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Ajalooline Tondi kasarmulinnak 
Tallinnas saab modernse ilme
US Real Estate läheb edasi Park 
Tondi ärikvartali arendusega. 
Uue ilme saavad ka teised US Real 
Estate’i omanduses olevad vanad 
kasarmuhooned Tondil. 
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US Real Estate’i loodav Park Tondi 
ärikvartal toob piirkonda 28 000 ruut-
meetri ulatuses büroo- ja äripindasid. 
Pea 20 hektari suurusest ajaloolisest piir-
konnast kujuneb meeldiv ning kaasaeg-
se miljööga terviklik elu- ja ärikeskkond.

“Park Tondi arenduse kõrval asuva 
maa-ala arenduses osaleb ka Pro Kapital. 
US Real Estate on rekonstrueerinud Ton-
di Tennisekeskuse ja staabihoone, mis 
on praegu üks kaitseministeeriumi hoo-
netest. Pro Kapital on loonud elukvarta-
li Kristiine City. Lähiaastatel arendame 
koos sellest piirkonnast tervikliku, mit-
mekülgse ja omanäolise keskkonna, kus 
moodsa arhitektuuri kõrval on tennise-
väljakud, väikelinnalik rohelus ja vääri-
kad punastest tellistest ajaloolised hoo-
ned,” ütles US Real Estate’i omanik Ur-
mas Sõõrumaa.

Pro Kapitali tegevjuhi Paolo Micheloz-
zi sõnul toob kaasaegse ilmega Park Ton-
di ärikvartal Kristiine Citysse kesklinna-
le omast meeleolu. “Siinne piirkond on 
meeldivas kujunemises – justkui linn lin-
na sees, olles orgaaniline osa linnaruu-
mist, kus kohtuvad kaasaegne arhitek-
tuur ja ajalooline karakter,” sõnas Miche-
lozzi. Tema sõnul on piirkond unikaalne 

Loodav Park Tondi ärikvartal toob piirkonda 28 000 ruutmeetri ulatuses büroo- ja 
äripindasid.

just tänu asukohale. “Kristiine Cityst on 
mugav ja lihtne liikuda igale poole nii 
jalgsi, jalgratta, auto kui ühistranspor-
diga. Siin on olemas kõik eluks vajalik – 
toidupood, tenniseväljakud, spordiklu-
bi, ratsabaas, kool ja lasteaed,” selgitas 
Pro Kapitali tegevjuht.

Park Tondi ärilinnaku esimene etapp 
ehk Tammsaare tee 56 ärihoone valmib 
2023. aasta esimeses kvartalis. Järgne-
vad etapid aadressidel Tammsaare tee 
58, Tondi 57 ja Tammsaare tee 25 valmi-
vad 2025. aastaks.

Park Tondi vahetusse naabrusse jääb 
Pro Kapitali arendatav Kristiine City, kus 

on tänaseks valminud hulgaliselt eriil-
melisi arendusprojekte: suurte terrassi-
dega avarad linnakodud Kristina maja-
des, uue elu saanud Tondi 51 kasarmu-
hoone ja Marsi 6 loftid. Tänavu keva-
del valminud Ratsuri majad on aga uni-
kaalne kooslus ajaloolisest tallihoonest 
ja selle kõrvale kerkinud Uus-Hollan-
di stiilis majast. Aprilli alguses alustati 
uue projekti Kindrali Majad ehitust, mis 
toob Kristiine Citysse põhjamaist ilmet. 
Järgmistel aastatel on Pro Kapitalil plaa-
nis taastada paljud piirkonna ajalooli-
sed hooned ja arendada uusi kaasaeg-
seid kodusid. EhiTUSUUdiSEd.EE

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

GROLLS MUSTAMÄE 
Laki 30, Tallinn 
60 70 155 
mustamae@grolls.ee

www.grolls.ee

kapuutsiga pusa

              IDUN S3, BOA-
kinnitusega turvajalatsid 99 €

stretšpüksid ripptaskutega 91 €

39 €
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li meeskond just selline ongi ning tänu 
sellele on meie koostöö projekteerijate ja 
ehitajatega olnud väga ladus. Ja muidu-
gi on siin oluline roll BIM-mudelil, sest 
mängisime seal projekti juba projektee-
rimise käigus läbi ning ehitama haka-
tes juba teadsime, mis ees ootab,” selgi-
tas Samuel.

Ta lisas, et eks ikka olid igas hoone 
ehitamise arendusstaadiumis oma kee-
rulised ajad ja otsused, kuid kinnisva-
raarendusele omaselt on kõige alus ik-
kagi müük. 

“Ehk kui üürnikke jagub ja maja on 
nendega kaetud, on kõik ülejäänud prob-
leemid nii-öelda meeldivad probleemid, 
mis tuleb lihtsalt töö käigus lahendada. 
Kui üürnikke poleks, oleks suurim prob-
leem kindlasti projekti finantseerimine. 
Samas on ka siin plussiks BIMi kasuta-
mine, mis annab selge ettekujutuse nii 
omanikule, ehitajale kui ka üürnikele, 

alune osa, kus väga väikesele territooriu-
mile oli vaja paigaldada 86 vaia, samuti 
“punnseina” paigaldus, mis tekitas emot-
sioone naabrites. Rohket tähelepanu on 
nõudnud ka fassaad, aga suurim välja-
kutse on olnud COVID-19, mis on mõju-
tanud tööde graafikut, materjalide kätte-
saadavust, hindasid ning üürnike otsu-
seid. Esialgset graafikut muutis see viis 
kuud,” rääkis Samuel.

BIM-mudelis projekteerimine on 
oluliselt protsessi lihtsustanud 

Hoone on projekteeritud BIM-süstee-
mis, mis võimaldab Samueli sõnul juba 
väga varajases staadiumis kõikvõimali-
kud kommunikatsioonikonfliktid ära 
lahendada ja teha täpse kuluarvestuse 
materjalide osas. 

“Arvame ise, et kui tellija on teadlik 
ja teab täpselt, mida ta projektilt ootab, 
on kõigil kergem. Usun, et Capital Mil-

GERLI RAMLER
kaasautor

Capital Milli partner ja arendusjuht Ta-
nel Samuel tõdeb, et Capital Millil puu-
dus varajasem kogemus kõrghoonete 
arendamisel, kuid kohanemine on ol-
nud tänu ettevõtte enda töötajatele ja 
ehitusmeeskonna suurepärasele koos-
tööle kiire. Skyoni rajamise otsus sün-
dis kiirelt – 2017. aastal ostis Capital Mill 
detailplaneeringuga kinnistu ning juba 
2018. aastal löödi kopp kõrghoone ehitu-
seks maasse. 

Rääkides konkreetse projekti ebaha-
rilikkusest, toob Samuel välja nii-öelda 
maa-alused tööd. Kuna ehitusalune pind 
on väike, vaiasid oli vaja paigaldada aga 
väga palju, pidi mulla sealt piltlikult öel-
des supilusikaga välja kaevama. Lisaks pi-
di ehitaja muutma naabermajade sääst-
miseks vaiade surumise tehnoloogiat. 

“Suurimad raskused ongi olnud maa-

Skyon
sihib taevasse

Tallinna kesklinna vaieldamatult silmapaistvaim 
kinnisvaraprojekt on Maakri tänava algusesse 

kerkinud 95 meetri kõrgune büroohoone Skyon, 
mis paelub originaalsuse, elegantsuse, 

värvide ja julgusega. 
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ja kvaliteetsed bürooruumid nii väikes-
tele kui ka suurtele ettevõtetele. Majas on 
kavandatud neli lifti, millega saab kiirelt 
korruste vahel liikuda, samuti keerdtre-
pid, mis korruseid omavahel ühendavad. 
Viienda korruse eripäraks on suured vä-
literrassid, aga kõige eksklusiivsemad ja 
parima vaatega büroopinnad paiknevad 
21.–26. korrusel. 

Hoone eriline fuajee saab olema ma-
jesteetlik, ent hubane: tegemist on 11,5 
meetri kõrguse ruumiga, mida ehivad 
valgustid ja administraatorite selja ta-
ga laeni kõrguv suur leedekraan. Fuajee 
üks sein imiteerib kaljuseina, mida kau-
nistab roheline taimestik. Fuajeesse tu-
levad istumiskohad. Kõrghoone alla on 
kavandatud köetavad parkimiskorru-
sed, kus asuvad ka ruumid jalgrataste-
le. Lisaks on parkimiskorrustel tualetid 
ja duširuumid.

Skyon kuulub 100% Capital Milli oma-

milline hakkab neid huvitav detail, sõlm, 
ruum või muu osa majast välja nägema. 
Üürnikud saavad plaani kohaselt sisse 
kolida augustis 2021,” ütles ta.

Mustriline leedvalgusega fassaad 
teeb maja nähtavaks üle linna 

Maakri 30 paikneva Skyoni büroohoone 
näol on tegemist silmapaistvaima kõrg-
hoonega Tallinna kesklinnas, mis eristub 
teistest Tornimäel asuvatest kõrghoone-
test köitva ja omanäolise arhitektuuri 
poolest. Maja fassaadi ehivad värvilised 
ja mängulised kujundid, mis lähemal 
vaatlusel moodustavad korduva mustri. 
Kujundite vahele on kavandatud leedval-
gusribad, mis tekitavad õhtuhämaruses 
majale romantilise ilme. Fassaadi kolm-
nurksed aknad kaitsevad liigse kuumu-
se eest, pakkudes samal ajal kauneid vaa-
teid Tallinna linnale. 

Skyonis hakkavad asuma kaasaegsed 

nikele, kaasinvestoreid kaasatud ei ole. 
Tänaseks on juba ligi 85 protsenti pilve-
lõhkujast lepingutega kaetud. Ankur-
rentnikuks saab Coop Pank, mille üks 
suuremaid aktsionäre on, muide, Capi-
tal Mill, kes ka ise majja kolib. Skyonist 
saab tõenäoliselt eelkõige finantsvald-
konna ja IT-klastri maja.

Skyoni büroohoone 

• aadress Maakri 30, Tallinn
• 26 korrust 
• 8400 m2 üüripinda, 

väikseim büroo alates 34 m2 
• torni täiskorruse pindala 300 m2

• esimesel korrusel asub kaks äripinda 
kogupindalaga 240m2

• sihvakam torniosa algab 
viiendalt korruselt

• 4 kiiret lifti
• 2 köetavat maa-alust parklakorrust
• 11 meetri kõrgust vastuvõtuala 

ilmestab kaljusein, kus on koha 
leidnud ronitaimed ja laeni kõrguv 
leedekraan

• ehitusaeg veebruar 2019 kuni 
suvi 2021

• omanik Capital Mill OÜ
• arhitekt KOKO arhitektid OÜ
• ehitaja Tallinna Ehitustrust OÜ
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Turva- ja hoonehaldu starkvara Hotsec 
hoiab ära võimalikud tulevikuprobleemid
Eestis arendatud turva- ja hoonehaldustarkvara Hotsec eristab 
konkurentidest ülihea paindlikkus. Lisaks kodumaale on Hotsec 
kasutusel Soomes, Rootsis, Lätis, Leedus, USAs, Venemaal, 
Ukrainas ja isegi Saudi Araabias.

gerli ramler
kaasautor

“Hakkasime Hotseci 2004. aastal aren-
dama just seetõttu, et turul polnud pii-
savalt paindlikke süsteeme. Oleme tark-
vara arendades kaardistanud pidevalt 
klientide vajadusi, kuid need muutuvad 
ajas. Seetõttu on oluline, et tarkvara oleks 
piisava tulevikuvaatega, olles juba täna 
võimeline lahendama kahe või viie aasta 
pärast tekkivaid muresid,” ütleb Hotseci 
esindava Hotronic Lääne juht Veljo Volt.

Kliendipõhised lisaarendused

Eestis välja töötatud ja jätkuvalt arenda-
tav süsteem tagab Voldi sõnul võrreldes 
välismaa konkurentidega parema teh-
nilise toe ning võimaluse luua erinevaid 
kliendipõhiseid lisaarendusi ja liideseid. 

Kliendipõhise arendusena toob ta väl-
ja näiteks bussiettevõttele loodud süstee-
mi, kus bussijuhtidel tuleb lisaks graa-
fikupõhise sissepääsukaardi kasutami-
sele enne bussi sisenemist läbida medit-
siiniline kontroll, mille käigus mõõde-
takse nende hingeõhu alkoholisisaldust. 

Või spordiklubi sissepääsukaardi si-
dumise raamatupidamisprogrammi-
ga, tänu millele hoiab süsteem silma 
peal, et sisenejal oleks spordisaali kuu-
tasu makstud. 

Paindlikkusest kõneleb ka  võimalus 
liita süsteemiga kommunikatsioonide 
näidud. Nii saab lasta saata endale e-pos-
tiga kord kuus gaasi- või veenäidu, aga ka 
info vastavate süsteemide hooldusväl-
ba täitumise ja rikete kohta. Avarii, näi-
teks liigniiskuse või gaasilekke, puhul 
võib saada videokaamera pildi või hoone 
plaani märkega, kust täpselt häire tuli. 

Unikaalne lahendus on ka Hotseci 
häirenupp, mis võimaldab klienditee-
nindajal, sotsiaaltöötajal, pangahaldu-
ril või õpetajal teatada häirest läbi arvuti. 

integreeritud turvasüsteemi struktuurskeem.

Selle eelis on, et häire andja näeb ekraa-
nilt, kuhu tema info jõudis ja kas abi tu-
leb. Samuti on arvutis hoone graafiliselt 
alusplaanilt teistele näha häire asukoht. 

Hotseci suur eelis on hajutatud süs-
teemiarhitektuur – süsteem koosneb väi-
kestest üksteisest sõltumatutest sõlme-
dest, mis suudavad toimida iseseisvalt, 
ükskõik kas nad on parasjagu tarkvara-
ga ühenduses või mitte. Samal ajal ei häi-
ri  iga üksiku sõlme tehniline rike või pa-
hatahtlik rikkumine ülejäänud sõlmede 
tööd. Nii ei lange ühe tõrke puhul kogu 
süsteem rivist välja. 

