehter. Kuna hoone katuslae 
paksus on u 900 mm, tuli alumised 
lehtriastmed tellida eritellimusena 
pikemate allaviigutorudega.

Katuse tuulutuse väljunditena 
on paigaldatud tuulutuse peakana
litele iga nelja meetri järel Soome 
Vilpe tehase Alipai alarõhutuulutid.

Katusele paigaldati turvapunk
tid ABS – Lock On Top.

Kõik läbiviigud on tihendatud 
bituumenmastiksiga.

Koos katuse renoveerimisega 
soojustati ka pikiseinte ülaosa kuni 
ülemise korruse akendeni. Tellija 
soovil valiti pikiseintele sarnaselt 
olemasolevate soojustatud otsa
seintega tuulutatav fassaadilahen
dus, mille kattematerjaliks on tse
mentkiudplaat.

Otsaseinte kõrgendusele pai
galdati samuti soojustus ja tse
mentkiudplaat.

Fassaadile ehitati välja immu
tatud puidust sõrestik kaldega ka
tuse poole, nende vahele paigaldati 
jäigast mineraalvillast soojustus, 

mis kaeti tuuletõkkeplaadiga. See
järel paigaldati tuulutusliistud ja 
fassaadikattematerjal.

Parapetid soojustati jäiga mine
raalvillaga ja kaeti 15 mm paksuse 
OSBplaadiga ning kahekordsete 
bituumenrullmaterjalist ülespööre
tega. Ülespöörete välisservad viidi 
servapidi seintele (tehti u 100 mm 
laiune allapööre). Selleks paigaldati 
parapettide välisserva immutatud 
lauad. Parapetid kaeti kahekordse
te valtsjätkudega 0,6 mm tagur pidi 
U kujuliste parapeti plekkidega. 
Valtside otsad keerati kolmnurga
kujuliselt tagasi.

Parapeti ja seina liitekohta loo
di fassaadi tuulutuspilu, mis varus
tati seinaplaatide ülaserva paigal
datud vastuliistu ja peenesilmalise 
putukavõrguga.

Tegemist on Eesti oludes nö 
kõrgema klassi katusega, kus on ka
sutatud ainult väga kvaliteetseid suu
re kestvusega materjale. Prognoosi
tav katuse eluiga on 40−50 aastat.

Katusele on antud viieaastane 
garantii. Tellija on töövõtjaga sõl
minud katuse hoolduslepingu.

Kasutatud materjalid

Katusele paigaldatud nüüdisaegne 
kahekihiline bituumenrullmaterjal jäi uues 
katuses aurutõkkeks.
�� Põhisoojustus: Isover O-LP 30 kPa
�� Hüdroisolatsiooni alus: tuulutus-  

ja sulundsoontega jäik mineraalvill Isover  
OL-TOP 50 mm − 60 kPa
�� Hüdroisolatsioon: kahekordne 

bituumenrull materjal Katepal
�� Parapett: kahekordse valtsjätkuga 0,6 mm 

plekk
�� Kaheastmelised roostevabast terasest  

äravoolulehtrid: Peltitarvike (Soome)
�� Turvapunktid: ABS (Saksamaa)
�� Tuulutid: Vilpe (Soome)
�� Kinnitus: Croco plasttüüblid  

koos betooni kruvidega

ÜLEMISEL  FOTOL:  

seina ülemise osa ja para-
petipealse soojustamiseks 
paigaldatud puitkarkass ja 
soojustus.

vanade karniisipaneelide 
mahalõikamine.

uue parapeti 
ehitus ja venti-
latsioonišahti-
de kõrgemaks 
ehitamine.

KÜ Sõpruse pst 192 katuse
lahenduse valis Eesti Katuse ja 
Fassaadimeistrite Liidu žürii aasta 
katuse konkursil 2018. ja 2019. aas
tal teostatud lamekatuste kategoo
rias teisele kohale.
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Lamekatused

Kü tammsaare 
tee 5 lameKatuse 
renoveerimine
Kortermaja Tammsaare 5 Tartus 
on kahekorruseline ühe trepikoja, 
tellisseinte ja raudbetoonelemen
tidest lagedega hoonet läbiva pika 
koridoriga nõukogudeaegne hoone. 
Maja on endine Eesti Põllumajan
dusakadeemia töötajate ühiselamu, 
mis on saanud kortermajaks.

olemasolev katuslagi
Raudbetoonõõnespaneelidest alu
sega katuslagi oli algupäraselt soo
justatud kivisöe või põlevkivituha
ga, mida nõukogude ajal nimetati 
vene keelest tuleneva sõnaga šlakk. 
Puistematerjaliga on loodud ka 
katusekalle seestpoolt väljapoole. 
Soojustus on kaetud betoonikihi ja 
mitmekihilisest ruberoidist hüd
roisolatsiooniga.

