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Öeldakse, et jumal naerab, kui inimene plaane teeb. Ja kui veel kuu tagasi
oli põhjust arutada teemal, kas ehitusmahud kasvavad sel aastal rekodiliselt
edasi või kasv teatud määral stabiliseerub, siis praktiliselt üleöö on olukord turul kardinaalselt muutunud – koroonakriisi ja majanduses toimuva tõttu on
edasi lükatud mitmed projektid ja hanked, korteriturg on liikunud äraootavasse seisundisse, ehituse tarneahelates
on näha ebakindlust ja häiritud on isegi
paberimajandusega seonduv.
Kuigi majanduskriis pole ehitusturgu veel päriselt tabanud, väheneb juba sõlmitavate lepingute hulk. Seda eelkõige eratellijate osas. Ehitusettevõtete
kaks kõige suuremat hirmu ongi praegu, et eratellijad kaovad üldse suures
plaanis pildilt ning viiruspuhangu tõttu pole võimalik teatud hetkel enam
töid objektidel jätkata.
Aga probleeme on teisigi. Näiteks
ka materjalide tarnega pole lood kõige paremad – esialgu paljudel ehk suuri probleeme veel pole, aga ei saa kindel olla, kas ja kuidas saavad vajalikud tarned toimuma, tingituna piiriületusprobleemidest ja tootmismahtude muutustest ekspordiriikides. Tarneprobleemid tähendavad aga seda,
et nii mõnigi kokku lepitud tähtaeg ei
pruugi täidetud saada ja ehitajad kardavad, et selle tagajärjel sanktsioneeritakse just nimelt neid.
Lootus püsib riigitellimustel

Lubadused kasvatada avaliku sektori investeeringuid ehitussektorisse on
ettevõtjate sõnul väga tervitatavad. Samas riigihankeid ei jagu kindlasti igasse ehitusvaldkonda ja sugugi mitte kõigile ettevõttele ning löögi all on eelkõige väikeettevõtted, nagu teistegi sektorite puhul.
Ka Soomes, Lätis ja Leedus tegutsevad ehitusettevõtted on keerulises situatsioonis, vaid Rootsi turul saab end
tunda veel suhteliselt turvaliselt, kuigi
sealnegi olukord võib kiirelt muutuda.
Sarnaselt Eestiga muudab välisturgudel
pandeemia ühelt poolt tegutsemist keerulisemaks, ent samas võivad ehitusmahud ka kasvada, juhul kui otsustatakse anda riiklikesse tellimustesse raskel
ajal hoogu juurde.

Urve Vilk
toimetaja

Edasi on lükatud juba mitmed projektid.
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Kriis kiirendas suurima
andmekeskuse ehitust
Saue valda 100 miljoni euro eest kerkiva MCF andmekeskuse juhi Kert
Everti sõnul kuulutatakse eriosade hanked välja kolm kuud planeeritust
varem, et hakata kriitiliste e-teenuste tuge kiiremas korras pakkuma.
Everti sõnul käib andmekeskuse ehitus
praegu tõrgeteta ning täistuuridel. “Nii
peatöövõtja Merko kui rahvusvahelised
tehnoloogiakomponentide tootjad on
kinnitanud, et vajalike materjalide tarne jätkub,” ütles Evert.
“Praegu on nii Eestis kui kogu maailmas suur nõudlus toimivate e-teenuste järele. Senise ehitusgraafiku järgi oli
suurte tehnikaseadmete nagu generaatorite ja elektri- ning jahutussüsteemide
hanked planeeritud suveks, kuid tõstsime kõik paar-kolm kuud ettepoole, et olla tarnejärjekorras ees ning võimalikult
kiirelt andmekeskus püsti ja tööle saada,” rääkis Evert.
“Praegune olukord on karm, aga samas on võimalus riigina teha suur e-hüpe ning oma e-teenuseid ka eksportida.
Andmekeskus on e-teenuste vundament
ning tuleb tagada, et nii e-riik kui ka era-

Suur nõudlus
e-teenuste järele
kiirendab andmekeskuse ehitust.
foto: mcf

sektori teenused praegu hüppeliselt kasvanud koormuse korral toimivad. Maailm ei ole e-teenuste nõudluse ja kasutuse osas enam kunagi endine,” ütles Evert.
Baltimaade suurim andmekeskus valmib kolmes etapis. Esimene, 30 miljonit
eurot maksev etapp hõlmab kolmekorruselist 14 500 ruutmeetri suurust hoonet,

Suletakse tehas Püssis
Nordic Fibreboard otsustas
koroonaviirusest tingitud tellimuste kokku kuivamise tõttu sulgeda Püssi tehase.
Koroonaviiruse tõttu on
oluliselt vähenenud kontserni Püssi tehases toodetavate õhemate puitkiudplaatide tellimused, plaate müüakse peamiselt Lõuna-Euroopa,
Lähis-Ida ja Aasia klientidele. Seetõttu otsustas ettevõtte
nõukogu sulgeda Püssi tehase alates märtsi lõpust.
Ettevõtte Pärnu tehas valmistab paksemaid puitkiudplaate Põhja-Euroopa klientidele, need tellimusedon seni püsinud stabiilsena.
Püssi tehase toodang moodustas umbes 40% Nordic Fibreboardi müügist. Tehas an-

34

töötajat oli Nordic Fibreboardi Püssi tehases.
nab tööd 34 inimesele. “Püüame osa Püssi tehases alles jäänud tellimustest üle viia Pärnu tehasesse, kuid koroonaviiruse tekitatud ebakindlus muudab tulevase nõudluse prognoosimise üha raskemaks,” kirjutas ettevõte.
Nordic Fibreboards suuromanik on Pärnu Holdings
OÜ (59,6%), mille tegevjuhtkonda kuuluvad Torfinn Losvik ja Joakim Helenius.
Ehitusuudised. ee

mis valmib 2021. aasta esimeses kvartalis. Sauel asuvale krundile on planeeritud
veel kaks sama suurt laiendust. Kokku
mahutab andmekeskuse esimene etapp
kuni 1100 seadmekappi 45 000 serveriga
ning täismahus kompleks 3300 seadmekappi 135 000 serveriga.
Ehitusuudised. ee