Teenusepakkuja lahendab probleemi

Hotseci turva- ja hoonehaldustarkvara 
kasutavad paljud Eesti ettevõtted, äri-

hooned ning riigi- ja omavalitsusasutu-
sed. Modulaarsus võimaldab Hotseci ka-
sutada nii väikestes majapidamistes kui  
suurtes mitme hoonega kompleksides. 
Tarkvara on saadaval eesti, inglise, ve-
ne, läti, soome ja rootsi keeles. Graafiline 
kasutajaliides on sedavõrd loomulik, et 
ei vaja kasutamiseks eelnevat koolitust. 

Tänu modulaarsele lähenemisele on 
võimalik paigaldada igasse süsteemi 
vaid vajalikud osad ja kasutajaliides ei 
ole asjatute elementidega koormatud.

“Läbipääsukaartidega saab liita ka 
lihtsamad teenused, nagu printerite või 
kohvimasinate kasutamine isikliku kaar-
diga ning tööajaarvestus. Paljudele ette-
võtetele on oluline, et läbipääsudel oleks 
mitmetasemeline turvalisus. See tähen-

Valve ja läbipääs Videovalve

Kuluarvestus
Kasutajate töökohad

Garderoobid

Liftimoodul

Automaatika- 
süsteem

Läbipääsusüsteem
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 Meie valve töötab 24/7 
ning saame iga kell aidata.
Veljo Volt, Hotseci esindava 
Hotronic Lääne juht

 On oluline, et 
tarkvara oleks piisava 
tulevikuvaatega, olles 
juba täna võimeline 
lahendama kahe 
või viie aasta pärast 
tekkivaid muresid.
Veljo Volt, Hotseci esindava 
Hotronic Lääne juht

TASUB TEADA

Turva- ja hoonehaldu starkvara Hotsec 
hoiab ära võimalikud tulevikuprobleemid

Valvesüsteem – Hotsec võimaldab 
töölaualt valvestada ja valvest maha 
võtta kõiki valvealasid. Kui kliendil on 
objektid erinevates linnades, on võimalik 
objekti valvestada ja valvest maha võtta, 
kontrollida süsteemi staatust, inimeste 
liikumist objektil või anda/ära võtta 
valvestamise õigusi kõigi objektide lõikes 
korraga või eraldi, tingimuseks on vaid 
internetiühendus.

Tulekahjusignalisatsioonisüsteem – 
Hotsec näitab tulekahjusignalisatsiooni-
süsteemi häired valveala ehk ruumi 
täpsusega, võimaldades kuvada 
automaatselt pildi lähimast või lähimatest 
kaameratest või lülitades teatud kaamerad 
automaatselt valverežiimi.

Videosüsteem – Hotsec kuvab ikoonil 
klõpsates kaamera edastatavat pilti 
reaalajas. Videosüsteemi saab kasutada 
eraldi valvesüsteemina, kus kaamerate 
valvefunktsiooniks on häirepõhine pidev 
jälgimine juhtimiskeskuses. Kaamerad 
saab seada valverežiimi määratud 
kellaaegadel, nii et muul ajal toimub vaid 
liikumiste salvestamine. Videosüsteemi 
saab ühendada ka sõidukite 
registreerimisnumbri tuvastussüsteemi, 
mis võimaldab väravate avamist teatud 
sõidukitele ja teatud kellaaegadel 
automaatselt.

Automaatikasüsteem – Hotsec 
võimaldab jälgida reaalajas 
automaatikasüsteemide informatsiooni, 
nagu seadmete temperatuur ja rõhk, õhu 
niiskus, CO

2
 sisaldus õhus, voolutugevus, 

vee kvaliteet jne. Samuti teostab Hotsec 
erinevate näitude kauglugemist, näiteks on 
võimalik kuvada informatsiooni erinevatelt 
loenduritelt teatud perioodi lõikes, näiteks 
vee- või muud vedelikumõõturid.

Häiresignaalide edastus – Hotsec 
võimaldab lubamatu tegevuse või 
süsteemides tekkinud häireolukordade või 
etteantud parameetritest kõrvalekallete 
puhul käivitada häireteadete edastuse. 
Häiresignaalide edastuseks võib 
kasutada erinevaid sidevahendeid ja 
edastuskanaleid.

Hotseci abil on võimalik luua igale 
kasutajale oma konto ja kontol oleva raha 
eest saab teatud toodete või teenuste eest 
tasuda. On võimalik kasutada nii ettemaksu 
kui ka hilisemat arve saamist. Sellisteks 
teenusteks võivad olla:

dab, et kui töötaja kaotab oma kaardi, ei 
saa kurikaelad seda  ära kasutada,” kõ-
neleb Volt.

“Näiteks teeme läbipääsulugeja ka-
hesüsteemseks. See tähendab, et uksest 
saab sisse vaid siis, kui on kaasas kaart 
ning lisaks tuvastatakse kaamera kaudu, 
et inimese nägu läheb sellega kokku. Sa-
muti saab teha kohustuslikuks sisestada 
mõne kindla ukse juures lisaks kaardile 
PIN-kood. Mugav moodus ruumi valve al-
la panna on kaardiga teatud viisil viiba-
tes. Võimalusi on mitu.” 

Kontorihoonetes on käepärane ka-
sutada automaatset valvestuskontrolli 
– kui tööpäev on läbi ja keegi enam ma-
jas ei tohiks viibida, kontrollib süsteem 
määratud aja jooksul liikumist ning kui 
seda ei tuvasta, siis paneb hoone valves-
se. Kui keegi siiski viibib hoones või on 
mõni aken lahti jäänud, saadab süsteem 
majahaldurile või  muule volitatud isiku-
le sellekohase teate. 

“See on kliendi jaoks äärmiselt mu-

gav, sest ta ei pea kohale minema kont-
rollima, mis toimub. Samuti saab meie 
tehnik anda distantsilt läbi arvutiprog-
rammi abi, kui näiteks mingil korrusel 
läbipääsusüsteemid ei toimi,” selgitab 
Volt. “Meie valve töötab 24/7 ning saame 
iga kell aidata.” 

Hotronic laeb tarkvarasse valvatavate 
alade digitaalsed plaanid, et kasutajatel 
oleks võimalik kaardilt tuvastada häire 
asukoht ning kaamera olemasolul kohe 
vaadata, mis objektil toimub. Väga mu-
gav võimalus on integreerida ühte süs-
teemi tulekahju-, läbipääsu- ja valvean-
durid, gaasi- ja elektrinäidud ja muu va-
jalik info, et kogu teave asuks ühes kohas. 

Hotseci tarkvara ja riistvara tootjad 
on erinevad. Riistvara on võimalik kasu-
tada ka ilma Hotseci tarkvarata. 

Hotseci tarkvara abil on võimalik ka-
sutada Eestis enimlevinud Paradoxi val-
ve- ja läbipääsusüsteemi riistvara, mida 
on maaletootjate andmeil müüdud ja 
paigaldatud üle 30 000 komplekti. Üle 
maailma müüakse Paradoxi seadmeid 
enam kui 110 riigis.

• Kohvimasina kasutamine

• Müügiautomaadi kasutamine

• Parkimise eest tasumine

• Sööklas tasumine

• Paljundamine ja printimine

Läbipääsukaardi rakendamine maksevahendina
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Rail Balticu Pärnu uus vak sal loob globaalset huvi
Pärnu uuest Vesijooksiku vaksalist 
stardib rong Tallinna. Rongijaam võtab 
saabujad vastu Baltimaade ainulaadsete 
kaldliftidega ning kosutab ilmastikukindlate 
ootegaleriidega. 40minutilise reisi vältel 
saavad kiired tööülesanded tehtud ja aeg 
on siseneda Ülemiste City kontorisse.

on tegemist siiski heas mõttes teivasjaa-
maga, kus on võimalik ümber istuda ko-
halikult rongilt kiirrongile, millega saab 
sõita Tallinna või Riiga.

Euroopa Liidu rahastuse puhul on 
ehitusobjektidel kõige tähtsam avatud 
konkurss. Vesijooksiku terminali puhul 
kehtib olukord, kui meie vastutada on 
hoone, platvormide ja tunnelite projek-
teerimine, kõige eelneva kokkusobimi-
ne raudtee infrastruktuuriga. 

Arhitektuuribüroo Pluss otsustas pal-
gata rongijaama konstruktsioonide in-
senerideks hispaanlased FHECOR Inge-
nieros Consultoresist, kel on silmapais-
tev kogemus staadionite ja sildade pro-
jekteerimisel. Lisaks liitusid objektiga 
Plussi enda insenerid ja eksperdid ette-
võttest EstKonsult OÜ.

Pärnu logistiline võit

Rail Balticu Pärnu läbimine toob Tallin-
na ja Riia üksteisele nii lähedale, et naa-
berlinna külastus mahub 8tunnisesse 

tektide Indrek Allmanni, Jaan Jagomä-
gi, Tanno Tammessoni ja Gunnar Kurus-
ki poolt. Idee realiseerimiseks lisandu-
sid meeskonda asendamatud liikmed 
Mihkel Ehrpas, Kaspar Krass, Hans-Pe-
ter Isand, Tanel Friedenthal, Tarmo Mil-
ler ja Katrin Ventsel. Sellise projekti rea-
liseerimine vajab kõiki meeskonnaliik-
meid nende parimate oskustega ning 
töötamist ühtse tervikuna ja täieliku 
usalduse alusel. 

Disaini väljakutseks oli see, kuidas 
väga lihtsat arhitektuurset vormi selli-
seks targaks mudeliks genereerida, mi-
da saaks reaalselt ehitada. Algse idee geo-
meetrilist vormi tuli matemaatiliselt pu-
hastada ja leida üles kõige väiksemad al-
gosakesed, mille najal see vorm koos pü-
sib. Seejärel muutus võimalikuks tekita-
da loodud struktuurile ümber tark kest, 
mis koosneb seintest, lagedest ja kandva-
te konstruktsioonide teraselementidest. 

Terminali hoone asetseb Pärnu raud-
tee kohal nii, et ühendab mitut linna-
osa. Ühendamiseks tuli inimesi termi-
nali kohal asuvasse hoonesse näitlikult 
ligi juhtida ehk luua “käpad”, mis asu-
vad kõige ligipääsetavamates asukohta-
des ja loovad võimaluse pääseda termi-
nali igast suunast.

Rahvusvaheline koostöö 
projekteerimisel

Võistluse lähteülesanne oli koostatud 
kindlate reglementide alusel. Pärast või-
tu ja projekteerimisega täpsemaks mi-
nemist on tulnud läbi töötada Euroopa 
Liidu rahvusvaheliste sektorite jaoks loo-
dud juhiseid, alustades reisijate turvali-
susest ja lõpetades funktsionaalsete hea-
olu tagavate nõuetega. Üldplaanis on ol-
nud suurimaks väljakutseks Pärnu rongi-
jaama kujundamisel see, et juhised läh-
tuvad suurtest jaamadest. Pärnu puhul 

TARMO MILLER, JAAN JAGOMÄGI 
Arhitektuuribüroo Pluss

See oli üks aegruumilise muutuse visan-
dus, mida rahvusvahelise raudteejaama 
valmimine 2026. aastal Pärnusse loob. 
Rail Balticu Pärnu terminalist on peagi 
võimalik Tallinna või Riia lennujaama 
kiiremini jõuda kui Helsingi kesklinnast 
lennujaama sealse ühistranspordiga. 
Pärnust saab sõita 40 minutiga Tallinna 
tööle või vastupidi – ehitada ükssarvikut 
Pärnu jõe kaldal kahe lennuvälja vahel.

Suurte ideede üheks aluseks on hea 
elukeskkond, mida Pärnu pakub. Nii 
võiks tõusta rahvusvaheliste firmade hu-
vi Pärnusse kolida ja erinevates sektorites 
tööd pakkuda. Elada jõe kaldal, roheli-
selt ja turvaliselt, vähem kui tunni kau-
gusel kahest rahvusvahelisest lennuväl-
jast – kellele see ei meeldiks.

 Loodus tuli projekteerimisel 
arhitektidele appi

Soovisime Pärnule maamärki loovat vä-
ravat ning tõstsime terminali seetõttu 
raudtee kohale õhku. Tunnetasime, et 
kiirus ja aerodünaamiline elegantsus 
võiksid olla märgusõnadeks, mis edasist 
vormikäsitlust iseloomustaks.

Inimesi mahutav köetav osa on ko-
gukam, mis seejärel dünaamiliselt saba 
poole koonduma hakkab ning muutub 
reisijatele platvormil vihma eest kaitset 
pakkuvaks katuseks. Parimad disainivõt-
ted oli loodus juba leidnud, nüüd on väl-
jakutseks loomuliku lihtsuse tabamine 
ning selle hilisem taandamine kaasaeg-
seima ehitusvõimekuse tasemele.

Ühisosa otsimine mudeldamisel

Vesijooksiku arhitektuurse vormi idee 
tekkis paberil pliiatsijoonistusena esi-
algu Plussi väiksemas meeskonnas arhi-

Arhitektuuribüroo 
PLUSSi visualiseering.
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Rail Balticu Pärnu uus vak sal loob globaalset huvi

tööpäeva. Pärnu on ühenduseks kahe re-
giooni pealinna südames, võimaldades 
mõlemas linnas iga päev tööl käia. Sel-
lest võib tuletada edasi loogilisi järeldu-
si suuremate võimaluste kohta. 

Lühidalt võimaldab Rail Baltic elada 
Pärnus viisil, et käeulatuses on metropoli 
majanduslikud hüved ning regiooni loo-
duslik ja kultuuriline kvaliteet.

Tallinn ja Riia on lähedal

Ühes toimivas linnas loetakse mõistli-
kuks tööle jõudmise ajaks 30 minutit. 
Pärnust Tallinna sõit hakkab peaaegu 
mahtuma neisse kriteeriumitesse ning 
nii avaneb Tallinna tööturg pärnakatele. 
Regiooni aga moodustavad linnad, kus 
kaheksa tunni sees võimalik käia naaber-
linnas koosolekul või loengus ning veeta 
ülejäänud päev pere või sõprade seltsis. 