Hoone katus on välimise ära
voolu ja kitsa karniisiga. Sademe
vee äravool on korraldatud hoone 
keskelt kahele poole serva, üle 
karniisiservade, äravoolurennide 
ja alla viigutorudega. Katuse otsa
seinte kõrgendused moodustavad 
parapetid. Eraldi lahendus on teh
tud trepikoja katusele, mis liitub 
kaldkatusega kõrvalhoonega. Ka
tusel paiknesid telliskividest laotud 
ventilatsioonišahtide läbiviigud, 
mis olid kaetud plekkkattega.

Hoone fassaadid olid varase
matel aastatel renoveeritud. Lisa
soojustusega seinad on kaetud 
õhekrohviga.

Katust oli varem renoveeri
tud, aga kahjuks oli sellele tehtud 
ebaprofessionaalne odavlahendus, 
mille ressurss oli 2016. aastaks 
täielikult ammendunud. Katuse
le olid paigaldatud puitroovid ja 
nende vahele pehme mineraalvill. 
Puitroovide peale oli ilma tuulu
tusvaheta paigaldatud vineer ja 
 bituumenrullmaterjal.

Katuse 2016. aasta ülevaatuse 
ajal oli kogu pind laineline. Avades 
selgus tõsiasi, et puit ja vineer olid 
ulatuslike kahjustustega ja kohati 
läinud mädanema, mis on pigem 
ootuspärane kui üllatuslik. Kogu 
renoveeritud katus tuli seetõttu 
kuni nõukogudeaegse ruberoidist 

hüdroisolatsioonini eemaldada. 
Trepikoja puidust hüdroisolatsioo
ni aluse ja kivisöetuhaga soojusta
tud katuseosa oli täielikult amorti
seerunud ning tuli eemaldada kuni 
laepaneelideni.

Kogu katusele paigaldati uus 
modifitseeritud bituumenrull
materjalist (SBS) aurutõke. Kõik 
lagunenud ventilatsioonišahtid 
taastati ja kõik šahtid ning otsa
parapetid laoti kõrgemaks.

Katusele ehitati välja lisasoo
justuse kõrgusega arvestavad kar
niisid.

Katusele paigaldati 250 mm 
paksune lisasoojustus klaasmi
neraalvillast Isover OLP surve
tugevusega 30 kPa kahes kihis  
120 + 130 mm ja hüdroisolatsioo
ni aluseks 50 mm jäik tuulutus ja 
sulundsoontega klaasmineraalvill 
Isover OL TOP survetugevusega 
60 Kpa. Katuse soojustuse kogu
paksus on 300 mm.

Katuseharjale lõigati spetsiaal
se höövliga tuulutuse peakanal.

Soojustusele paigaldati kaks 
kihti Soome bituumenrullmaterja
li Katepal. Aluskiht Katepal KMS 
170/4000 on kaetud liivapuistega. 
Pealiskiht Katepal KPS 170/5000 
on kaetud kiltkivipuistega.

lamekatus (Kü 
tammsaare tee 5)

�� projekt: esialgse nõrga 
projekti tõttu telliti 
juurde tööde teostamise 
tehnilised tingimused, 
mille järgi võeti pakku-
mised, valiti materjalid ja 
teostati järelevalvet.
�� teostus: OÜ Evari Ehitus

Kasutatud materjalid

Katusele paigaldati uus aurutõke 
bituumenrullmaterjalist.
�� Põhisoojustus: Isover O-LP 30 kPa
�� Hüdroisolatsiooni alus: tuulutus ja sulund-

soontega jäik mineraalvill Isover  
OL-TOP 50 mm − 60 kPa
�� Hüdroisolatsioon: kahekordne bituumen  - 

rull materjal Katepal
�� Parapett: kahekordse valtsjätkuga 0,6 mm 

plekk
�� Katuseluugid: Keraplast KK 1 × 1 Keraplast 

(Eesti)
�� Tuulutid: Vilpe (Soome)

katus enne 
valmimist. 
Para petiplekid 
on veel paigal-
damata.

katus on saanud uue bituumen aurutõkke, 
ehitamisel on karniisikarkass.