Merko külmutab uued
arendusprojektid
“Käesoleval ajal on kontsernil ehituses kolmes Balti
riigis kokku ligikaudu 800
korterit, millest eellepingutega on müüdud 53%,” teatas ettevõte.
Uute arenduste ehitamist
ei alustata järgneva kolme
kuu jooksul. Otsus puudutab ka Tallinnas asuva UusVeerenni projekti kolmandat etappi, mille käivitamisest on varem teada antud.
Pandeemia ja piirangute
negatiivse mõju ulatust ehitussektorile ning kontserni äritegevusele ei ole tänasel päeval võimalik hinnata. Kontserni ettevõtted teevad Merko sõnul kõigi osa-

Uus-Veerenni arendus.
foto: andras kralla

pooltega koostööd, et töös
olevad objektid valmis ehitada. Börsifirma märkis, et
AS Merko Ehitus on hästi kapitaliseeritud (omakapitali
määr oli 31. detsembri seisuga 46%), teostamata tööde
portfell ilma omaarendusteta oli veebruari lõpu seisuga
ca 200 miljonit eurot.
Ehitusuudised. ee
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Ehituse tehnoloogiakonverentsil
toimus vestlusring “Infomudeli
võimalused ehitise
elukaares”.
foto: raul mee
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Millised on
praegu BIMi
kitsaskohad?

aprill 2020

BIMist on saanud nii mõneski ettevõttes
igapäevatöö kindel osa, aga millised on
praegu kitsaskohad selle kasutamises?
Sellele küsimusele otsiti vastuseid
ehituse tehnoloogiakonverentsil
vestlusringis “Infomudeli võimalused
ehitise elukaares”.
Urve Vilk
Ehitusuudiste toimetaja
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Novarc Groupi juhatuse liikme Kaitis
Vääri sõnul võtsid nad kümme aastat tagasi vastu otsuse, et projekteerima hakatakse mudelis. “Otsustasime siis, et
ühel päeval teeme kõik projektid BIMis.
Jõudsime selleni paari aastaga. Täna on
projektid meil enam-vähem kõik BIMis
ja 3D-s – 99% projektidest on tehtud nii,
et on loodud eeldused kasutada mudelit
kogu ehitise elukaare jooksul.”
Väär lisas, et kuigi nende projektid
on BIMis, moodustab Novarc Eesti projekteerimisturust umbes 4–5% ja vaadates Eestit tervikuna võib BIMi kasutus
jääda umbes 50 protsendi ringi, rääkides projekteerimist. Ehituses leiab aga
veelgi vähem kui projekteerimisfaasis,
kuigi suuremad ettevõtted nagu Merko
või Nordecon seda juba tublisti kasutavad. Sellest veelgi vähem leiab BIM
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kasutust ehitsite halduses. “Seal on
kasutus praktiliselt nullilähedane, kuigi esimesed sammud on siiski juba astutud,” tõdes Väär.
Ka Nordeconi hoonete projekteerimise osakonna juht Madis Kerner nõustus
väitega, et haldus on seni kõige väiksema
kasuteguriga sektor, kui mudelitest rääkida. Ehitaja seisukohast rääkides sõltub
tema sõnul aga palju sellest, kes on tellija ja projekteerija ning millise projektiga on tegu.
“Suured projektid on täna kõik mudelis – turg on tulnud järele, saab aru ja kasutab. Väiksemate projektide puhul aga
tellija seda tihti ei nõua ja sel juhul sõltub palju projektijuhist. Kui see on innovaatliline, siis arenetakse edasi ja protsent kasvab, aga esialgu on see väiksem,”
kirjeldas Kerner. “Kui kord on juba mudeliga kokku puututud, siis nõutakse seda
ka edaspidi.”
Ei teata mudelitest saadavat kasu

Hades Geodeesia juhatuse liige Tiit Hion lisas, et ka projekteerimisele eelnevas tegevuses kasutatakse BIMi väga vähe, ehk nii kümne protsendi ringis. Projekteerimisjärgus on 60–70% tegemistest
mudelis, pärast projekteerimist ehitusse edasi jõudes tuleb aga taas üsna suur
langus.”Näeme esitlustel näiteid, kus on
kasutatud mudeleid, aga kummikutega
savis olles kasutatakse pigem endiselt
jooniseid, mis on tehtud paralleelselt
andmevooga. Sama pärast ehitust – haldusesse jõuab mudelipõhist asja vähe.”
Väär nimetas põhjusena, miks haldusettevõtted mudeleid ei kasuta, et veel
ei teata mudelitest saadavat kasu. “Hoone kasutusiga on 50+ aastat. Isegi kahekümne-kolmekümne aasta pikkust perioodi vaadates on mudeli abil kokku
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hoitavad kulud väga suured,” kinnitas
ta, et sellest tasapisi siiski juba räägitakse. “Vaikselt hakkab see tellijale kõrvade vahele jõudma, nii et peaasi, et sellest
edaspidigi räägitakse.”
TuliTec projektijuhi ja asutajaliikme Taavi Liivi sõnul võib peituda põhjus ka selles, kuidas me BIMist räägime.
“Vorm, millega BIMi esitleme, pole päris õige,” märkis Liiv, et räägitakse kogu
aeg mingist müstilisest mudelist. “Kuigi
tegelikult on selle taga andmed – tavaline Exceli tabel või andmebaas,” selgitas ta, et rohkem tuleks keskenduda just
andmebaasidele, selle asemel, et rääkida mudelist.
Pole aega uusi nippe õppida

Kerner lisas, et kuna kõige esiemesena
võtsid BIMi kasutusele projekteerijad ja
seejärel ehitajad, on see halduses olnud
kasutuses kõige lühemat aega ja alles otsitakse tarkvara ning programme, mida
kasutada. “Kuna programmid söövad infot erinevalt, siis see, mida me anname
ja kuidas me anname – me anname seda
oletustega, mida tarvis on, sest tagasisidet pole veel tagasi sealt tulnud.”
Kerner kirjeldas igapäevase olukorra-

10%

ringis kasutatakse BIMi projekteerimisele eelnevas tegevuses,
pakkus Hades Geodeesia juhatuse liige Tiit Hion. Projekteerimisjärgus on mudelis 60–70%
tegemistest.