Sõidule võiks kuluda ideaalis pool-
teist tundi. Kuna Tallinna ja Riia ajaline 
kaugus saab olema 1 tund 42 minutit, on 
see  ettevõtlusele, kultuurile ja hariduse-

le uueks mootoriks konkureerimaks teis-
te lähiregioonide suurlinnadega.

Panus Pärnu kultuuri

Pärnumaa edu on elanike kätes ehk see 
on nende teha,  kui palju linn uuest ron-
gijaamast kasu saab. Nemad otsustavad, 
kas rongijaama lähedusse planeeritakse 
elu- ja töökvartalid, mis on seotud Tallin-
na ja Riia lennujaamaga, ja kavandavad, 
kui kiireks luuakse ühendus kesklinna ja 
raudteejaama vahel. See võimaldab Pär-
nu inimestele edumaad tööpositsioonil 
ja hakkab  sealset elanikkonna arvu kas-
vatama, tänu millele saavad hoogu linna 
ettevõtted ja kultuuriasutused. 

Tulevikukujundajateks on inimesed, 
kes prioritiseerivad oma elukeskkon-
da. Pärnu rongijaam looks ideaalse või-
maluse nautida elu päris oma peenraga 
ning sukelduda tööpäeva lõpuks pealin-
na ellu. See toob Pärnusse inimesi Tallin-
nast ja mujalt, kes muudavad ajude pea-
levoolu tõttu vajalikuks arendada nuti-

kamaid töökohti. Kui Pärnust on võima-
lik Tallinna lennujaama jõuda 40 minu-
tiga, oled äriliselt väga lähedal kõikide-
le partneritele.

Loodus on hoitud

Kuna hoone on loodud raudtee kohale 
arhitektuursete käppade abil, saab säi-
litada selle rajamisel võimalikult palju 
olemasolevat loodust. Jaamaesine väljak 
koos parklatega on lahutatud osadeks, 
kus puudel on võimalik edasi kasvada. 
Puud, mis satuvad hoone või autoteede 
alla, istutatakse ümber. Raudteel liigel-
des ei põleta reisijad kütust oma mars-
ruuti läbides üksinda, vaid kasutavad sel-
leks elektritransporti. See on kümneid 
kordi väiksem kütusehulgast, mis ku-
luks autode sisepõlemismootorite tarvis 
sama hulga inimeste punktist A punkti B 
transportimiseks. Kuigi Eestis toodetud 
elekter ei ole veel loodussõbralik, on see 
autoliiklusega võrrelduna oluliselt puh-
tam logistiline lahendus.

TASUB TEADA
Pärnu uue vaksali projektimeeskond

Arhitektuuribüroo Pluss meeskond: Indrek Allmann, 
Jaan Jagomägi, Tanno Tammesson, Gunnar Kurusk, 
Mihkel Ehrpas, Katrin Ventsel, Tanel Friedenthal, 
Kaspar Krass, Hans-Peter Isand, Tarmo Miller
Peaprojekteerimine ja arhitektuur: 
Arhitektuuribüroo Pluss OÜ
Konstruktsioon: FHECOR Ingenieros Consultores 
(Madrid) + Arhitektuuribüroo Pluss OÜ
Eriosad: Energiaprojekt OÜ + ITK Inseneribüroo OÜ
Sisearhitektuur: LÄVI OÜ
Asendiplaan ja välisvõrgud: K-Projekt AS
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tasub teada

Käesolev analüüs on väljavõte 
suuremast uuringust, mis valmis NERO 
projekti raames koos Aalto ülikooliga ja 
Kouvola Innovation Ltd.-ga Soomest, 
uurimisasutusega SINTEF Norrast 
ja Växjö kohaliku omavalitsusega 
Rootsist. Detailsem informatsioon on 
kättesaadav https://neroproject.net/

analüüs uue puidust liginullenergia- 
hoone kuluoptimaalsusest
Energiatõhususe saavutamise üks 
aluseid on ka energiasäästumeetmete 
tasuvuse hindamine. Eesmärk on, 
et energiavajaduse vähendamiseks 
kasutatud vahendite kulu oleks 
tasakaalus energiasäästuga. 

Endrik Arumägi 
TalTechi inseneriteaduskonna  
ehituse ja arhitektuuri instituudi vanemteadur 

Kuluoptimaalseks nimetatakse sellist 
energiatõhususe taset, mille puhul elu
kaare kogukulud on võimalikult väi
kesed, arvestades ehitusmaksumusega, 
energiakulude ja hoolduskuludega. 

Selline ülesanne eeldab energiasääs
tumeetmete tasuvuse arvutust, kus pea
miseks on kulu ja investeeringu opti
meerimine, võttes arvesse tulevikus saa
davat jooksvate kulude säästu. Analüüsi 
aluseks valitud näidishoone on kasutu
sel lasteaiana.

Üks võimalus hinnata erinevate tarin
dilahenduste kuluefektiivsust on nüü
disväärtuse arvutamise meetod, mis läh
tub sellest, et kõik investeeringuga kaas
nevad kulud ja tulud võetakse arvesse, 
diskonteeritakse investeeringu teosta
mise ajahetkele ja võrreldakse investee
ringu maksumusega. 

Diskonteerimisel kasutatakse arvu
tuslikku intressimäära ja suhtelist hin
natõusu arvutusperioodi pikkusel ajal. 
Tasuvuse kriteeriumiks on, et investee
ringu majandusliku eluea vältel saadud 
ja diskonteeritud puhastulu on suurem 
kui investeering. Arvutuste tegemisel 
on juhindutud Euroopa Liidu Komisjoni 
delegeeritud määruses nr 244/2012 kir
jeldatud metoodikast. Vastavalt Euroo
pa Liidu metoodikale tehakse elukaare 
arvutus nüüdisväärtuse meetodil mit
teelamutes 20 aasta perioodile. Diskon
teerimisel on lähtutud reaalintressist 4%, 
mis vastab tulumäärale 5%, kui inflat
sioon on 1% ning energiahindade reaal
eskalatsiooniks on arvestatud 2% aastas.

Arvutuste käigus hinnati liginull
energiahoone nõude täitmiseks vajali
ke tarindilahenduste ja taastuvenergia 
lahendustega seotud lisamaksumuse 
kuluefektiivsust, võrreldes algselt pro
jekteeritud hoone lahendustega. Hoo
ne energiavajadus on arvutatud dünaa
milise energiasimulatsiooni tarkvaraga 
vastavalt hoonete energiatõhususe arvu
tamise metoodikale. Koostati simulat
sioonimudel hindamaks hoone üksiku

Arvutuste aluseks olnud lasteaiahoone.

te välispiirde komponentide mõju hoo
ne energiatarbimisele. Üksikute muude
tavate komponentide muutuja on vasta
va tarindi osa soojusläbivus. Lisaks soo
jusläbivusele võetakse arvesse ka hoone 
õhupidavuse mõju. Saadud dünaamilis
te simulatsioonide tulemusi kasutati eri
nevate energiatõhususe meetmete kom
binatsioonide energiasäästu potentsiaa
li hindamiseks ja tarindilahendustega 
hoonete energiatõhususarvu arvutami
seks. Energiatõhususarv ja nüüdisväär
tuse muut arvutati kõikidele kombinat
sioonidele, kombineerides tarindilahen
duste soojusläbivusi ja õhuleket.

Hoonete energiakasutust mõjutata
vate erinevate tarindilahenduste lisa
maksumuse arvutuste tegemiseks vaja
likud ühikhinnad saadi ehitusettevõte
telt hoone tüüpide lõikes. Eelarvestaja
telt saadi erinevate tarindilahenduste ja 
avatäidete ruutmeetrite hinnad, mis si
saldasid materjali ja paigalduse kulusid.

Võttes arvesse tarindite parendami
seks tehtavat lisainvesteeringut ja sellega 
saavutatavat kütteenergiasäästu, on või
malik leida, millise energiatõhususarvu 
saavutamiseks tehtavad kulutused on 
veel kuluefektiivsed. Tulemused näita
sid, et sõltuvalt valitud lahendustest ning 
soojusallikast lähtuvalt muutus energia
tõhususarv suures vahemikus. 

Võrreldes algse lahendusega oli või
malik saavutada parem ETA nii maasoo
juspumba kui efektiivse kaugkütte kor

ral. Maasoojuspumbaga kombineerides 
jäi erinevate tarindilahenduste kombi
natsioonide kulutõhus ETA vahemik
ku 115 kuni 128 kWh/(m²·a) ning efek
tiivse kaugkütte korral vahemikku 106  
kuni 124 kWh/(m²· a). Mõlema soojus
allika korral oli energiatõhususklass B. 
Kogu ETA vahemiku ulatuses osutus ku
luefektiivseimaks investeering akende 
soojusläbivuse parendamiseks (3–13 €/
(kWh/m²· a)) võrreldes teiste tarindite 
soojusläbivuste parendamisega (4–80 €/ 
(kWh/m²· a)).  

Liginullenergiahoone taseme saavu
tamine ei eelda suuremat investeerin
gut tarinditesse juhul, kui madalener
giahoone tase on tagatud. Eelduseks on, 
et selle saavutamiseks lisatakse lokaal
ne energiatootmine. Arvutusteks vali
tud ühekorruselise hoone korral ei osu
tunud PVpaneelide paigaldamiseks va
jalik pind piiravaks teguriks. Paneelide 
paigaldamine katusele osutus kulutõ
husaimaks lahenduseks võrreldes pare
mate tarindi lahendustega.

simulatsioonimudelites kasutatud lähteandmed
välisseina soojusläbivus ................U [W/(m² · K)]: 0.183, 0.171, 0.153, 0.123;
katuslae soojusläbivus ....................U [W/(m² · K)]: 0.093, 0.070, 0.0069, 0.064;
põranda soojusläbivus ...................U [W/(m² · K)]: 0.15, 0.122, 0.111, 0.084, 0.068;
avatäidete soojusläbivus ..............U [W/(m² · K)]: 1.0, 0.9, 0.7 (erinevate g-väärtustega);
õhulekkearv .................................................q50 [m³/h · m²]: 1.0, 0.6.



OLE 
NÄHTAV

ohutult 
ja mugavalt

NÄHTAV

SNICKERS Workwear FlexiWork 
ripptaskutega Hi-Vis tööpüksid
Kõrgtehnoloogiline keha järgiv disain koos 
ülikerge õhutava Hi-Vis stretškanga ja 
eelpainutusega säärtega loob suurepärase 
nähtavuse, mugavuse ja liikumisvabaduse.

6932/6604

177 €

Helkurribad

Cordura® tugevdused 
• taskutel
• tööriistataskutel
• põlvedel
• sääre otstes

Mugavad tööriistataskud 
• tõmblukuga lisataskud
• sääretaskud 
• mobiilitasku

Stretškangas

Õhku läbilaskev stretškangas
Õhku läbilaskev Hi-Vis stretškangas

KneeGuard 
põlvekaitsmete taskud

Palju lisafunktsioone: 
noahoidja, eemaldatav 

ID-märgi hoidja jne.

Materjal: 
Põhikangas: Rip Stop, 100% polüester; 200 g/m² 
Kontrastne materjal: Cordura® stretš; 88% Cordura®, 

12% elastaan; 275 g/m² 
Tugevduskangas: Cordura®; 100% polüamiid 205 g/m²

6932/6604

66
58

Ripp-
taskutega 

Hi-Vis 
tööpüksid

6230

126 €66
04

Hi-Vis 
töövest

4230

129 €

Kapuutsiga
 mikro-
fl iisist 

Hi-Vis pusa

8039

100 €1006600

Hi-Vis 
Softshell 

1230

145 €

5558

1230

 €

5558

66
58

Hi-Vis 
fl iispusa

8035

84 €

55
58

66
58129 €129

Hi-Vis 
piraadi-
püksid

6134

6604

Hinnad sisaldavad käibemaksu 20% ja kehtivad kuni kaupa jätkub.

Tel 654 9900   Faks 654 9901   e-post: tamrex@tamrex.ee   www.tamrex.eeTAMREX OHUTUSE OÜ
TALLINN Laki 5, Pärnu mnt 130, 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

55
04
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Ettevõtte ruumimure lahend ab ilmastikukindel PVC-hall
Eesti üks suurem PVC-hallide tootja Asula OÜ tegeleb PVC-hallide, 
-angaaride, -tentide ja -kardinalahenduste projekteerimise, tootmise ja 
paigaldusega. Aastatepikkuse kogemusega Asulal on suutlikkus toota 
ja paigaldada PVC-halle ning kardinlahendusi kiirelt ja kvaliteetselt.

na, olgu suuruseks sada või mitu tuhat 
ruutmeetrit.

Rebenemiskindel ja süttimatu PVC 
tagab kindlustunde aastateks 

PVC-kate kaalub 900g/m2 ja selle tege-
miseks kasutab Asula kvaliteetset Saksa 
ja Belgia tehaste toodangut. PVC-kate ei 
põle ja katte tuletundlikkus on B-s2,d0. 
Halle on võimalik teha erinevat värvi ja 
neile saab trükkida ka soovitud logo, pil-
did, tekstid või muu vajaliku info. Ma-
terjali on kerge puhastada ja hooldada. 
Valge katus hallidel tagab suurepäraselt 
päevavalguse läbilaskvuse, andes märga-
tava kokkuhoiu energiakuludelt.

“PVC-hallid on vastupidavad ja kes-
tavad meie kliimas aastakümneid. Vä-

kellele paigaldame juba kolmanda, nel-
janda ja viienda halli.”

PVC-hall või -angaar on lihtsaim, kii-
reim ja soodsaim võimalus iga ettevõtte 
ruumipuuduse lahendamiseks. Sinna on 
hea paigutada toorainet ja kaupa, aga ka 
laiendada näiteks tootmisala. 

Põllumajanduses saab PVC-halle edu-
kalt kasutada loomakasvatuses ning ku-
na materjal laseb läbi loomulikku päeva-
valgust, on sellel loomadele hea mõju. 

Asula valmistatud PVC-hallid ning 
nende kuumtsingitud terasest konst-
ruktsioonid on valmistatud, arvesta-
des Eestis esinevaid lume- ja tuulekoor-
museid. 