Katuse välisservade konst
ruktsioonile, aluskihi rullmaterjali 
peale paigaldati servaplekk, mis 
kinnitati tihedalt malekorras ple
kikruvidega. Servapleki ja katuse 
liitekohale paigaldati täiendav 
hüdroisolatsiooniriba. Katuse kar
niiside küljed ja alaosa ehitati välja 
puidust.
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Lamekatused

Katuse pikem kestvus kompenseerib ökoloogilise jalajälje

Soovin tõmmata paralleeli Eesti ka-
tuseehituse ja joosep tootsi sõnade 
vahele, mis pärinevad meie kirjandus-
klassikasse kuuluva oskar lutsu 
“Suve” järgi vändatud samanimelisest 
arvo kruusementi filmist: “Tulevikus 
peab kogu Ülesoo kari selline olema!”

Käesolevas artikliseerias kirjeldatud 
katuseid võiks piltlikult nimetada osaks 
uuele Ülesoo talu karjaaretusele aluse 
panevast tõuaretusest.

Kõik artikliseerias kirjeldatud katuse-
lahendused sündisid tellija, projekteeri-
ja, katuseehitaja ja järelevalve tõhusast 
koostööst ning on seetõttu Eesti 
keskmisest märksa parema lahenduse ja 
oluliselt suurema kestvusega. Kahjuks 
on sellised Eestis siiski veel erandlikud, 
mitte igapäevased. Tahan tänada telli-
jaid, kes olid nõus sellistesse lahendus-
tesse investeerima. Ei ole kerge veenda 
ehituskaugeid elanikke üldkoosolekul 
kulutama kestvatesse, kuid oluliselt kal-
limateese lahendustesse. Hea tahtmise 
ja professionaalsete osapoolte koostöös 
on see siiski võimalik. Samuti tahan tä-
nada töövõtjaid ja projekteerijaid, kellel 

jätkus tahtmist oluliselt keerukamate 
ning aeganõudvamate lahendustega 
jännata.

Kahjuks ei ole praegu ette näha, et 
Eestis lõpeks säästukatuste massili-
ne vorpimine ja odavate materjalide, 
tarvikute ning lahenduste kasutamine 
nii katuseehituses kui ka kogu üle-
jäänud ehituses. Sellised katused, nagu 
artikliseerias kirjeldatud, jõuavad vaid 
vähestele kortermajadele.

Tööstus- ja laohoonetel ning kauban-
duskeskustel, mille kauge tulevik ei ole 
teada, võib aktsepteerida odavlahendusi. 
Kortermajadel, ühiskondlikel, büroo- ja 
ärihoonetel, millele taotletakse 50aastast 
kestvust, tuleks piirdetarindid, sh lame-
katused, ehitada samuti vähemalt 50aas-
tase kestvusega. Samuti tuleks hoonete 
komplektsel renoveerimisel kasutada 
sellise kvaliteediklassiga materjale, mis 
kestaksid maja elukaare lõpuni.

Kvaliteetsete materjalide ja korralike 
lahendustega on see täiesti võimalik. 
Suurem enamik meie säästumaterjalide 
ja -lahendustega renoveeritud piirde-
tarindid kaugeltki sellist kestvust ei oma.

Rääkides viimasel ajal eriti moo-
di tulnud ökoloogilisest jalajäljest ja 
keskkonna mõjudest, peab mainima, 
et kvaliteetsete materjalide tootmise 
ökoloogiline jalajälg on küll mõnevõrra 
suurem, kuid oluliselt pikem kestvus 
kompenseerib selle kuhjaga.

Täiendava remondi käigus uue 
hüdroisolatsiooni, krohvikihi, seina vä-
lisviimistluse plaatide, roovide, kinnitite 
paigaldamiseks kulunud materjalide 
tootmine, transport ja paigaldamine 
tõstab oluliselt odavmaterjalide ja la-
henduste ökoloogilist jalajälge ning teeb 
selle kvaliteetsete materjalide omast 
oluliselt suuremaks.

Pole olnud kuulda, et kliimaneut-
raalsusest rääkides oleks võetud sõna 
odavmaterjalide ökoloogilise jalajälje ja 
sellega seotud suurema CO2-emissioo-
ni kohta. Ilmselt puudub sellekohane 
teave ega aduta tulenevat saastehulka. 
Vähe kestvate odavmaterjalide ja la-
henduste kasutamist ei tauni isegi meie 
teadlased ega insenerid, kes peaksid 
sellega otseselt tegelema.

alo karu

Katus on kinnitatud Soome 
 Vilpe tehase toodetud Croco plas
tist kinnitustüüblite ja betooni
kruvidega vastavalt tõmbekatsele 
väljaarvutatud kinnitustihedusele.