na situatsiooni, et ehitja küsib infot, aga
projekteerija vastab, et ega ta ju ei kasuta seda. “Infosisu annab mudeli osapooltele väga palju juurde ja seda kasutatakse väga palju, aga kuna ehitussektoris
on kõigil alati kiire, on palju projekteerijaid, kes ei tunne tarkvara sel moel, nagu võiks,” selgitas ta tagamaid, et kuigi
sageli piisaks paarist linnukesest õiges
kohas, et info edasi saata, ei teata alati,
kuidas seda teha. “Selleks tuleks õppida
juurde, milleks aega aga ei leita,” nentis
ta, et kuna mahud kasvavad, tuleb vaadata, millist infot täpselt kaasa anda, mis
nõuab teadmiste uuendamist. “Aga tundub, et füüsiliselt pole selleks aega.”
Liiv märkis, et on sellega täiesti nõus.
“Minu igapäevatöös esineb olukordi, kus
pean arhitektile õpetama Archicadi, mis
sest, et ma pole seda kunagi ise kasutanud, või siis projekteerijale näitama magiCADi, mis on naljakas, sest ehitusplatsil ma varem ei pidanud küll ekskavaatorijuhile õpetama, kuida auku kaevata.
Ma ei räägi siin suurtest ettevõtetest, vaid
see on turu läbilõige.”
Väär lisas, et kuna erinevate programmide võimalused on meeletult laiad, on
mõistlik igasse osakonda luua power
user, kes tunneb ühte tarkvara väga hästi – nii saab programme maksimaalselt
ära kasutada.
Hioni hinnangul on aga võtmeisikuks
tellija. “Kel on eesmärgiks tähtaeg ja madalaim hind või üritatakse saada mõistlik lahendus mõistliku ajakuluga, otsides lahendusi ja katsetades erinevaid asju, mis võivad kogu projektile kasuks tulla,” kirjeldas Hion.
Ta lisas, et täna võitleb igaüks pigem
oma lõigus. “Selle asemel, et üheskoos
kogu projekti õnnestumise nimel katsetada ja asju teha, üksteist süüdistamata.”
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Tallinna Sadama
D-terminali uuendus on viimase
aja üks suuremaid
BIMis valminud
projekte.
foto: sweco

Üks küsimus

Mis võiks olla
BIMi juurutamise
järel järgmine suur
asi, mida digiehituses
rakendatakse?
Tiit Hion
Hades Geodeesia juhatuse liige

Suured asjad on need, mis süsteemi lõhuvad.
Mine tea, võib-olla nii, nagu Saint Gobain
näitas, kuidas on kaubatarnet digitaaselt võimalik juhtida, saab võib-olla ka mingi teenuse juhtimine olla digitaalselt võimalik.
Madis Kerner
Nordeconi hoonete projekteerimise osakonna juht

See on nagu öö ja päev, mida
tellib RKAS ja mis toimub kuskil
maapiirkonnas.
Hades Geodeesia juhatuse liikme Tiit Hioni sõnul puudub
paljudel omavalitsustel võimekus BIM-hankeid teha.

Vaja on ühtset vundamenti
Novarc Groupi juhatuse liikme Kaitis Vääri sõnul on meil
tarvis BIMi arendamiseks
ühtset vundamenti ehk ühtset baasi, millest lähtutaks,
sest kui vundamendid on väga erinevad, on ka lõpptulemus segane.
“On oluline, et täna on lõpuks kätte võetud, et panna
selles osas kirja põhipostulaadid, on hea, et see nüüd lõpuks tuleb,” märkis Väär, et
seda oleks pidanud juba ammu tegema.
Madis Kerner Nordeconist
kiitis RKASi nõudeid, mis on
kõige ühtsemad ja levinumad.
“Need on olnud tükk aega kasutuses, neid on natukene aja
jooksul ka korrigeeritud ning
need leiavad järjest rohkem
kasutust. Isegi juhul, kui tellija tellib BIMi, ilma et ta ise sellest aru saaks, kirjutab ta sisse
RKASi nõuded, kuna teab, et
see dokument on sandardiks.”
Kerner jätkas, et üks asi on
standard valmis teha, mis on
kindlasti ka oluline, aga hoopis teine asi on seda siis edasi
juurutada nii, et sellest kuju-

neks standard, mida kõik kasutavad. “Kui see tuleb lisanõudena, mis on lisaülesandeks, siis see nõuab lisaaaega,” tõi ta välja põhjuse, mis
takistab juurutamist – dokumendid peaksid olema igapäevaseks praktikaks, mida
kõik kasutavad.
TuliTec projektijuht Taavi Liiv jätkas, et ühtset dokumenti on kindlasti vaja, aga
samas ei maksa karta olukorda, et tellijad on erinevad.
“Kui sadamal on vaja ühte infot, siis lennujaamal teist ja
kolmandal ettevõttel hoopis
kolmandat,” kirjeldas ta, et
kui tellija leiab, et ta suudab
hilisemas protsessis mingite
andmete abil kokku hoida, on
mõistlik neid ka küsida.
“RKAS on võimekas, aga
meil on palju omavalitsusi,
kel pole võimekust ega ressurssi selliseid hankeid teha,”
lisas Hades Geodeesia juhatuse liige Tiit Hion, et ühtne mudel oleks neile suureks abiks.
“Sest see on nagu öö ja päev,
mida tellib RKAS ja mis toimub kuskil maapiirkonnas.”

Kui räägitakse droonidest ja liitreaalsusest,
siis need kinnitavad ilmselt esimese asjana
rohkem kanda ja muutuvad igapäevasemaks
– praegu on need esialgu vaid pilootprojektid
ja katsetused.
Üle ega ümber ei saa ka energiatõhususest.
Halduse poolest on LEED-sertifikaadid järjest
rohkem aktuaalne teema.
Mida rohkem me läbi mängime, katsetame ja oskame olemasolevat infot kasutada, seda rohkem muutub olemasoleva info tarbimine ja kasutamine efektiivsemaks, kui see praegu on.
Kaitis Väär
EKEL juhatuse liige, Novarc Group juhatuse liige

Eesti on digiarengus jõudnud üsna kaugele ja
kõrgele, aga olulisem asi, mis meil veel paigas
ei ole, on väärtused ehk meil pole paigas valdkonna spetsialistide väärtustamine. Ja selles osas vaatame silma tellijale, et kuidas seda teha.
Seni võidab see pakkuja, kes teeb kõige
odavama hinna ja hind ongi ainuke valikukriteerium. See ei toeta arengut ega täida ka
tellija eesmärke, sest tellija ei saa selliselt hankides seda, mida ta tahab saada. See aitab ka
digiarengule kaasa, kui saame need väärtused paika – odavam hind ei saa olla kõige parem, sellest saab igaüks aru.
Taavi Liiv
TuliTec projektijuht ja asutajaliige