Projektid tehakse vastavalt klienti-
de mõõtudele personaalse lahenduse-

geRli RamleR
kaasautor

“Meie tugevus on pakkuda terviklahen-
dusi, alustades projekteerimisest ja alus-
pinna ettevalmistamisest kuni elektri- ja 
sisustuslahendusteni vastavalt kliendi 
soovidele ning reaalsele vajadusele, an-
des oma vilumusele tuginedes nõu, kui-
das kliendi probleem tema jaoks kõige 
mõistlikumalt lahendada,” ütleb Asula 
OÜ juht Rain Saar. 

“Meie kliendid on nii tootmis- ja töös-
tusettevõtted kui ka põllumajandus-, 
loomakasvatus-, ehitus- ja logistikaet-
tevõtted. Ja kui alguses olime arvamu-
sel, et PVC-halli ostjad ei ole tänu hallide 
vastupidavusele ning pikaealisusele pü-
sikliendid, siis tänaseks on meil kliente, 

PVC-halle on võimalik teha erinevat värvi ja neile saab trükkida ka soovitud logo, pildi või teksti. Halli hooldus- ja remondikulu on soodne.
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 Puumarketi värvides varikatus 
projekteeriti  täpselt meie laomajanduse 
vajaduste järgi. Kogu tööprotsess oli 
perfektne. Soovitame julgelt Asula OÜ 
teostust igale nõudlikule tellijale!
Raivo Lillemets, Puumarket AS  
haldusjuht  
ja juhatuse liige

 Alustasime Asulaga koostööd, kuna 
saime kõige kiiremini vastuse. Oleme 
tehtud töödega rahul ja sellest tulenevalt 
meie koostöö ka jätkub.

Guido Piksar,  
Uninaks ASi juhataja

 PVC-hallide rajamine on võimaldanud 
Mayers Industriesil kiiresti laiendada 
vajalikku laopinna mahtu. Hindame 
koostööd hallide tootja ja paigaldaja 
ettevõttega Asula OÜ väga heaks.

Kert Orusalu,  
Mayeri Industries AS  
tehnika- ja haldusjuht

ettevõtte ruumimure lahend ab ilmastikukindel PvC-hall
ga oluline on klientide jaoks ka nende 
paigaldusmugavus – PVC-hallid paigal-
datakse otse asfaltplatsile, need ei vaja 
vundamenditöid ning plats on kasuta-
tav ka pärast halli demonteerimist,” rää-
gib Saar. “Demonteerimine on lihtne tä-
nu karkassi kokkupanemisel kasutata-
vatele poltühendustele. Lisaks on PVC-
hallidel hea järelturg – neid saab hiljem, 
kui vajadus kaob, müüa umbes 70% os-
tuhinnaga.” 

Samuti on PVC-hallil soodne hool-
dus- ja remondikulu. Kuna tegemist on 
korrosioonikindla, UV-kaitsega ning si-
suliselt rebenematu materjaliga, on ühe 
PVC-halli eluiga vähemalt 30 aastat. PVC 
on unikaalne materjal, millest tänu tema 
tugevusele on võimalik valmistada lisaks 
hallidele veel erinevaid tooteid, katteid, 
vaheseinu ja kardinaid. PVC-kate on kii-
reim, lihtsaim ja soodsaim lahendus üks-
kõik millele, mida ilmastiku või võõra 
silma eest peita soovite.

PVC-kardin või -vahesein on 
asendamatu abiline ruumi jagamisel

PVC-kardinad on suurepärane lahendus, 

kui on vaja jagada ruumi mitme tegevuse 
vahel, näiteks eraldada keevitaja töökoht 
või laoruum ülejäänud ruumist. Kardi-
naid võib paigaldada nii garaažidesse, 
töökodadesse, nii tootmis- kui ka põl-
lumajandushoonetesse. Kardinad saab 
panna liikuma rullikutega siinil, mis 
teeb nende käsitsemise eriti mugavaks.

PVC-kardinaid saab paigaldada ka 
välitingimustesse, näiteks varjualuste-
le toodete-kaupade kaitseks. Kardinaid 
võib valmistada osaliselt läbipaistvad, 
tekitades aknaefekti, või õhku läbilaskva 
võrguga, mis hoiab kinni sademed, kuid 
tagab õhuliikumise. 

Asula OÜ on PVC-katete ja teraskonst-
ruktsioonide projekteerimine, tootmi-
se ja paigaldamisega tegelenud aastaid. 
Oluline on olla klientide jaoks olemas ka 
pärast toodete garantiiaja lõppu ning ai-
data neil on äri efektiivsemaks muuta. 

Asula on Eesti Kaubandus-Tööstus-
koja liige ja tunnistatud edukaks Eesti 
ettevõtteks 2019 ja 2020.

PVC-hallid on vastupidavad ja kestavad Eesti kliimas aastakümneid. Ka PVC-halli demonteerimine on lihtne ja neil on ka hea järelturg.
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Turvaline läbipääsu-
süsteem tõstab 
ärikinnisvara väärtust
Kui veel 10 aastat tagasi võttis kontorihoone fuajees külalisi vastu 
turvatöötaja, siis nüüd teeb selle töö ära nutikas tehnoloogia. 
Hoone administreerimine on tänu omavahel integreeritud 
erinevatele läbipääsuvõimalustele ning 
video- ja helilahendustele väga lihtne. 

nutikas valve- ja läbipääsusüsteem, mis 
on 2N-iga hõlpsasti integreeritav. See tä-
hendab, et olemasolevasse Inner Range’i 
süsteemi saab liita 2N-i fonolukud, ava-
des uksi ja nähes pilti ja sündmusi Inner 
Range’i programmist. 

Inner Range’i platvorm võimaldab 
juurdepääsu seadistamist, hoonete üm-
ber liikumise jälgimist ning ühenduse 
loomist perimeetri juhtimissüsteemide 
või sisetelefonidega. Lisaks saab ukselt 
tuleva kõne vastuvõtja vajadusel käimas-
oleva kõne ajal suumida sissetulevaid ini-
mesi või kas või nende käes olevaid kaht-
laseid esemeid. 

2N-i ja Inner Range’i omavahel integ-
reeritud turvasüsteemid on lisaks kon-
torihoonetele väga hinnatud ka  näiteks 
ülikoolilinnakutes, logistikakeskustes, 
farmaatsiaettevõtetes ning kõrgema ris-
kiga tootmistes ja tööstustes, kus on olu-

taga. Enamik turul olevaid fo-
nolukke suudab helistada vaid 
punktist punkti, mille tõttu 
võib ukse taga olev külaline jää-
da tähelepanuta. Ent 2N-i fono-
lukk on võimeline suunama kõ-
ne nutiseadmesse, kust sekretär 
saab nii kõne vastu võtta kui ka 
läbi telefoni või tahvelarvuti uk-
se avada. 

Seega  on kõike võimalik liht-
salt ja paindlikult ümber seadista-
da, kui hoone üürnik vahetub.

Fotod majja sisenejatest 

2N-i fonolukule saab lisada kogu 
hoone läbipääsuuksed ning neid üht-
sest programmist hallata. 

“Oluline funktsioon on võimalus 
hoonesse sisenejast foto teha, et vajadu-
se korral oleks võimalik hiljem logist 
vaadata, kes mis hetkel ning kust uksest 
hoonesse sisenes. Tänu IP-võrgu kasu-
tamisele on 2N-i süsteem hästi lihtsas-
ti laiendatav, võimaldades samasse võr-
ku liita kaardilugejad, töötajate koodid, 
sinihamba ning NFC-võimalused,” loet-
leb Sasi. Just sinihamba tehnoloogia on 
viimasel ajal palju populaarsust kogu-
nud, seda just oma kasutusmugavuse 
tõttu. Kasutajal peab taskus olema luge-
jaga seotud nutitelefon ning uksest läbi-
pääsemiseks piisab vaid lugeja puuduta-
misest. Mingeid tülikaid kaarte või võt-
meid vaja pole!

Samuti on läbipääsu- ja fonosüstee-
mid kergelt integreeritavad nii koduau-
tomaatika, video- kui ka teiste läbipää-
susüsteemidega. Eestis on näiteks laialt 
levinud Austraalia ettevõtte Inner Range 

GERLI RAMLER
kaasautor

“Nutiseadmetega seotud internetipõhi-
sed fotolukud ja läbipääsusüsteemid on 
tõestanud oma turvalisust ning kasutus-
mugavust,” kinnitab Tšehhi IKT ja turva-
süsteemide arendaja ning tootja 2N Tele-
komunikace esindaja Walde ASi juhatu-
se liige Sander Sasi.

2N-i tooteid eksporditakse enam kui 
140 riiki ning ettevõte on IP-fonosead-
mete turul maailmas esikohal. 2N-i too-
teportfelli kuuluvad arvutivõrgul põhi-
nevad fono- ja hädaabi sidelahendused, 
IP-läbipääsusüsteemid ja -helindussead-
med, liftisüsteemid, M2M-tooted ja tele-
kommunikatsioonisüsteemid. Kõik too-
ted vastavad rangetele rahvusvahelistele 
standarditele (ISO, TÜV, UL, CE) ja ühil-
duvad näiteks selliste süsteemidega na-
gu ONVIF, Milestone, Cisco, Bosch, Avaya, 
Alcatel-Lucent ja paljud teised. 

Euroopa tootjana on 2N seadnud en-
da prioriteediks seademete kõrge küber-
turvalisuse. Näiteks on kõikide seadme-
te tarkvara võimalik võrgu kaudu lihtsalt 
uuendada, mis tagab, et seadmete tark-
vara on alati värske ja võimalikud ohud 
varakult likvideeritud. 

“Meie esindame 2N-i tooteid alates 
aastast 2015 ning sellest ajast saadik on 
IP-fonosüsteemid Eestis palju populaar-
sust kogunud. Pole ka ime, sest 2N-i too-
ted muudavad kasutajate igapäevaelu 
oluliselt mugavaks ja turvalisemaks,” 
nendib Sasi. 

Ta toob näiteks kontorites tavapära-
se probleemi: läbi fonoluku helistab kü-
laline sekretäri töökohale, aga sekretär 
liigub majas ringi ega ole kogu aeg laua 

Seega  on kõike võimalik liht-
salt ja paindlikult ümber seadista-

2N-i fonolukule saab lisada kogu 
hoone läbipääsuuksed ning neid üht-



152021

VAATA LÄHEMALT
www.walde.ee

line jälgida inimeste sisenemisi ja välju-
misi. Võimalik on liita sissepääseseade-
le lauatelefoninumber ning helistada 
fonotelefonilt üle maailma. Kui sisevõr-
gus on võimalik see seadistada helista-
ma nutitelefonidele ja tahvelarvutitele, 
siis välisvõrgus saab seadistada 2N-i pil-
veteenuse ning selle kaudu helistada nu-
titelefonidele koos videoga. Ehk kui kee-
gi hetkel kõnele ei vasta, võib paneel te-
ha helistajast pildid ning saata need tei-
le e-postiga. Kõik selleks, et suurendada 
teie turvalisust!

Walde AS on turvasüsteemide hul-
gimüügiga tegelev ettevõte. 1992. aas-
tal asutatuna on Walde üks esimesi sel-
les valdkonnas tegutsevaid ettevõtteid 
Eestis. 

Kui veel hiljuti võttis kontorihoone fua-
jees külalisi vastu turvatöötaja, siis nüüd 
teeb selle töö ära tehnoloogia.

Kaasaegne läbipääsusüsteem tõstab ärikinnisvara väärtust, sest ei omanik ega 
rentnik pea muretsema võõraste sisenemise pärast hoonesse.

Kõik süsteemid vastavad rangetele rahvusvahelistele turvastandarditele.

Kui veel hiljuti võttis kontorihoone fua-
jees külalisi vastu turvatöötaja, siis nüüd 
teeb selle töö ära tehnoloogia.
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Ehituspoodide kett Espak 
laieneb Suure-Jaani 
tööstusparki
Põhja-Sakala valda arendatavasse Suure-Jaani tööstusparki soetas 
esimeste seas hoonestusõiguse Eesti ehituspoodide kett Espak, 
kes kavatseb seal ehitusmaterjalide kaupluse avada 2022. aasta 
kevadel. Lisaks ostis tööstusparki töökoja jaoks kinnistu ka SKM 
Metallitööd OÜ, plaanides ehitama hakata tänavu suvel.

Espak on esindatud Eesti suuremates 
linnades suurte ehituskauplustega, kuid 
samuti avatakse järjest väikesemaid poode 
väiksemates asulates, lisaks Suure-Jaanile 
ka Räpinas, Muhu saarel ning Türil.
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MIS ON MIS
Suure-Jaani tööstuspark

Küsige julgelt lisainfot:
Erki Heinaste
Põhja-Sakala Vallavalitsus
arendusspetsialist
tel. 5190 0865
e-post: erki@pohja-sakala.ee

Külastage ka meie kodulehte:
https://toostusala.suure-jaani.ee

bimill Sakala OÜ juhatuse liige Aimar 
Kreevald nendib, et senised aastad tegut-
semist on näidanud, et Suure-Jaani ette-
võtluskeskkond ja tehniline infrastruk-
tuur on aasta-aastalt paranenud. 

Profiilliistude tootja Eesti Höövel-
liist OÜ juhataja Andrus Rooksi sõnul on 
olud ja elukeskkond Suure-Jaani kandis 
aastatega märgatavalt edenenud ning 
igati konkurentsivõimelised teiste Eesti 
piirkondadega. Ta lisab: “Kohaliku oma-
valitsuse toetus, asjaajamise efektiivsus 
ja professionaalsus – need on siin 5+!”

Tööjõudu loodetakse kohalikest 
õppeasutustest

Põhja-Sakala vallas elab pisut üle 8000 
inimese. Vallas on kaks linna, Võhma ja 
Suure-Jaani, kaks alevikku, Olustvere ja 
Kõpu, ning 70 küla. 