Kõikidele ventilatsioonišahti
dele ja otsa parapettidele ning ka
tuseluugišahtile tehti kahekordsed 
ülespöörded.

Katuse liitmiseks kõrvaloleva 
hoonega tuli selle kaldkatusel mõ
ned plaadid avada ja pärast bituu
menrullmaterjali ülespöörete teos
tamist tagasi paigaldada.

Tuulutuse peakanalile on pai
galdatud tuulutuse iga nelja meetri 
järel Soome Vilpe tehase Alipai ala
rõhutuulutid.

Otsaseinte parapetid kaeti  
0,6 mm valtsjätkudega parapeti
plekkidega.  

trepikoja-  
pealne katus tuli 
lammutada kuni 
aluskonstrukt-
sioonini.

halvas seisukorras 
katuse avamine 
enne remonti.  
vineer ja puit  
on kahjustunud.
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Konverentsi- ja KoolitusKalender

lisainFo ja registreeriMine: pood.aripaev.ee

7.10.2021   hotel l'embitu 

EKKLi liikmetele kehtib erihind (219 
eurot + km, kuni 30.09), registreerimise 
soovist kirjuta e-posti aadressile  
helen@kinnisvarauudised.ee 

28.10.2021   hotel l'embitu

Pane end varakult kirja parima hinnaga. 
Toodete ja teenuste esitlemise soovi korral 
kirjuta sponsor@aripaev.ee

18.11.2021   kultuurikatel

Pane end varakult kirja parima hinnaga. 
Toodete ja teenuste esitlemise soovi korral 
kirjuta sponsor@aripaev.ee

24.08.2021  veebiseminar: 

ehituse töölepingute eripärad
Töösuhte erinevad aspektid ehitus sektoris 
ning asjakohane kohtupraktika.

26.08.2021  veebiseminar: 

Kuidas võidad, kui kasutad 
e-ehituse platvormi?

28.09.2021  lutheri Masinasaal

investeerimise võimalused 
kinnisvaras

Koolitus: professionaalne 
projektijuhtimine 
ehitusvaldkonnas

2021/2022    
toimumise aegu vaata:

 pood.aripaev.ee

• 45 täiend õppe 
punkti

Koolitaja 
tiit valmi ja 
vande advokaat 
ott saame 
kuue päevane 
projektijuhtimise 
koolitus aitab 
kogemusega 
projektijuhtidel oma teadmisi korrastada 
ja täiendada ning vähemalt 6. taseme pro-
jektijuhi kutseeksamiks ette valmistada. 
koolitusprogramm koosneb kolmest osast:
1. osa: Professionaalne projektijuhtimine 
Kuidas tõsta ehituse efektiivsust?
2. osa: Professionaalne projektijuhtimine 
Projektijuhi juhtimiskompetentsid
3. osa: Õiguse alused projektijuhtidele: 
Praktiline ülevaade õigusest ja lepingu-
test projektijuhtidele

Programm on kokku pandud, lähtudes 
headest ehitustavadest ja ehitusorgani-
satsioonide protsesside kirjeldustest.

Koolitusele on oodatud ettevõtete juhid, 
projekti- ja objektijuhid ning kõik, kes 
soovivad tavapärasest paremini mõista 
projektijuhtimise loogikat ja praktikat.

Koolitus: Kuidas targalt 
ehitusprojekti tellida? 

03.12.2021  lutheri Masinasaal

• 8 akadeemilist 
tundi

koolitajad:
Miina karafin 
on Nordeconi 
arendusjuht, kes 
tegeleb digitaal-
sete lahenduste 
rakendamisega 
ehitusettevõttes.
risto vahenurm (MSc; MScEng) nõus-
tab kinnisvara- ja ehitusvaldkonna 
ette võtteid, kes soovivad digitaalseid 
 protsesse enda kasuks rakendada.
koolituse eesmärk: Koolitusel annavad 
kaks tipptasemel BIM-eksperti tervikliku 
ja strateegilise vaate BIMi rakendami-
seks, jagavad reaalsest elust positiivseid 
ja negatiivseid projektikogemusi ning 
annavad osalejatele kaasa checklist’i ehk 
võtmetegevuste nimekirja nüüdisaegsete 
projektide teostamiseks. Koolitusel min-
nakse teemasse süvitsi ning arutatakse 
läbi väga praktilised juhtumid. Selgeks 
õpitakse vähemalt üks laialt levinud 
3D-mudeli vaaturtarkvara, mille abil saab 
osaleja vaadata oma projektide mudeleid.

25
aastat



25
aastat
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