Ilmselt mingisugused videoanalüüsid ja sealt
andmete kogumine, mida Hiinas juba nägime.
Maisema poole peale tulles vaataks hoopis meie tänased protsessid ja 2D üle ja teeks
need korda. Nähes, kui palju erinevate lihtsate asjade mitteteadmisega aega raisatakse, tekib vahel tahtmine aknast välja hüpata. Tulevik on äge, aga võib-olla prooviks enne optimeerida olemasolevaid tegevusi.
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T1 kogemus: juhtus mitmeid
Merko Ehitus Eesti objektiinsener
Fredi Ivask rääkis ehituse
tenoloogiakonverentsil digiehituse
lahendustest, mida kasutati T1
Mall of Tallinna ehitamisel.
Urve Vilk
Ehitusuudiste toimetaja

Ivask möönis, et lisaks võitudele elati üle ka kaotusi –
paar korda suutis mõni koostööpatneritest mudeli nii üle
kirjutada, et tuli otsast alata.
Miks oli vaja üldse projekt
3Dsse panna? “Detaile oli suures hoones väga palju ja töö
järjestamine oluline,” rääkis Ivask konverentsil, et ilma
oleks olnud keeruline hakkama saada. Näiteks olid ventilatsiooniruumid maja katusel
sama suured, kui laohooned.
Programmidest nimetas
Ivask Navisworksi, mida kasutati selleks, et visualiseerida ja
natukene paremini aru saada,
milline hoone välja hakkab
nägema, kui veel sellesse sisse ei saanud.
Lisaks jooksvale ehitustööde plaanimisele kasutati T1
objektil ehitusinfomudeleid
monteeritavate raudbetoonelementide tarnete haldamiseks. “E-Betoonelement sisestas infomudelisse koodid,
mis kajastasid raudbetoonelementide staatust – joonis
valmis, valu planeeritud, valatud, tarnitud. Selline koostöövorm võimaldas paremini hinnata võimalikke takistusi ning planeerida montaažijärjekordi,” kirjeldas Ivask,
et tänu sellele oli näiteks võimalik järge hoida, mis päeval
auto tuleb, kas element on valmis, on see on planeeritud või
paigas. “Tänu sellele oli meil
ülevaade, mis platsil toimub.”
Selleks, et infot edastada,
kasutati lisaks Navisworksile
Teklati. ”Kuna hoone oli võrdlemisi suur – brutopindala
130 000 ruutmeetrit –, jagati

sellest tulenevalt mudelprojekteerimise protsess etappideks. Lepiti kokku 6 suuremat haardeala, mille kaupa
käis mudelprojekteerimine ja
mudelite kvaliteedikontroll.
Projekteerimise kestel korraldati Ivaski sõnul eraldi mudelprojekteerimise koosolekuid, mille käigus leiti optimaalsemad lahendused tehnosüsteemide asukohtadele kui ka arhitektuursetele ja
konstruktiivsetele sõlmedele. “Mudeli ristumist tegime
kaks korda, esimene kord üritasime 95 päevaga hakkama
saada ja teine kord 60 päevaga. Kui hakkasime aru saama,
kuidas teeme, tegime koosolekuid Novarciga, kuhu kutsusime erinevad osapooled.”
Ivask kirjeldas, et mudeliga
seotud infot jagati 59 osapoolega, kelle hulka kuulusid projekteerijad, koostööpartnerid
ja Merko enda meeskonnaliikmed. “Neil kõigil oli automaatselt uuenev mudel – kui
meil toimus muudatus, toimus muudatus ka nende arvutis.” Lisaks neile oli neidki, kes tõmbasid mudeli alla, aga tegu polnud uueneva
mudeliga.
Projekteerijatega ühte jalga

Enne tööde algust lahendasid
nad Ivaski sõnul ca 2500 ristumist. “Väike matemaatika
ütleb, et umbkaudselt tähendab ühe ristumise avastamine
platsil kulu 100–150 eurot ja
ajakulu 1–3 tundi. Seega hoidsime kokku ristumiste pealt
üle 300 000 euro, pluss tööaega 62,5 nädala jagu. Mis on
üsna palju selle kohta, mida
on võimalik ära hoida.”

Ristumiste lahendamisega
mudelis hoiti kokku üle 300
000 euro ja ohtralt tööaega.

Projekteerijatega jagati Google Drive dokumenti.
“See oli võrdlemisi algeline,
esimese kontrolli käigus märkisime meie ära, kus on viga
– tegime kollase märke, korra nädalas toimusid koosolekud, kus avati ristumised, et
saaks omavahel arutada, kes
peaks ristumised lahendama – kellel oleks kõige mõistlikum toru nihutada või asukohta muuta. Google Drive’i
dokument oli meie päästja
sel hetkel.”
Vigade organiseerimiseks
kasutati Teklat, aga täna kasutatakse selleks juba Trimble Connecti, mille abil saab
ka veebibrauseris vigu vaadata. “Üritasime Teklas aru saada, mis osaga ja veanumbriga on tegemist, et projekteerija saaks ka aru, mis veaga
on tegu. Nüüd on Tekla juba
vananenud lahendus, aga siis
proovisime erinevaid lahendusi ja see töötas.”

Ivask tõi mõned näited
ristumistest. “Keldrikorrusel
jooksid suured kanalitorud
üksteisest läbi. Oli ka laetaguseid olukordi – suured kipsist
laed, kuhu taha läks palju torustikku, mille puhul pidi jälgima, et see õigest kohast alla
tuleks jne.”
Mis ei töötanud?

Ivaski sõnul oli mudel mõne osapoole jaoks liialt suure mahuga. “Mudel oli võrdlemisi suur – oma tipphetkel
üks gigabait –, mis jooksutas
päris paljude arvutid kokku,
mis omakorda jooksutas mudeli draivis kokku. Et natukenegi ellu jääda, lasime osa
mudeleid läbi IFC Optimizeri, mis võttis mahtu väiksemaks,” soovitas Ivask, et suurte mahtude puhul tasub lasta projekteerijatel failid enne nende üles laadimist programmist läbi.
“Tegime platsile hästi
võimsa arvuti, mis kokku ei
jooksnud. Aga mudeli maht
ületas koostööpartnerite arvutit mahtusid – tavaline läpakas ei vedanud seda välja,”
selgitas Ivask.
“Kaks-kolm korda hävis
koondmudel põhimõtteliselt ka ära,” jätkas ta, et pärast seda hakkasid nad iganädalaselt tegema koopiad, et
oleks võimalik seisu taastada.
“Koostööpartnerite objektijuhid ei osanud koondmude-
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äpardusi
T1 Kaubanduskeskuse
hoone, mille peaprojekteerijaks oli AS Merko Ehitus Eesti,
pälvis majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumilt
eriauhinna “Parim digitaalse
innovatsiooni projekt 2019”.