“Inimeste arv meie vallas on piisav, et 
varustada siin tegevust alustavaid ette-
võtteid tööjõuga, samuti asuvad vahe-
tus läheduses Olustvere Teenindus- ja 
Maamajanduskool ning Viljandi Kutse-
õppekeskus, kust on potentsiaal leida 
noort kvalifitseeritud tööjõudu,” nen-
dib Heinaste ja lisab, et kava kohaselt te-
gutseb 2030. aastaks tööstuspargis vähe-
malt 15 ettevõtet, kes on loonud ligikau-
du 200 töökohta. 

Projekti “Suure-Jaani tööstuspargi 
arendamine” eesmärk on suurendada 
ettevõtlusaktiivsust ja töökohtade arvu 
Põhja-Sakala vallas ning Viljandimaal 
laiemalt ja seda toetati Euroopa Regio-
naalarengu Fondi vahenditest. 

Piirkonda iseloomustab suurepärane 
looduskeskkond elamiseks, heas korras 
taristu, tugevad kogukonnad ning head 
tingimused vaba aja veetmiseks. Suure-
Jaanis asub 2019. aasta märtsis vallava-
litsuse eestvedamisel valminud Tervi-
sekoda, kuhu on koondatud veekeskus 
ja perearstikeskus, samuti politsei, kiir-
abi, apteek jm.

tööprotsessid jooksevad ilusti ning saa-
me varsti ehitama hakata,” lisab Riitmu-
ru. “See on väga ilus kant ja on näha, et 
inimesed jäävad sinna püsima ning pin-
gutavad koos, et Suure-Jaani elamiseks 
veel mõnusamaks ja elamisväärsemaks 
muuta. Heaks näiteks ongi vallavalitsu-
se algatatud tööstuspargi projekt, mis 
edendab kohalikku elu.”

Espak on esindatud Eesti suuremates 
linnades suurte ehituskauplustega, kuid 
samuti avatakse järjest väikesemaid poo-
de väiksemates asulates, näiteks on neil 
esindus Räpinas, Muhu saarel ning Türil.

SKM Metallitööd kiidab  
tööstuspargi võimalusi

Eelmisel enampakkumisel tegi eduka 
pakkumise ka metallkonstruktsioonide 
ja nende detailide valmistamisega tege-
lev SKM Metallitööd OÜ. Ettevõtte juha-
tuse liikme Toomas Miili sõnul on kin-
nistule plaanis rajada hoone metallitöö-
de tegemiseks. 

“Enampakkumisel osalesin sellepä-
rast, et Suure-Jaani tööstuspark on hästi 
välja ehitatud ning hind tundus soodne. 
Samuti on koostöö vallavalitsuse esinda-
jatega olnud väga hea.”

Miil lisab, et Suure-Jaani asub tema 
elukohale sobivas kauguses, mis oli sa-
muti oluline kriteerium tulevase töökoja 
asukoha valikus. Ajakava järgi on plaanis 
alustada ehitust sellel suvel, kui koroona 
siin just korrektiive ei tee. 

Põhja-Sakala valla arendusspetsialisti 
Erki Heinaste sõnul põrkuvad sageli ette-
võtjad uut tööstus-, tootmis-, lao- või äri-
hoonet planeerides tülikate probleemi-
dega, nagu ruumipuudus, kinnistu um-
mikuterohke asukoht või keerukas asja-
ajamine kohaliku omavalitsusega. 

“Meie pakume Suure-Jaanis aga või-
malust omandada kinnistu logistiliselt 
suurepärases kohas, kus on ettevõtjatele 
tagatud vallavalitsuse poolt kiire ja kor-
rektne asjaajamine.”

16 ha suurune tööstuspark pakub et-
tevõtetele vajaliku infrastruktuuriga 
varustatud 19 tootmis- ja ärimaakrun-
ti, kus on olemas kõik vajalik tootmise 
alustamiseks või laiendamiseks, logis-
tikakeskuse loomiseks või ärihoone ra-
jamiseks, sealhulgas liitumiste valmi-
dus. Tööstuspargi oluliseks eeliseks on 
logistiline asukoht, kus on tihe trans-
pordiühendus keskuste ja elamupiir-
kondadega, heas korras tugiteede võr-
gustik ning vahetu lähedus suuremate-
le maanteedele.

Suure-Jaani tööstuspargi lähistel te-
gutseva Eesti ühe suurema saeveski Com-

gErli raMlEr
kaasautor

Espak Viljandi ASi tegevjuhi Timo Riit-
muru sõnul on plaanis uue kaupluse 
ehitamisega alustada kohe, kui projek-
ti eskiis saab valmis ja konkursid tehtud. 

“Ideaalis võiks uus hoone olla kasu-
tuseks valmis järgmise aasta kevadel. 
Muide, ostsime juba esimesele kinnis-
tule lisaks veel ühe. Suure-Jaani on suu-
re perspektiiviga koht ning ei tahaks, et 
meie plaanid ruumipuuduse taha jääk-
sid. Viljandist vaid 24 kilomeetri kaugu-
sel asuv tööstuspark on logistiliselt suu-
repärases kohas!” 

Espaki uus kauplus on planeeritud 
1500ruutmeetrine, millele lisandub 
700ruutmeetrine drive-in-välisladu. 

“Hoone on kavandatud äge liimpuit-
ehitis, mis sobib miljöösse. Loodame, et 



Kõik ärikinnisvarast18 BETOONPÕRAND

Betoonpõrandate ületasandamine  tasandusseguga tagab 
kvaliteetse siseõhu ning hoiab kok ku kliendi ja ehitaja aega

sandusseguga tehtud lahendusi kasuta-
takse Rootsis juba aastakümneid ja selle 
heaks tõestuseks on Kiilto AB ja tema ko-
gemused ning tooted.

Kõik põrandatasandussegud, mida 
Kiilto soovitab pinnakattematerjali all 
kasutada, on vähese leelisesisaldusega. 
Vähene leelisesisaldus põhineb sage-
li kiirkivinevates toodetes kasutataval 
aluminaattsementi sisaldaval sideaine-
süsteemil. Kiilto põrandatasandussegu-
des on see olnud kasutusel juba aastatu-
hande algusest.

Tasandussegukihi kaitsva mõju seisu-
kohast peetakse betooni kriitiliseks niis-
kuse piirväärtuseks umbes 90% RH. Sel-

AULI KALDARU
Kiilto turundusjuht

Eestis valatakse betoonist põrandaid pi-
gem nii, et nende pealispind jääks ko-
he võimalikult sile ega vajaks betooni ja 
pinnakattematerjali vahele enam iseval-
guvat tasandussegu. Selline betooni pee-
gelsiledaks lihvimine sulgeb aga betoo-
ni poorid ja tavapärase 1 cm nädalas kui-
vamistempo asemel kuivab betoon kaks 
korda kauem – 1 cm kaks nädalat. Samal 
ajal on betoon kõndimiskuiv juba järg-
misel päeval, seega minnakse pindamis-
töödega pahatihti edasi harjumuspära-
se “1 cm nädalas kuivamise” graafikus. 

See võib aga tekitada hiljem hoones 
tõsiseid niiskusprobleeme, kahjustusi 
ja otseseid kulusid riknenud materjalide 
näol, samuti põhjustada ruumi siseõhu 
kvaliteedi ja lõhnaprobleeme, mis pikas 
perspektiivis on tervisele kahjulikud. 

Probleemi põhjus peitubki mittetäie-
likult kuivanud betoonis, selle kõrges 
aluselisuses, mis teatud tingimustel võib 
reageerida viimistlusmaterjali aluskihi 
ja selle kinnitamiseks kasutatava liimi-
ga, reageerides leelisele niiskusele. Selle 
tagajärjel lagunevad neis olevad orgaani-
lised ained, tekitades spetsiifilist lõhna.

Tasandussegu vajalikkus

Kiilto koostöös Floorexiga soovitab sel-
list riski kindlasti ja alati vältida. Juba 
5 mm tasandussegu kiht betoonil või-
maldab probleemi tekkimist ära hoida, 
kuna vähese leelisesisaldusega (pH < 
11, betoonis seevastu pH 12–13,5) 5 mm 
paksune põrandatasandussegukiht toi-
mib pinnakattematerjali ja betooni va-
hel justkui puhvrina allpool olevast be-
toonist tingitud leelisekoormuse vas-
tu. Poorid jäävad avatuks ja betoon saab 
normaalselt kuivada. Tasandussegu kui-
vab oluliselt kiiremini, lubades teha va-
lu õhemalt ja kõik see kokku oluliselt vä-
hendab mainitud riske. 

Sellise lähenemise plusse osatakse 
hinnata Soomes ja Rootsis, kus siseõhu 
kvaliteet on primaarne: seal ei lubata be-
tooni peegelsiledaks “kopterdada”. Ta-

lest piirväärtusest allpool liigub niiskus 
auru kujul. 

Tasandussegukihi kaitsvale mõjule 
lisaks on oluline arvesse võtta ka konst-
ruktsiooni ja liimimise toimivust. Mi-
da niiskem on aluspind, seda aeglase-
malt veepõhine liim kuivab. Liimitavate 
plastpinnakattematerjalide korral ei to-
hiks aluspinna niiskus mingil juhul ol-
la üle 85% RH.

Soomes arvestab Kiilto OY võimali-
ke siseõhuprobleemidega juba toode-
te arendusjärgus. Näiteks vaibaliimide 
väljatöötamisel on siseõhku mõjutavaid 
tegureid arvesse võetud alates sideaine 
arendamisest.

Kiilto ja Floorexi eesmärk on aidata ennetada kliendi probleeme, pakkuda parimaid 
lahendusi ja usaldusväärset teenust kõrgkvaliteetsete materjalide ning tööga.

Oluline on keskenduda siseõhuprobleemide ennetamisele, mitte 
tegeleda nende hilisema lahendamisega. Parim viis probleemidest 
hoidumiseks on kasutada vastutustundliku tootja tunnustatud 
ning kvaliteetset ehitusmaterjali.
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Küsi põrandate tasandamisele pakkumist: 
aivo@kiilto.com, tel 50 76 193

Betoonpõrandate ületasandamine  tasandusseguga tagab 
kvaliteetse siseõhu ning hoiab kok ku kliendi ja ehitaja aega

Kahjulikud ühendid

2-etüülheksanooli puudumine. On kaht-
lustatud, et 2-etüülheksanool on seotud 
ka halvast siseõhust tingitud haigusnäh-
tudega. Soome elamuhügieenimääru-
ses (asumisterveysasetus) on 2-etüülhek-
sanoolile seatud kontrollväärtuseks 10 
µg/m³. Niisuguse märgistusega toodete 
puhul oleme kindlaks teinud, et 2-etüül-
heksanooli ei teki mingites kasutustin-
gimustes.

Niiskus, mida veepõhine vaibaliim 
aluspinda kaasa toob, tekitab sageli dis-
kussiooni, ent tegelikult ei tekita alus-
pinna pinnaniiskuse hetkeline tõus pai-
galdamise käigus siseõhuprobleeme. 
Juuresoleval graafikul on võrreldud 50 
mm paksuses pindmises betoonplaadis 

(85% RH) sisalduva vee kogust vaibalii-
mist tuleva vee kogusega.

Kalkulatsioon on ligikaudne. Pindmi-
ses betoonplaadis sisalduv niiskus ja lii-
miga kaasnev veekogus varieeruvad too-
dete vahel.

Plastifikaatorite puudumine

Liimides ja plastpinnakattematerjalides 
kasutatavad plastifikaatorid on tüüpili-
selt väikesemolekulilised ühendid. Kui-
gi nende osakaal toodetes on massiprot-
sentides sageli väike, on nende ainehulk 
ja sellest tuleneda võiv kahjulik toime si-
seõhu kvaliteedile sageli märkimisväär-
ne. Seetõttu ei sisalda selle märgiga Kiilto 
põrandaliimid plastifikaatoreid.

M1 emissiooniklassiga tooted

Emissiooniklass jaotab tooted kolme ka-
tegooriasse: M1, M2 ja M3. 

M1 klassi kuuluvad kõige rangemate-
le emissioonimääradele vastavad tooted, 
millest ei eraldu ruumi õhku kahjulikke 
ühendeid ega lahusteid, M1 klassi tooted 
on turvaline valik. Kõik Kiilto kruntai-
ned, vaibaliimid ja tasandussegud, mida 
soovitame pinnakattematerjali all kasu-
tada, on M1 emissiooniklassiga.

Uus kontseptsioon ja uued tooted

Et olla parem partner oma klientidele ja 
pakkuda kõige kvaliteetsemaid lahen-
dusi, teeme igapäevaselt tööd nii oma 
tootearenduse, nõustamise kui ka uu-
te teenuste ja võimaluste pakkumise 
osas. Nüüd oleme põrandate tasanda-
mise sektoris turule tulemas täiesti uue 
kontseptsiooni ja uute toodetega, seda 
koos hea partneri Floorex OÜga. 

Põrandate tasandamine tasandus-
segudega on ehitusturul kasvav trend, 
sest see lubab vältida võimalikke hili-
semaid probleeme. Samuti säästab see 
kliendi aega – aeg  on kõikidest ressurs-
sidest kõige kallim ega taastu. Seega on 
Floorex ehitanud veoauto baasil mobiil-
se pumpamissüsteemi, kus on olemas 
kõik vajalik, et objektil põrandaid suur-
tes mahtudes tasandada. Pumpamisega 
saab alustada praktiliselt kohe, kui auto 
on objektile jõudnud, lisaks toodab selli-
ne süsteem minimaalselt jäätmeid (kuiv-
segu kottide näol), kuna segu on kaasas 
“big bag”-pakendites. Meie võimekus 
ja mobiilsus lubavad teenindada klien-
te alates eramutest kuni suurte kauban-
duspindadeni välja, sealhulgas ka töös-
tusettevõtteid. 

Kiilto ja Floorexi eesmärk on enneta-
da probleeme, pakkuda klientidele pari-
maid lahendusi ja usaldusväärset teenust 
tunnustatud ja kvaliteetsete materjalide 
ning tööga. Nii hoiame ära ruumide niis-
kusprobleemid, võimalikud kahjustused 
ja sellest tingitud lisakulud ning garan-
teerime, et klientidele on ruumis kvali-
teetne siseõhk.