lit omavahel jagada ning mitu korda kirjutati mudel üle
– keegi tahtis seda teisele jagada, aga ei saatnud juhendit
kaasa, nii et tehti midagi oma
tarkusest, kirjutades nii põhimõtteliselt mudeli üle oma
kaustas, pärast mida see jooksis kõigil teistel kinni ja muudatuse tegijast sai ainuke administraator. Kuigi tegime
piltidega ja nii lihtsa juhendi, kui võimalik, ei võeta neid
alati omaks,” nentis ta. Lisades, et õnneks jätab Google
Drive tehtust jälje maha.
Lisaks jättis vahel soovida ka suhtlus. “Objektijuhid
jagasid ristumisi siiski kuvatõmmisena läbi e-posti, mitte mudelis,” rääkis Ivask, et
infot ei jagatud koondmudelis ja seda viga esineb tänase
päevani, et tehakse kuvatõmmis ja saadetakse see.”
Mahud BimVisionist

Mahtusid võeti BimVisoni
abil. “Mõned sai võtta sajaprotsendilise täpsusega, teised umbkaudselt hanke jaoks.
Sai võtta ka raua tonne – see
hoidis natukene aega kokku, et ei pidanud tootejooniseid ükshaaval läbi käima.
Sandwich’i tootemahu sai ka
ruttu kätte sealt.”
Ka platsil hoiti kätt pulsil. “Tegime kasutajad, mõnikord oli raske öelda, et mine
aatriumi juurde, seal on kolmanda postivahe juures väi-

ke plaaditükk katki – tarkvara abil oli lihtsam öelda, kus,
mis on vaja teha, ja jäi ka ajaline jälg maha.”
Ivaski sõnul kasutavad nad
täna, näiteks Veerenni arenduses, juba Dalux Fieldi. “Üritame seda kasutada kahepoolse suhtlusena koostööpartnerite ja alltöövõtjate vahel ja praegu näib, et see isegi
töötab, sest innukalt küsitakse, kas saaks selle oma telefoni
– see liigub väga hästi.”
Dalux Field võimaldab dokumenteerida erinevaid töid
platsil. “Omanikujärelevalve
märkused, tööohutus, pooleliolevad tööd jne.” Ka järelevalve aktsepteerib seda. “Kui
teen tööakti ja laen üles, on
see raport lõpetamata tööst,
aga olen ka kaetud töö akte üles laadinud ja see sobib
hästi – see näitab asukohta,
aega ja kes vastutab.”
Dalux Fieldiga saab ka mahu ja kaalud kohapeal võtta.
“Oleme koos sisearhitektuuriga vaated teinud, paari nupuvajutusega saab aga sisearitektuuri kinni panna ja võtta
mõõte kolmest postisioonist
ning teha sellest lõike ühe nupuvajutusega. Kõike seda saab
teha ka veebis – teha märkusi,
suhelda projekteerijaga või
alltöövõtjaga. Igast asjast jääb
märk maha ja liigub väga kiiresti. Kui oleks T1 ajal olnud
sellist tarkvara, oleks kindlasti kasutanud.”

AS TOODE KATUSEABI:

www.toode.ee
e-kiri: toode@toode.ee
AS Toode soovitab katuste turvatooteid paigaldama vaid
kogemustega meistreid, sest lahenduste läbimõeldus ja
korrektne paigaldus võib päästa elusid.
TELEFON: 659 9400, 800 7000
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Hea juhtimine
lahendab
kõik ehituslikud
probleemid
Inimeste juhtimise oskus on ehitussektori
kõige suurem kasutamata potentsiaal, leiab
Arro & Agasild Inseneribüroo partner Alari
Arro, et lahendades juhtimisprobleemid,
lahenevad iseenesest ka koostöö-, suhtlus- ja
juurutamisprobleemid.
Urve Vilk
Ehitusuudiste toimetaja

•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

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

Arro & Agasild Inseneribüroo partner
Alari Arro. foto: raul mee

Uut projektimeeskonda kokku pannes
seistakse Alari Arro sõnul tõsise inimeste juhtimise probleemi ees – kokku saavad inimesed, kes näevad sageli üksteist
esimest korda elus ja igaühel neil on oma
arusaam, kuidas asjad peaksid käima.
“Projekteerimismeeskonnas on arhitekt,
sisearhitekt, maastikuarhitekt, torude
mehed, konstruktor – meeskonnas võib
olla rohkem kui kümme osapoolt,” selgitas Arro ehitustehnoloogia konverentsil.
Eriti keeruline on tema sõnul olukord
valdkondades, kus rakendatakse uudseid
digitaallahendusi. “IPDs (Integrated pro-

SINU
USALDUSVÄÄRNE
PARTNER
TEEDEEHITUSES
Abetone Ehitus OÜ on Eesti kapitalil põhinev 2015. aastal asutatud teedeehitusettevõte, mille põhitegevus on teede ja platside ehitus koos kõigi
sinna juurde kuuluvate töödega.
Meie eesmärk on pakkuda klientidele alati sobivaimat lahendust ja kvaliteetset tulemust, sh kokkulepitud tähtaegadest kinnipidamist. Meie meeskond
on enam kui 20aastase teedeehituskogemusega ning seeläbi suudame
kindlasti pakkuda klientidele parimat tulemust sõltumata objekti keerukusest ja mahust.
Asume Harjumaal, aga töid teostame üle terve Eesti.
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ject delivery), kus kõik peavad töötama
koos, on palju osapooli, kes näevad üksteist esimest korda,” märkis Arro, et see
tähendab ühtlasi samuti suurt inimeste
juhtimise probleemi. “Kui keegi peaks tegema esimest korda IPD projekti, siis mina tellijana ei julgeks projekti tellida, kui
pole ette näidatud, kuidas inimeste juhtimise probleem lahendatakse,” märkis
ta, et lepingud võivad olla head, aga omaette küsimus on, kuidas hoida kultuuri,
kus ühine eesmärk hoitakse tähtsamal
kohal kui isiklikud eesmärgid.
Arro hinnangul esineb inimeste juhtimise probleemi igal pool, ka ehituses
– ehitusüliõpilastele ülikoolides seda,
kuidas inimesi juhtida, ei õpetata. Ja täna on see kõige suurem kasutamata potentsiaal. “Kui me selle liikuma saaksime,
et hakkaksime harima ennast inimesena
juhtimise seisukohast, laheneksid koostöö-, suhtlus- ja juurutamisprobleemid
iseenesest,” usub ta.
Teadus, mida peab õppima