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



Kõik ärikinnisvarast20 ripplagi

Laed kui funktsionaalsed   disainielemendid
Lagi ei täienda mitte ainult ruumi väljanägemist, vaid loob sünergia 
kogu muu sisustusega. Õigesti planeeritud lahendusega muudab 
lagi ruumi akustika mõnusaks ning lisab vajadusel tulepidavust. 
Põhjalikumalt saab sellest teada Eesti ühe vanema ja suuremate 
kogemustega laematerjalide müüja Voller Kaubandus OÜ loost. 

lagede valikul otsuseid lae pinnakatte-
viimistluse järgi, mitte laele seatud pea-
miste funktsioonide järgi, ehk arvesta-
da võiks, et lagi on alatajutav pind, mi-
da me üldjuhul ei vaata detailselt või ei 
pane tähelegi.

Ligi 30 aastat lagede ehitamise kogemust

Volleri ajalugu ulatub aastasse 1992, mil 
alustati ripplagede müügi ja paigalduse-
ga. Aastate jooksul on tehtud koostööd 
enamiku Eesti ehitusettevõtjatega olu-
listel ja tuntud projektidel. Alates aas-
tast 2003 tegutsetakse oma paigaldus-
meeskonnaga ka Soomes, võtmaks osa 
sealsest ehitusturust. Tänaseks on ette-
võtmine jagunenud tegevuspõhiselt ka-
heks – Voller Kaubandus OÜ tegeleb la-
gede müügi ning Voller Sisustus OÜ pai-
galdusega. 

Firma Voller eesmärk on pakkuda 
ripplagede terviklahendusi valdkonna 
tipptootjatelt. 

Rõhk on võimalikult laial ja eriilme-
lisel tootevalikul ning professionaalsel 
paigaldusteenusel. Fookus on pakkuda 
iga ruumi jaoks õiget lahendust. Voller ei 
ole end teadlikult sidunud ühegi tootja-
ga nii, et peaks kedagi eelistama või sun-
dima kliente ostma toodet, mis ei pruugi 

gerLi ramLer
kaasautor

Ideaalis on ripplagi ehitisega harmo-
neeruv tarind, mille vajadus ja eesmär-
gid määratletakse juba hoone projek-
teerimise lähteülesandes. Nagu ka sein-
te, põranda ja mööbli puhul on iga ruu-
mi jaoks olemas sobilik lae materjal, mis 
oleneb ruumi kasutusotstarbest. 

Kaubanduskeskused, spordihooned, 
kontserdisaalid ja kontorid omavad 
täiesti erinevaid funktsioone lagede-
le. Toome näiteks mõned ripplae funkt-
sioonid: ruumiakustika, müratõke, tule-
tõke, esinduslik disainelement, lihtsalt 
peitmaks laetaguseid kommunikatsioo-
ne või lühendamaks ehitusprotsessiaega 
kuivehituse viimistluslahendusena jne.

Akustikal peatudes on oluline juba 
ehitise planeerimisel arvestada kõikvõi-
malikke müraallikaid (väline liiklusmü-
ra, tehnilised seadmed, tegevused ruu-
mides) ja tegeleda nende parema paik-
nemisega teineteise suhtes. Tähtis on 
ka vibratsiooni ja müra tekitavad sead-
med võimalikult paikselt isoleerida, et 
ei peaks kanduvat müra mööda hoonet 
taga ajama. 

Seejärel saab kavandada vastavalt va-
jadusele mürapidavaid tarindeid (seinad, 
vahelaed). Kui ruumi mõjutavad välised 
tingimused on kaardistatud, siis alles 
saab tegeleda konkreetse ruumi akusti-
kaga vastavalt selle ruumi kasutusotstar-
bele. Hästi lihtsustatult üteldes heli neel-
duvat pinda võiks olla ruumi laepinna ja-
gu ja akustikaga võiks rahul olla, kui rää-
kida on kerge ja kõnest arusaadavus täp-
ne. Probleemne akustika tähendab tege-
lemist tagajärgedega, mis võib osutuda 
keeruliseks ja kalliks tegevuseks. 

Kui lae funktsioonid on määratletud, 
siis tuleb see siduda interjööri esteetili-
se visiooniga ja leida terviklik ripplae-
süsteem, mis on integreeritud vastavalt 
valguslahenduse, ventilatsiooni, küt-
te ja jahutusega ning muude tehniliste 
kommunikatsioonidega. Tihti tehakse 

Volleri ajalugu ulatub aastasse 1992, mil alustati ripplagede müügi ja paigaldusega. 
Koostööd on tehtud enamiku eesti ehitusettevõtjatega olulistel ja tuntud projektidel.

olla parim või mis ei taga süsteemseid ja 
terviklikke lahendusi.

Voller eristub teistest Eesti ja Soome 
laepakkujatest lisaks oma valikule ja 
kogemustele ka nii-öelda füüsilise ole-
masoluga. 

Volleri müügisalongis on võimalik 
tutvuda erinevate näidiste ja lahendus-
tega. Ettevõtte ladu on väga heal tasemel, 
mis tähendab, et laos on pidevalt lai va-
lik tooteid. Sihipäraselt on tegeletud pa-
rema tootevaliku tarnimisega, tagamaks 
klientidele optimaalseid ja terviklikke 
lahendusi, mis ka kestavad. Korra pai-
galdatud lagi ei peaks tekitama kunagi 
kliendile peavalu!

Volleri puhul peavad kliendid suureks 
eeliseks ka seda, et pakutakse ka juba 28 
aastat tagasi valikus olnud tooteid. Ar-
vestades eeltoodut ja laia tarnijate võr-
ku, suudetakse pakkuda abi ka haldus- ja 
remondiettevõtetele, kes vajavad rippla-
gede remondiks või hoolduseks erineva-
te tootjate erinevaid tooteid. Liikumaks 
klientidele lähemale, avati käesoleval 
aastal Volleri kodulehel online-ladu, kus 
on võimalik näha laotoodete hetkeseisu. 

Voller on selgelt oma ala parima kom-
petentsiga ostukeskus koos regiooni pa-
rima laoseisu ja tootevalikuga.
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laed kui funktsionaalsed   disainielemendid

Volleri loodud on ka Helsingis asuva Tripla kaubanduskeskuse aatriumi omanäoline ripplagi.

Voller pakub abi ka haldus- ja remondiettevõtetele, mis vajavad ripplagede remondiks või hoolduseks erinevate tootjate kaupu.



Kõik ärikinnisvarast22 aknakile

Kileprof muudab 
ärihooned turvaliseks 
ja energiatõhusaks
3M-i ja SolarGardi kilede ametlik esindaja Kileprof OÜ alustas tegevust 
autoklaaside toonimise ja kiletamisega, millele lisandusid õige pea 
kontori, kaupluse või tootmishoone toon- ja turvakiletamine ning 
seejärel dekoratiiv- ja reklaamkilede valmistamine ning paigaldus. 
Tänaseks on ettevõte kiletanud tuhandeid autosid ja sadu hooneid.

sekaitse + turvakile, mis on purunemise 
korral ilmastikukindel ning hoiab klaa-
sikilde kile küljes kinni. 

Kileprofi tehnilise analüüsi võimekus 
on väga kõrge ning analüüsida suudetak-
se igat klaasi. Raudsepp nendib, et paljud 
kilepaigaldajad vaatavad lihtsalt kilede 
infot tootelehelt, kus ei ole aga kõiki eri-
pärasid ära toodud. Näiteks varem olid 
päikesekaitsekiled mõeldud paigaldami-
seks sissepoole, aga nüüd on aknapaketi-
süsteemid nii head, et seestpoolt kileta-
mine võib rikkuda paketi häid omadusi.

Aken soojuspidavamaks energiakilega 

Väga palju ruumide soojusest läheb ka-
duma läbi aknapakettide. Unikaalse 
energiakilega saab klaasi sisepinna U-
väärtuse muuta kahekordse klaasi soo-
japidavusest samaväärseks kolmekord-
sega, juhul kui olemasolevad klaasid on 

bi nägemise võimalust või tekitada klaa-
sile peegliefekt. 

Päikesekaitsekilega on võimalik kile-
tada ükskõik kui suurt pinda – kuigi kile 
laius on maksimaalselt 1,83 meetrit, saab 
seda edukalt paigaldada mitmes jaos. Ki-
let peab sõltuvalt klaasitüübist paigalda-
ma klaasi sise- või välispinnale. Lisaks vä-
hendab kiletatud klaas oluliselt kontori-
mööbli, kaupluse vaateaknal oleva kauba 
või muuseumi museaalide pleekumist. 
Näiteks kaupluste vitriinakendele sobib 
väga hästi täiesti läbipaistev kile 3M Pres-
tige 90EX, mis tõrjub 99,9% UV-kiirgu-
sest ning suure osa infrapunakiirgusest.

Innovatiivne on peaaegu nähtamatu 
kile Solargard LX70, mis suudab peegel-
dada infrapunakiirguse erinevaid lai-
nepikkusi, muutes akna kiirguspidava-
maks. Päikesekaitsekilesid on võimalik 
tellida ka kokku lamineerituna, päike-

gerli rAmler
kaasautor

“Majade kiletamine lisandus meie port-
felli tänu klientidele, kes jäid meie auto-
kiletamise teenusega väga rahule ning 
hakkasid uurima, ka saaksime võtta et-
te ka kontorite ja kaupluste aknad. Ole-
me üks vähestest Eestis, kellele üle maa-
ilma tuntud 3M on usaldanud oma amet-
liku partneri staatuse ning anname en-
da paigaldatud 3M-i kiledele tootja ga-
rantii,” räägib üle 15aastase kilede pai-
galdamise kogemusega Kileprof OÜ juht 
Ole Raudsepp.

Tema sõnul võib kiletamine tunduda 
pealtnäha lihtne töö, ent tegelikult käi-
tub kile iga klaasi puhul erinevalt ning 
seega on iga objekt eelmisest erinev. 
“Käime alati kohapeal iga maja eraldi 
hindamas ja mõõtmas, et saavutada pa-
rim tulemus. Anname klientidele nõu, 
millise funktsiooniga kilet kus kasuta-
da, et sellest saadav kasu oleks suurim.” 

Tõusev trend on päikesekaitsekiled 

Päikesekaitsekiled on suurepärane või-
malus lahendada ühe hoobiga mitu 
probleemi. Kileprof esindab 3M-i ja So-
largardi (Saint-Gobaini kaubamärk) 
päikesekaitsekilesid, olles saanud toot-
jatelt ka vastavad paigalduskoolitused. 
“Päikesekaitsekile abil saab tõrjuda liig-
set soojusenergiat, UV- ja infrapunakiir-
gust ning toonitud kilega ka näiteks pii-
rata nähtava valguse hulka siseruumides. 
See kõik kokku annab võimaluse oluliselt 
paremini reguleerida hoone sisetempe-
ratuuri ning luua parem töö- ja elukesk-
kond,” tutvustab Raudsepp. Tumenda-
tud kilega saab vähendada ka klaasist lä-

Päikesekaitsekile aitab kuumal suvel tõrjuda 
liigset soojusenergiat, UV- ja infrapunakiirgust.



232021

vaata lähemalt   www.kileprof.ee

kõrge U-väärtusega. Selleks tuleb Raud-
sepa sõnul eelnevalt täpselt ära määrata, 
kas ja kui suur on klaaside energiakadu 
ning et nõrgaks kohaks pole hoopis raa-
mid. “See analüüs on väga oluline, sest nii 
saab klient toote, mida ta tõesti vajab. Me 
ei müü kunagi huupi,” ütleb ta.  

Energiakilega saab muuta klaasid 
talveperioodiks soojapidavamaks ja sa-
mas tõrjuda liigset päikesesoojust suve-
perioodil. Kilega tekitatakse klaasile se-
lektiivkiht (Low-E), mis muudab akna G-
väärtust ja U-väärtust. Energiakiled on 
klaasil peaaegu nähtamatud ning sobi-
vad tänu sellele ka vanematele arhitek-
tuurilist väärtust omavatele hoonetele, 
millel muinsuskaitseamet ei luba muu-
ta hoone välisilmet. Energiakile garan-
tii on koguni 10 aastat ning eeldatav elu-
iga 15–20 aastat.

Turvakilede sihtgrupp on näiteks kau-

Toonitud kilega saab ka näiteks piirata 
nähtava valguse hulka siseruumides.

bandusfirmad, eraisikud, politsei- ja pii-
rivalveamet, päästeamet, muuseumid, 
tööstused ning saatkonnad. Turvakile-
sid liigitatakse turvaklasside järgi – vas-
tavalt eesmärgile erineva paksusega kile. 
Enamik on läbipaistvaid ning neid pai-
galdatakse sissepoole, et kaitsta sees ole-
vaid esemeid ja isikuid. Kiledega on või-
malik muuta klaaside turvaklasse stan-
dardsest 2b2-st kuni P3A või isegi P4A-ni. 

Turvakile peab vihma ka purunemisel

“Kõige õhemad turvakiled paigaldatakse 
tavaliselt lasteaedadesse, et kaitsta lapsi 
klaasi purunemisel kildude eest. Samu-
ti peavad olema turvakiletatud klaasid 
alates akendest ja kapiustest kuni kella-
deni toiduainetööstuses, et vältida klaa-
sikildude toidu sisse sattumise võima-
lust,” tutvustab Raudsepp. 

“Kuna turvakiled tõrjuvad ka UV-kiir-
gust, kasutatakse neid muuseumites, aga 
ka vanades hoonetes mööbli kaitseks nii 
pleekimise kui ka varaste eest. Lisaks on 
olemas multifunktsionaalsed turvaki-
led, mis tõrjuvad infrapuna- ja elektro-
magnetlaineid. See funktsioon on vajalik 
näiteks saatkondades, sest aitab kaitsta 
sensitiivset infot spionaaži korral pealt-
kuulamisaparaatide eest. 