Arro sõnul on juhtimine teadus, mida
saab ja peabki õppima. “Paljud juhid ehitussektoris ütlevad, et mis ma ikka õpin,
küll elu õpetab, aga aastas tehakse sel
teemal sadu teadustöid ja on raske ette
kujutada, et üksinda katsetades ja enda

vanades mustrites oleks võimalik jõuda
samale tasemele, kui inimesed üle maailma mitukümmend aastat kestnud teadustööde tulemusel on jõudnud,” märkis Arro, et seetõttu on rangelt soovituslik juhtimist õppida.
Mis ei tähenda samas Arro sõnul sugugi seda, et peaks minema ülikooli. Selle asemel, et minna ülikooli, võtta programm, saada paber ja siis teadmisi mitte
rakendada, soovitab ta omandada jupikaupa väikeseid juhtimisoskusi. Milleks
võib käia näiteks aeg-ajalt mõnel koolitusel, jälgides lisaks juhtimisalaseid uudiseid. “Soovitan praktilise osaga koolitusi – siis saab asjad kohe läbi proovida ja
probleeme praktikas lahendada on hiljem lihtsam.”
Arro sõnul on juhtimisoskused väärt
tööriistaks, mis aitavad hakkama saada probleemidega, mis võivad tunduda esmapilgul lahendamatud. Ta tõi näteks Harvardi Ülikooli professor Richard
Hackmani analüüsi, mille järgi 90% projekti edukusest sõltub eeltööst. “60% tulemusest sõltub sellest, kuidas on valitud
ja projekteeritud projekti meeskond ja
kui realistlikult on seatud eesmärgid ja
30% sellest, kuidas on korraldatud meeskonna esimene kokkusaamine. Ning vaid
10% tööst, mis tehakse projekti ajal.

Pane tähele

Milliseid vigu tasub
vältida?
Kui midagi soovitakse saada,
siis esitatakse see nõudvas
kõneviisis.
Selleks, et häid läbirääkimisi pidada,
on kõige tähtsam õhkkond –
tulemus oleneb sellest, kas sa lood
turvalise õhkkonna või vastupidi, ja
teine pool läheb kaitsesse.
Kui teine pool ütleb jah, ei
pruugi see tähendada veel
kokkulepet.
Kokkulepe saavutatakse siis, kui
räägitakse läbi, kuidas. Ehituses
toimub tihti telefoni teel hinna välja
õngitsemine, aga pärast vaatab
teenuspakkuja, et selle raha eest
küll asja tehtud ei saa ja peab
hakkama skeemitama.
Juht ei peaks tahtma olla
ettevõtte kõige kõvem mees.
Juht peaks soovima, et tema
meeskonna liikmed oleksid temast
paremad insenerid ja juhid. See
hoiak tasub end väga hästi ära.
Allikas: Alari Arro
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Kriisist läbi terve vaimuga
Urve Vilk
Ehitusuudiste toimetaja

Tallinna Tehnikaülikooli professor Mare Teichmann õpetas Äripäeva Raadio hommikuprogrammis, kuidas tulla
toime kriisi ajal tehtud otsuste tagajärgedega nii, et pärast kriisi lõppu ei tekiks meil
posttraumaatilist stressi.
Teichmann nentis, et me
pole varasematest kriisidest
paraku eriti palju õppinud.
”Ma pean tänase kriisi taustal meenutama minevikku –
lugesin mõned päevad tagasi
1995. aastal antud intervjuud
pealkirjaga “Aasta pärast laevahukku”, mis käsitles 1994.
aastal aset leidnud Estonia
katastroofi ja adun täna, et
me pole toonasest kriisit palju õppinud, millest on kahju.”
Teichmann jätkas, et paljudel oli siis psühhotrauma tagajärejel tekkinud posttraumaatiline stress, mis ongi paratamatu, kui õigel ajal sressiga ei tegeleta. “Siis oli üldine hoiak, et vaimne tervis on
midagi sellist, millest ei pea
hoolima, vaid see on antud
iseenesest kaasa. Ja siiamaani
suhtutakse vaimsesse tervisesse üsna hoolimatult.”
Teichmanni jätkas, et eelmise aasta algusest hakkas

meil kehtima töötervishoiu
ohutuse seadus, mis kohustas ettevõtteid kaardistama
psühhosotsiaalseid ohutegureid. “Aga enamik etteõvetteid
suhtub tänaseni sellesse vägagi formaalselt.”
Kolmas asi, mis oli nii 25
aastat tagasi kui ka praegu
probleemiks, on lõputu süüdistamine ja patuoina otsimine. “Küll süüdistatakse terviseametit, küll valitsust, küll
horoskoopi. Aga see ei paranda meie vaimset tervist,” ütles
Teichmann.
Üsna kerge oli tekkima allaandmine ja abitus. “Olin siis
üsna lootusrikas, et õpime ja
arendame välja kriisipsühholoogia, aga seda pole juhtunud, seega on meil oodata
aasta pärast samasugust seisu nagu tollal, mis ei ole just
eriti rõõmustav,” nentis Teichmann.
Ta jätkas, et oleme üsna

Minu soovitus
on, et õppige.
Õppige antud
olukorras toime
tulema.
Mare Teichmann

tundmatus olukorras. “Meil
puudub kogemus, kuidas olukorraga toime tulla. Oleme
oma olukorra üle kontrolli
kaotanud, tunneme ärevust ja
hirmu. Selles olukorras ei piisa sellest, et öelda, et ärevus
ongi normaalne. Vaid tuleks
midagi ette võtta oma vaimse tervisega.”
Kuidas hakkama saada?

Igaühel meist on praegu tegemist multistressiga, ütles
Teichmann, ja see tähendab,
et pingeallikaid, mis stressi tekitavad, on korraga mitu. “See tähendab, et inimene
pole võimeline korraga toime
tulema mitme stressifaktoriga või tuleb sellega toime väga kehvasti.”
Enamik inimesi kogeb
nõiaringi sattumise tunnet.
Hakkama saab aga ainult sel
moel, et tuleb õppida hakkama saama. “Kui tegu on tundmatu olukorraga, tuleb teha see stressina tuntuks. Meil
kõigil on olnud tööstress, ämmastress või jõulustress, nii
et teame, kuida sellega toime
tulime ja mida tegime,” õpetas Teichmann ennast analüüsima.
Tema sõnul on stressiga
toime tulekul kaks suurt vaa-

la, millel püsida. Esiteks esmaabina kultuurivitamiinid, kehakuluur ja sport ehk asjad,
mis probleemi ei lahenda, aga
aitavad hoida vaimset tervist
ja emotsionaalset stabiilsust.
Seejuures pole mõtet mõelda sellele, mida teha ei saa
– teatrisse minna näiteks –,
vaid sellele, mida saab – meil
on kassid, koerad, lähedastega suhtlemise võimalus, head
filmid jne. “Tuleks jälgida igapäevast rutiini, säilitada tervislik eluviis, kuna stressi puhul kipume liialt sööma, jooma ja suitsetama. Ja tuleks jääda positiivseks, mitte mõelda,
et ongi normaalne, kui viiruse saan.”
Veelgi olulisem aga on tema sõnul analüüsida oma olukorda. “Tegime eelmisel aastal ühe uuringu, milles oli
üle kümne tuhande vastaja ja
saime teada üldise fooni: tööpingeid oli 14–19% töötajatest,
kodu- ja perepingeid 5–9%, finantspingeid 19% ja tervisega
seotud pingeid 11%. Need pole kuhugi kadunud, vaid võimendudnud,” rõhutas Teichmann, et tuleb istuda maha ja
probleeme analüüsida ning
otsida lahendusi. “Minu soovitus on, et õppige. Õppige antud olukorras toime tulema.”

Küsige GreenCoat värvkattega materjali Eesti teraskatuste tootjatelt.
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Droonid – mõõdistu
Droonid ei võimalda
mitte ainult pildistada
ja filmida, vaid
nendega saab teha
palju muudki, näiteks
mõõdistada.

Urve Vilk
Ehitusuudiste toimetaja

Selleks, et teha geodeesiatöid, on vaja olla spetsialist ja ka selleks, et valminud
joonistest aru saada, on vaja teadmisi.
Samamoodi on droonide kasutamisega, rääkis Hades Geodeesia juhatuse liige Vaiko Veeleid. “Sellega saab teha palju asju, aga peab oskama teha. Kui võtta droon ja minna lihtsalt proovima, ei
tule välja, sa pead õppima,” rääkis Veeleid ehituse tehnoloogiakonverentsil, et
drooniga saab pildistamisele ja filmimisele lisaks ka mõõdistada. “See võib tunduda imelik – väikene asi, kaamera peal
ja teeb pilti, aga sealt tulevad tõesti andmed ja tulemused on märkimisväärsed.
Oleme ise ka natukene üllatunud, et nii
täpselt on võimalik sealt info kätte saada,” rääkis Veeleid, et sealt saadakse detailseid andmeid.
Ta tõi võrdlusena välja maa-ameti
kaardid, mida saab suumida. “Aga drooniga 500 pildist tehtud mudeli puhul on
suumi aste hoopis teine ja saab rohkem
infot kätte, kui vaja on. Lisaks saad lennata siis, kui vaja on,” kiitis Veeleid, kelle sõ-

Drooniga näeb lihtsalt maja katuse
olukorra ära. fotod: Hades Geodeesia

tasub teada

Drooniga mõõtmisel
saadud andmete plussid
Üheselt mõistetavad
Online’is kasutatavad
Visuaalsed
Manipuleerimatud
Kasutatavad eri eesmärkidel
Kontrollitavad

nul maa-amet lendab kaks korda aastas,
tehes siis kogu Eesti ära.
Üheks võimaluseks on veebikaamerad, mis on püsti pandud ja mida
track’itakse – vaadatakse, mis toimub ehk
jookseb visuaalne pilt. Teiseks võimaluseks on videod – käiakse ja lennatakse üle
ning pärast on võimalik seda vajadusel
vaadata. Veeleid tõi viimase näitena välja Kose-Võõbu teelõigu, millest järelevalve teatud aja tagant üle lendas. “Sealt saadi informatiivne visuaalne info, mis ehitusplatsil toimub.”
Iga päev lendamiseks meil ilma pole

Veeleid jätkas Kose-Võõbu lõiguga. “Mul
on kogu ehitusalast ülevaade olemas ja
saan mitte ühekordselt, vaid siis, kui vaja on, lennata, kasvõi iga päev, kuigi Eestis iga päev ilma selleks muidugi ei ole,”
selgitas ta, et oli nõue, tuleb lennata kord
nädalas, aga reaalsus oli see, et lennati kord kuus. “Jõudlusest rääkides, mis
drooniga on võimalik saavutada, siis Kose-Võõbu pikkus on 22 kilomeetrit ja me
salvestasime selle drooniga ära ühe päevaga 1,2–1,5 cm täpsusega. Mõõda, kust
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se tulevikumuusika

Droonifoto Kose-Võõbu
maanteelt.

iganes – kontrolli mahtusid ja võrdle.”
Veeleid kirjeldas, et nad on kontrollinud
nii mahtusid kui teinud võrdlusi projektpinna suhtes – kui hästi on projektpinda
lükatud kihid välja ja kus on vead.
Lisaks on kasutatud droone mõõdistamisel ka hoonete ehitamisel. “Näen ka
siin suurt perspektiivi,” kinnitas Veeleid.
Miinuseks on tema sõnul vaid see, et hoones sees on samuti võimalik mõõta, ent
selleks on lihtsamaid vahendeid. “Ei ole
mõtet drooniga majja sisse lennata, kui
ei ole vaja just mõnda nurgatagust inspekteerida, 3D-mudeliga saab, aga see
on väga keeruline.”
Veeleid jätkas, et lennates on nad jälginud ja kontrollinud ka mahtusid. “Ala,
kuhu hakatakse hoonet peale ehitama –
hakkasime lihtsalt üle lendama, iga väikese aja tagant, kui midagi oli toimunud. Iga kord tekkis juurde järgmine pilt
– ajaskaalal tekib juurde järgmine vaade
ja oli võimalik vaadata ja võrrelda kõiki
asju, mis iganes vaja läheb.”
Ta tõi võrdluseks, et kui geodeet läheb
objektile, märgitakse välja näiteks postid
– poldid on paari millimeetriga paigas,

aga kui minna ära, siis rohkem infot kaasa ei võeta. Droonide abil aga on võimalik väga palju infot lisaks saada. “Kui on
toodud mingeid hunnikuid, kas on muutunud laoseis, kas on mingid asjad olemas või mitte. Kõik asjad on võimalik välja arvutada – hunnikute mahud, pikkused, kõrgused, oleme üritanud seda kasutada, sest see info jääb arhiivi alles. Kus
on trassid, kus on kaevud maa all jne.”
Võimalus visualiseerida planeeringuid