Kõige tugevamad on vandalismivas-
tased turvakiled, mis kannatavad välja 
näiteks kivist prügikastiga viskamise ja 
isegi plahvatused. Plahvatuste korral on 
suurem osa raskeid kehavigastusi ja sur-
majuhte põhjustatud just klaasikildude 
poolt, mille tõttu on ehitise ohutumaks 
muutmiseks klaaside turvamine üks esi-
mestest olulistest sammudest. Lisaks kil-
dude enda küljes kinni hoidmisele hoiab 

turvakile ka akent purunemise korral 
endiselt raamis sees, kaitseb selle kaudu 
ehitist ilmastiku eest ja võimaldab jätka-
ta ruumides tegevust.

Dekoratiivkilega pind firma reklaamiks

Dekoratiivkilesid kasutatakse erinevatel 
eesmärkidel: klaaside värvi või läbipaist-
vuse muutmiseks, mustrite ja infograa-
fika lisamiseks, ruumidele korporatiiv-
brändingust lähtuva ilme andmiseks, 
reklaamikandjana või ettevõttele olulis-
te saavutuste ja eesmärkide visualiseeri-
miseks. Samuti on võimalik dekoratiivki-
ledega lisaks autodele ja klaasidele kile-
tada laudu, toole, seinu, põrandaid, lage-
sid, aknaraame või betoonposte. See on 
lihtne võimalus muuta külm betoonpind 
näiliselt hubaseks puitpinnaks. 

“Dekoratiivkilesid saab tellida nii 
oma kujundusega kui teha seda koos 
meie disaineritega. Tulemus valmib rät-
sepatööna täpselt selline, nagu kliendil 
on vaja,” räägib Raudsepp. “Lisaks paku-
me ka privaatsust pakkuvaid kilesid. Sel-
leks võime paigaldada fassaadiakendele 
mattkile, sobiva tumendava toonkile või 
piisavalt tiheda mustriga dekoratiivkile, 
mis tekitab kardina efekti.”

Kileprofi meeskonna kvaliteetse töö 
tagavad aastatepikkune kogemus, pidev 
täiendõpe ning töötajatele omistatud 
sertifikaadid. Kileprof tegutseb nii ko-
duturul kui ka Euroopas. 

Kiled on võimalus lahendada erine-
vaid probleeme pisikesest suvilast kuni 
suure ärikeskuseni. Teie partner kiletöö-
des on Kileprof!

Päikesekaitsekilega saab kiletada ükskõik kui 
suurt pinda – kuigi kile laius on maksimaalselt 
1,83 meetrit, saab seda edukalt paigaldada 
mitmes jaos.



UUS SEPA 19 ÄRIHOONE
TARTU ESIMENE A-ENERGIAKLASSI ÄRIHOONE!

Üürile anda  kaubandus- ja büroopinnad „kõik hinnas”
põhimõttel: ei mingeid lisanduvaid kommunaalkulusid!

Plaanid ja hinnad: 
www.sepa19.ee

Küsi pakkumist oma ettevõttele tel. +372 715 1429, mob. +372 509 1191
lauri.talts@hals.ee





Kõik ärikinnisvarast26 katus

Kuidas anda vana kortermaja 
lamekatusele pikk eluiga?
Aastatel 2016−2020 on Tallinnas ja 
Tartus renoveeritud mitme aastail 
1970−1990 ehk nõukogude aja lõpu-
perioodil ehitatud kortermaja lameka-
tused, kus kasutati tavapärasest Eesti 
keskmisest tasemest oluliselt suurema 
kestvusega lahendusi ja parema kvali-
teediga materjale ning tarvikuid. Nende 
maksumus oli 1,5−2 korda kõrgem, kuid 
pikk kestvus annab selle kuhjaga tagasi.
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vust: otsige üles valdkonna asjatundjad 
ja tellige neilt projekt, projektijuhtimise 
või vähemalt konsultandi teenus.

Siiski on vähemalt Harjumaal ja Tar-
tumaal kasutatavate materjalide kva-
liteediklass viimase viie aasta jooksul 
märgatavalt paranenud. Eriti märga-
tav oli see pärast rahvusliku katusestan-
dardi loomist katuse- ja fassaadimeist-
rite liidu poolt 2015 ja Soome uuemate, 
aastate 2012−2014 rakendusjuhiste ees-
ti keelde tõlkimist Ehituskeskuse ja Ehi-
tame kirjastuse poolt. Põhja- ja Kesk-Eu-
roopa arenenud riikidega seda võrrelda 
siiski ei kannata.

Enne 2016. aastat kasutati meil näi-
teks väga palju selliseid bituumenrull-
materjale, mida isegi idaturul loeti sääs-
tuklassiks ja mille kestvus ei ole üldjuhul 
enam kui 10−15 aastat.

Pikaajalised ehituslahendused  
vaid viiel protsendil

Vaadeldud nõukogude ajal ehitatud kor-
termajade lamekatustel on kasutatud pa-
remaid ja suurema kestvusega lahendu-
si kui suuremal osal Eestis renoveeritud 
kortermajadest ja ka uusehitustest. Tege-
likult võib välja öelda, et selliseid on alla 
10% Eestis bituumenrullmaterjaliga kae-
tud lamekatusega hoonetel, ilmselt isegi 
vähem kui 5%.

Vaadeldavad katuselahendused kesta-
vad tõenäoliselt 40−60 aastat ja nii siin-
kirjutaja kui ka enamik nende tegijaid, 
paraku aga ka lugejad nende kestvuse 

Alo KAru
tehnikamagister ja ehitusekspert hoone piirdetarindite alal 

Eesti ehituses on endisele idablokile 
omaselt tänaseni levinud valdavalt idatu-
ru vajadusteks toodetud odavama kvali-
teediklassi ja kestvusnäitajatega ehitus-
materjalid. Samuti pretendeerivad pal-
jud lahendused, materjalid ja tarvikud 
pigem odavusele kui kvaliteedile ja pi-
kaajalisele kestvusele.

See, et Eesti ehitus on Skandinaavia 
või Kesk-Euroopa arenenud riikide tase-
mel, on müüt. Selle levitajad kas blufivad, 
valetavad või ei ole neil õiget ettekujutust 
arenenud riikides kasutatavatest lahen-
dustest ja materjalidest.

Erandiks ei ole ka piirdetarindid, seal-
hulgas lamekatused. Meie katused on 
2−10 korda odavamad ja oluliselt väik-
sema kestvusega kui arenenud riikides 
ja need ei ole kaugeltki maailmatasemel, 
nagu mõnest kommertsartiklist lugeda 
võib. Eriti suured on käärid ekspluatee-
ritavate katuste vallas.

“Ei” odavtoodetele

Praegu saab piirdetarindeid ehitada ja 
renoveerida isegi enam kui 50aastase 
kestvusega. Meil üldlevinud materjalid 
ja lahendused kaugeltki nii kaua ei kes-
ta – heal juhul pool sellest või veelgi vä-
hem (10−30 aastat).

Põhiline häda on, et meie lamekatus-
tes enam levinud aurutõkke-, soojustus- 
ja hüdroisolatsioonimaterjalid ning tar-
vikud on üldjuhul idaturu vajadusteks 
toodetud odavtooted, mis arenenud Eu-
roopas kannavad heal juhul säästuklas-
si nime. Halvemal juhul ei lubata selli-
seid kasutada. Samasugune on olukord 
ka kaldkatuste ja fassaadide ehituses. 
Ilmselt ka muudes ehitusosades, mille-
ga autor kahjuks eiti hästi kursis ei ole.

Soovituseks tellijatele, kes soovivad 
oma hoonetele suure kestvusega piirde-
tarindeid või hinnata nende jääkkest-

Üks esimesi objekte Eestis, kus kasutati katuse põhisoojustusena vertikaalpaigaldu-
sega suure 50 kPa survetugevusega klaasmineraalvilla Isover ol-lAM.

lõppu tõenäoliselt ei näe. Nende maksu-
mus on 1,5−2 korda kõrgem, kuid pikk 
kestvus annab selle kuhjaga tagasi.

Eeltoodu kehtib muidugi vaid nende 
katuste füüsilise vananemise kohta. Me 
ei saa välistada, et riiklikult vastu võe-
tud poliitiliste, majanduslike või ka ehi-
tustehniliste otsuste tõttu tuleb täna-
päeval renoveeritud majad ja katused ju-
ba 15−20 aasta pärast ümber ehitada. Sa-
muti võib muutuda mõne hoone funkt-
sioon või lõppeda selle kasutamine seni-
sel kujul. Paljud üheksakümnendatel ja 
sajandi alguskümnel ehitatud ning reno-
veeritud hooned ei vasta enam tänapäeva 
nõuetele, ammugi mitte passiivmaja või 
liginullenergiamaja nõuetele.

Kõnealuste hoonete ümbertegemisel 
tasuks siiski arvestada, et olemasolevate 
piirdetarindite eemaldamisel, uute ehi-
tamiseks materjalide tootmisel ja nende 
logistilisel ahelal on samuti ökoloogiline 
jalajälg, mis võib üles kaaluda paremast 
soojustamisest saadava efekti. Alati ta-
suks kaaluda, kas ei ole otstarbekam ole-
masoleva katuse, fassaadi või akende res-
surss ära kasutada, kui ilma tõsise kaa-
lumiseta hakata vahel isegi alla kümne 
aasta vanuseid piirdetarindeid kütteku-
lude kokkuhoiu nimel uuendama. Hin-
nanguid piirdetarindite (eriti hüdroiso-
latsiooni, katteplaatide, krohvide jms) 
jääkressurssidele saavad anda vaid eriala 
asjatundjad, mitte üldehituse eksperdid. 
Siin ei piisa isegi suurepärastest teadmis-
test ehitusfüüsika valdkonnas.



ehitustrust.ee

KOGEMUS
LOEB

Ehituse peatöövõtt ja projektijuhtimine   
Projekteerimis- ja ehitustöövõtt

Hoonete ehitus       Kinnisvaraarendus

Ehitustrust on asjatundlik partner ja 
toetab Teid ehitusettevõtmistes.
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Tulevikku vaatav kinnisvaraarendaja planeerib 
võrgutaristu lahendused  tervikuna

sideühendusi. „Samas oleks see kindlas-
ti vajalik, sest enamik ärisid sõltub vähe-
mal või rohkemal määral ühenduses ole-
misest ning varuvariandid selle tagami-
seks peaksid igal ajahetkel tagatud ole-
ma. See tähendab, et ärikinnisvaraaren-
duste sideühendused peaksid toetuma 
alati vähemalt kahele nn õlale,” kom-
menteerib ta. 

Oliver Ruus toob hea näitena välja 
Electra ärimaja Avala kvartalis Tallin-
nas, kus Enefit Connect asub. Ärikvar-
talisse planeeriti kohe projekteerimisel 
koostöös arendaja Kaamosega kaks pa-
ralleelset sideühendust, mis tagab selle, 
et kui üks mingil põhjusel rivist välja lä-
heb, siis teine toestab. 

“Ka meil on üksusi ja toimimismehha-
nisme, mis eeldavad katkematut ja kvali-
teetset ühenduses olemist – näiteks meie 
võrguhalduse juhtimiskeskus, mis enne 
uude majja ei kolinudki, kui teine side-
ühenduse õlg samuti toimima saadi,” 
kirjeldab Ruus. 

Töös nähakse tihti seda, et arendajad 
ei mõtle eos kõikidele riskidele või tule-
vikulahendustele ning projekteerides ei 
planeerita varuvariante või vajadusest 
suurema võimsusega lahendusi. 

“Pakume ühendvõrgu väljaehitamist, 
kus planeerime elektri- ja sideühenduse 
koos. Seejuures aitame arendajatel alati 
mõelda ka tulevikule, mis tähendab, et 
ühendusi tuleb igaks juhuks dubleeri-
da ning sidekaablit rajades tasub mõel-
da lahendustele, mida veel ei ole, aga mi-
da kaabel peaks suutma tulevikus siiski 
välja vedada,” lisab Ruus ning rõhutab, 
et tulevikukindlaim lahendus on fiibe-
roptiline valguskaabel, mis võimaldab 
suuri kiiruseid ja annab ilmastikukind-
luse ning mis tagab ühtlasi operaatori-
neutraalsuse.

Valguskaabel on tänapäeval kõige kii-
rem viis internetivõrgus andmete edasta-

Liis veersaLu
Eesti Energia

“See kõik seab kõrgemad ootused tä-
nastele ärikeskkondadele ning sealsete-
le taristulahendustele ka võrgu puhul,” 
tõstab Enefit Connecti taristu liitumis-
te teenuste üksuse juht Oliver Ruus esile.  
Võrkude taristulahendused on tihti loo-
dud eraldiseisvalt, arvestamata uute tee-
nuste võimalustega, mis võrkude puhul 
tulevikus kaasneda võivad. Võrgud on 
tihti n-ö rumalad ning täidavad vaid üht 
eesmärki ehk sidekaabel toob paigalda-
ja teenuse, tänavavalgustus valgustab 
tänavat jne. Tihti rajatakse võrkusid  eri 
aegadel, mis pikendab paigaldamise ae-
ga ning toob kaasa topeltkulutused. See 
tähendab samal ajal ka seda, et võimali-
kud teenused on võrgu rajaja võimalus-
test sõltuvad.

Samas on ärihoonete ja kinnisvara-
arenduste traditsioonilised mudelid, 
kus põhifookus oli peaasjalikult kulu-
de vähendamisel, astunud sammu edasi 
dünaamilisema ja agiilsema keskkonna 
poole, kus samaväärselt tähtsad on suu-
rema tootlikkuse, efektiivsuse, koostöö 
ja heaolu võimaldamine.

Ootus on nutikate hoonete arenda-
mise järele, mis kasutavad tipptasemel 
tehnoloogiat ning kus süsteemid teevad 
omavahel koostööd, et keskkond võimal-
daks suuremat paindlikkust. Samal ajal 
on äride hallatavad andmemahud muu-
tunud üha suuremaks ning tehnoloo-
gial ja sideühendusel põhinev on oman-
danud üha ärikriitilisema staatuse. See 
tähendab, et ka hoonete süsteemid ning 
neid toetav ja ümbritsev taristu peavad 
seda kõike võimaldama.

Ühendus peab olema igal ajal tagatud

Oliver Ruusi sõnul võib olla üllatav, et 
paljude ärihoonete projekteerimisel ei 
planeerita siiani eos näiteks dubleerivaid 

miseks. Signaal võib läbida tohutuid va-
hemaid, aga kvaliteet püsib alati prakti-
liselt muutumatu. Lisaks on valguskaa-
bel tulevikukindel lahendus, sest on vas-
tupidav nii suurele koormusele, ilmasti-
kumuutustele, roostele, oksüdeerumise-
le, suurele veehulgale jm. Samuti ei rea-
geeri see raadiolainetele ega elektrivõr-
gus esineda võivatele häiretele. Seetõttu 
on valguskaabel ainuvõimalik lahendus 
ka kõigile kinnisvaraarendajatele. 

Millele aga tihti ei mõelda, on ope-
raatorineutraalsus. Selle asemel, et sidu-
da end ühe teenuspakkujaga, on kiire in-
terneti vabavõrgu puhul võimalik teenu-
seosutaja ise valida ning seda soovi kor-
ral alati ka vahetada. 

“Ehitame valguskaablivõrku üle Ees-
ti ning põrkume tihti selle vastu, et ope-
raatorineutraalsusest ei mõelda tihti kui 
olulisest tegurist. Tegelikult aga seda see 
on, sest tõstab nii ettevõtete kui eraisi-

Tänapäeva ettevõtete töötamisviis on viimase 
kümnendi jooksul palju muutunud. Ühtpidi 
on põhjuseks tehnoloogia kiire areng, teistpidi 
muutunud harjumused, suurenenud hallatav 
andmemaht ning vajadus olla efektiivsem.
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tulevikku vaatav kinnisvaraarendaja planeerib 
võrgutaristu lahendused  tervikuna

kute konkurentsivõimet. See tähendab, 
et läbi operaatorineutraalse vabavõrgu 
saab hoida sidekulud täpselt nii mada-
lad, kui turg hetkel lubab, ning puudub 
pikaajaline siduv leping vaid ühe tee-
nusepakkujaga,” tõstab Enefit Connecti 
esindaja esile olulist argumendi.  

Terviklike energialahenduste taristu 
planeerimine tagab efektiivsuse

Tegelikult ei piisa tänapäeval vaid elekt-
ri- ja sidevõrgu koosplaneerimisest. Tu-
levikku vaatavad arendajad teevad pal-
ju enamat ning mõtlevad ka energia- ja 
andmeedastusega seotud lahenduste 
tervikpildile. Näiteks saab kohe projek-
teerimisel arvestada ka kvartali välis-
valgustusega, elektriautode laadimis-
võimalustega, roheenergia tootmisla-
hendustega päikesepaneelide paigalda-
mise näol ja palju muud. Koos ehitatud 
ja planeeritud tark võrk ühes erilaadsete 

võimalustega on ressursi mõttes kahtle-
mata efektiivne.

“Aitame klientidel nende visioone el-
lu viia. Seejuures pole olemas üht stan-
dardlahendust, vaid läheneme kliendi-
keskselt ja vaatame tervikpilti,” rõhutab 
Oliver Ruus, rääkides Enefiti ühendvõrgu 
tootest ja lahendustest, mida pakutakse. 

Ruus toob head näited taristu tervik-
planeerimisest hiljutistest elamukvarta-
li arendustest Tiskreojas Tallinnas ning 
Raadirajas Tartus. Mõlemas paigas pla-
neeriti koostöös arendajaga kohe eos ter-
viklik elektrikaablil jooksev valgustusla-
hendus, sidekaablid ja elekter. 

Lisaks sai Tiskreojas teostatud rätsep-
lahendus ka poolavaliku ülikiire 1GB al-
lalaadimiskiirusega WiFi näol, et elani-
kel oleks võimalik kasutada kvaliteet-
set ja kiiret ühendust igal ajal ja terves 
kvartalis. 

Teostatud lahendusega jäid rahule ka 

kliendid, sest nende ootus on samuti, et 
realiseeritav lahendus oleks terviklikult 
ja töökindlalt läbi mõeldud ning koos-
tööpartner oleks usaldusväärne. 

“Arendaja seisukohalt on oluline pro-
fessionaalne ja mitmekülgne tugi ühelt 
partnerilt. Klientidele soovime pakkuda 
tulevikku vaatavat terviklahendust, kus 
eriteenused on koondatud ühe teenu-
sepakkuja alla,” ütleb Tiskreoja rajooni 
arendava Invego OÜ operatsioonide juht 
Marianne Kalma.

Eeskujuks on ka juba varem mainitud 
Kaamose arendatud Avala kvartal Tallin-
nas, kus lisaks vastupidavale sideühen-
dusele toidab ärikeskkonda roheelekt-
riga suur päikesepark ning ala on varus-
tatud läbimõeldud Enefit Volti elektriau-
tode laadimislahendustega. 

Ärikeskkonna tervikplaneerimine ja 
-haldamine on tulevikusuund, kuhu 
liikuda

“Kui ärikeskkonna taristu on kohe algu-
sest hästi planeeritud, saame seda vaja-
dusel ning tulevikuvõimaluste tekkimi-
sel ka lihtsasti laiendada,” tõstab Ruus 
esile. Enefit arendab juba praegu koos 
klientidega multi-metering-lahendust, 
mis lubaks ühes andmelaos hoida ja hal-
lata kogu vee, gaasi, soojuse ja elektriga 
seotud andmestikku ja analüütikat, et 
neid seeläbi nutikamalt ja efektiivsemalt 
juhtida. See on tulevik, kuhu poole liigu-
takse ja mis juba pigem varem kui hiljem 
kõigile võimalikuks saab. 

“Enefiti fookuses on viia tänane võrk 
vastavusse tuleviku võrgu ootustega, 
millele saame seejärel pakkuda tulevi-
kukindlaid terviklahendusi,” kirjeldab 
ta ning lisab, et tänapäeva ühiskonna oo-
tuseks on üha puhtam tootmine ja tarbi-
mine ning väiksem jalajälg. Seejuures on 
elektrifitseerimine üks efektiivseimaid 
mooduseid süsinikuneutraalsuseni lii-
kumisel ning siin panustavad palju tark 
liitumine võrguga, terviklikud taristu-
lahendused ja nutikad võrguteenused. 

“Olulisimaks võtmeks süsinikuneut-
raalsema keskkonna saavutamisel on aga 
kliendid ja tarbijad ise ning siin saavad 
nii kinnisvaraarendajad kui ka Enefit la-
henduste väljatöötajana palju ära teha, 
et seda arengut toetada,” tuletab Enefit 
Connecti esindaja meelde.

 Avala kvartal omab 
nii vastupidavat 
sideühendust kui 
toidab ärikeskkonda 
roheelektriga.
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tasub teada

NERO projekti raames töötatakse välja 
ja demonstreeritakse tehnilisi lahendusi, 
mis vähendavad märkimisväärselt uute 
peaaegu nullenergiapuitehitiste kulusid, 
võrreldes praeguse olukorraga.
Detailsem informatsioon  
https://neroproject.net/

uute puidust hoonete sisekliima ja 
energiatõhususe analüüs Põhjamaades
Hoonete energiatõhususe 
regulatsioonide eesmärgid 
on vähendada hoonefondi 
energiatarbimist ja CO2 heitmeid, 
tagades samas hea hoonete sisekliima 
ja kasutajate mugavuse. Eriti oluline on 
hea sisekliima hoonetes, kus kasutajad 
viibivad pikka aega või on sisekliima 
kõrvalekalletele vastuvõtlikud: 
lasetaiad, koolid, vanadekodud.  
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KallE KuusK  
TalTechi inseneriteaduskonna vanemteadur 

Selline ülesanne eeldab energiasäästu-
meetmete tasuvuse arvutust, kus pea-
miseks on kulu ja investeeringu opti-
meerimine, võttes arvesse tulevikus saa-
davat jooksvate kulude säästu. Analüüsi 
aluseks valitud näidishoone on kasutu-
sel lasteaiana.

Selgitamaks, kuidas on õnnestunud 
energiatõhususe, sisekliima ja kasutajate 
rahulolu samaaegne saavutamine uutes 
puithoonetes, hinnati uute puidust ligi-
nullenergiahoonete maksumuse vähen-
damise uuringuprojekti (NERO) käigus 
kolme kooli ja viie lasteaia sisekliimat ja 
energiatõhusust. Kaks analüüsitud hoo-
net asuvad Eestis, üks Norras ja viis Soo-
mes. Mõõtsime kütte- ja jahutusperioo-
dil sisekliima parameetreid (õhu tempe-
ratuur, suhteline niiskus, süsihappegaa-
si sisaldus), hindasime energiatõhusust 
arvutusliku energiamärgise ja tegeliku 
energiatarbimise alusel ning viisime lä-
bi hoone kasutajate küsitluse sisekliima 
tingimustega rahulolu kohta. Sisekliima 
tingimusi hinnati vastavalt standardi si-
sekliima klassidele.

Mõõtmiste tulemused näitasid head 
soojusliku mugavuse taset kütteperioo-
dil. Peamiselt oli talvine ruumitempera-
tuur sisekliima esimeses või teises klas-
sis. Jahutusperioodil oli mitmes hoones 
ruumitemperatuur sisekliima kolman-
das ja neljandas klassis, kuna ruumi-
temperatuur oli madalam kui teise klas-
si alumine piir 23 °C. 

Ruumiõhu süsihappegaasi sisalduse 
osas oli sisekliima esimene või teine klass 
enamikus hoonetes tagatud nii kütte- 
kui ka jahutusperioodil.

Lisaks sisekliima mõõdetavate para-
meetrite analüüsile küsitlesime ka hoo-
nete kasutajaid sisekliimaga rahulolu 
kohta. Rahulolu soojusliku mugavuse, si-
seõhu kvaliteedi ja valgusega oli üldiselt 
hea. Kasutajate rahulolu on kõige keeru-

Viimsi gümnaasium on ristkihtpuidust, mis valiti peamiseks ehitusmaterjaliks 
eelkõige keskkonnasõbralikkuse ja hea sisekliima tõttu.

lisem saavutada mürataseme ja lõhnade 
puhul. Eesti lasteaedades oli statistiliste 
järelduste tegemiseks liiga vähe küsitlu-
ses osalejaid. 

Hoonete energiatarvet analüüsiti ehi-
tusloa taotlemiseks esitatud arvutusli-
ku energiamärgise ja hilisemate tege-
like energiaarvete alusel. Arvutuslik ja 
hilisem tegelik energiakasutus ühtisid 
kahes hoones.  

Suhteliselt suured erinevused ar-
vutusliku ja hilisema mõõdetud ener-
giatarbimisel põhineva energiamärgi-
se vahel võivad olla põhjustatud kõrge-
mast siseõhu temperatuurist, ventilat-
sioonisüsteemide kasutusaja välisest 
täiel võimsusel töötamisest, energiatar-
bimisest, mida energiaarvutustes arves-
se ei võeta, ning piirdetarindite projek-

teeritust suuremast soojuskaost. Kooli-
des ja lasteaedades on kohapeal köögid, 
mille energiatarvet arvutusliku märgise 
juures standardkasutus arvesse ei võeta. 
Ühes lasteaias (hoone Eesti 2) oli ka bas-
sein, mille energiatarvet samuti arvutus-
liku märgise juures ei arvestata. Lisaks 
energiatarbijate erinevusele on oluline 
erinevuse põhjus ka ruumitemperatuu-
ri erinevus. Arvutusliku energiamärgise 
arvutustes on ruumide sisetemperatuur 
21 °C, mõõtmiste alusel oli hilisem tege-
lik ruumitemperatuur ~23 °C. 

Uutes puidust koolides ja lasteaeda-
des on soojuslik mugavus ja siseõhu kva-
liteet üldiselt hea, kasutajate rahulolu ül-
dise sisekeskkonnaga oli enamikus hoo-
netes kõrgem kui 80%, kuid arvutuslik 
energiatõhususe tase jäi enamikus hoo-
netes saavutamata. 

Kasutajate rahulolu sisekliimaga
protsentides

 Norra Soome 1 Soome 2 Soome 3 Soome 4 Soome 5
üldine sisekeskkond 90 94 93 82 93 67
soojuslik mugavus 90 100 82 100 89 80
siseõhu kvaliteet 80 88 100 100 100 65
valgus 100 100 100 70 100 85
müra 91 100 88 60 100 40
lõhnad 90 81 94 80 78 65

energiatarbe analüüs 
energiamärgise klass arvutuslik tegelik
Eesti 1 C E
Eesti 2 A E
Norra A A
Soome 1 C G
Soome 2 B F
Soome 3 B F
Soome 4 B F
Soome 5 A A



Tippklassi segud ja veetõkked

PAHTEL

Segu soojustusmaterjali

liimimiseks ja armeerimiseks. 

Elastne, fiibriga tugevdatud. 

Löögikindel, tulekindel, 

ilmastikukindel.

5300 netfix

KRUNT

Hea nakkega veeauru läbilaskev 

krunt dekoratiivkrohvile. 

Sisaldab kvartsiterasid, valge. 

Sobib tsementkrohvile, kuiv-

krohvplaadile, betoonile jne.

5335 quartz grund

KROHV

Graniitkrohv sise- ja 

välistöödeks.Ilmastiku-

kindel, kannatab suurt 

mehaanilist koormust.

decogranit

5370
silicone
kratz

•Valge, toonitav

•Veeauru läbilaskev

•Elastne

•Ilmastikukindel

•Lihtne kasutada

•Seeni ja hallitust tõrjuv

•Mehaaniliselt vastupidav

Viimistluskrohv sise- ja välispindadele

12 TOONI

TOONITAV 
DEKORATIIVNE

SILIKOONKROHV

miratherm
värvikaart

12
0+

madal
veeimavus-

koefitsentW3

väga hea 
veeauru läbi-

laskvusegaV1

TIPPKLASSI
FASSAADID



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

Oleme laia väärtuspakkumisega, kvalifi tseeritud personaliga 
inspireeriv tööandja 

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

Meie teenused on:
• projekteerimine
• projekteerimis-ehitustöövõtt
• ehituse peatöövõtt
• ehituse projektijuhtimine

• teraskonstruktsioonide paigaldustööd
• katendite paigaldustööd
• kinnisvaraarendus

www.maru.ee
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