“Droone saab igal pool kasutada ja kasutusalasid piiritleda pole isegi mõtet,”
märkis Veeleid, et teha saab paljutki. Ta
tõi näiteks Viimsi riigigümnaaiusmi, kus
3D-mudelit, mille nad tegid, kasutati ka
detailplaneeringute koostamisel. “Et näidata inimestele hästi lihtsalt ja arusaadavalt, mis sinna tuleb ja kas see keskkonda sobib.”
Droonid loovad võimaluse uurida ka
detaile. “Üks omanik küsis, kas maja katus on terve või mitte – selleks ei olnud vaja tuua tõstukit ega minna katusele – vaid
drooni abil oli kohe näha, et katust pole
praktiliselt olemaski,” kirjeldas Veeleid.

“Selle abil on lisaks võimalik välja arvutada katuse pindala ja kui kõrget tõstukit on vaja.“
Tema sõnul detailsusest rääkides seda
jagub. “Fotogrammeetria on selles osas
huvitav, et kui on mõõdistamisseadmed,
siis neil on kindel täpsus, aga kaamera
puhul saab sellega mängida ehk ühe ja
sama kaameraga saab võtta asju eri täpsusega, olenevalt sellest, kui kaugelt pildistada, milline on resolutsioon jne.”
Boonusena pole võimalik nende andmetega ka manipuleerida. “Pole näinud,
et keegi seda suudaks – ühest objektist tehakse tuhandeid fotosid, millelt peaks
selleks siis midagi kustutama.”
Ka hoonetes sees on kasutuseks teatud võimalused. “Peale tulevad liikuvad
laserskännerid, tegu pole enam staatiliste laserskänneritega, mis seisavad ainult paigal, ehk nende eeliseks on, et kui
on vaja kiiresti mahtu, pindala, kuju või
geomeetriat saada, on selle seadmega
võimalik 7000ruudune hoone ühe päevaga ära teha, kuigi see pole nii täpne –
mitte millimeetrid, vaid sentimeetrid.”
Staatilise skaneerimisega aga tehakse
1000–1200 ruutmeetrit päevas. “Pahatihti pole millimeeter kuigi kriitiline, kuigi kui küsida kliendilt, siis tahetakse alati esimese asjana täpsust millimeetriga.”
Milliseid seadmeid on vaja?

Veeleid märkis, et on olemas droonid,
mis tehtud spetisaalselt mõõdistamiseks. Ja sellised, millel on peal ligarid. Ent
nende hinnad algavad sajast tuhandest
eurost, mis on neli-viis korda rohkem kui
neil, mida nemad kasutavad. “Meie töötame fotogrammeetriaga, mis on viimase paari aastaga meeletult edasi arenenud tänu droonidele ja arvutite tulekule, mille kiirused on väga palju kasvanud.
Kui piltidele läheneda fotogrammeetria
tarkvaraga, saab teha igasuguseid asju –
mõõta pikkuseid, kõrguseid, pindalasid,
kubatuure, võrrelda andmeid projektiga
jne. Sealt tuleb välja reaalne 3D-maapinna mudel, olgu see siis hoone, rajatis või
maantee,” kirjeldas ta võimalusi.
Alustasid nad aga tavalistest seadmetest, liikudes sealt kallimate juurde.
“Seadmetel, mida Euronicsid ja Klickid
müüvad, jääb hind tuhande euro ringi –
nendega saab ka teha, aga tulemus tuleb
raskemalt. Meil on olemas profesioonaalsed seadmed, mida me kasutame – need
maksavad 20 000 euro ringis, aga kõikidega saab põhimõtteliselt teha.”
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E-ehitus
visioonist
praktikasse
Jaan Saar majandus- ja
kommunikatsiooniministeeriumist
andis ehituse
tehnoloogiakonverentsil ülevaate,
milliseid samme on astutud, et viia
praktikasse e-ehituse platvorm,
millega riik toetab ehitussektori
digitaliseerimist ja tootlikkuse
tõusu.
Urve Vilk
Ehitusuudiste toimetaja

E-ehituse platvormi visioon pandi meil
paika 2018. aasta lõpus. Majandus- ja
kommunikatsiooniministeeriumi digitaalehituse valdkonna juht Jaan Saar ütles oma ettekandes, et probleemi lahendamiseks tuleb see esmalt sõnastada.
“On kolm lihtsat sammu: tuleb defineerida probleem, esitada visioon ja näidata, kuidas selle suunas samm-sammult
liikuma hakatakse.”
Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumis on fookusesse võetud tootlikkus. “Sellest räägitakse tihti, eriti konverentsidel. Sest see on selge ja arusaadav
probleem – tootlikkus ehitussektoris on
madal,” selgitas Saar, et MKMi eesmärgiks on tõsta tootlikkust aastaks 2030
kolm korda. “Sel juhul jõuame järele Euroopa keskmisele tasemele. Aga meie oleme võtnud suunaks kõige optimistlikuma stsenaariumi ja usun, et meil on suur
potentsiaal see ära teha.”
Samas märkis Saar, et viimati Soomes
Infra BIMil oli tootlikkuse osas kuulda ka
palju kriitikat. “Et miks me nii palju tootlikkusest räägime, kui see kirjutatakse
tegelikult juba igasse lepingusse sisse –
kasumina. Ja kas ikka saab võrrelda tootlikkust ehituses teiste sektoritega võrreldes samadel meetoditel.” Saar kommen-

teeris ise, et natuke võib ja natuke ei saa
ka seda võrrelda. “Kui vaadata viimaseid
aastaid, on toolikkus, eriti kui vaadata
kinnisvara ja arenduse hulka, mitte väga
halvas seisus, vaid pigem tõusnud ja teinud hüppeid, aga laias laastus on see ikkagi probleem. Mille üheks põhjuseks on
vähene digitaliseeritus. Kuigi võrreldes
teiste riikidega me ei ole halvas seisus.”
Saare sõnul vajavad selle osas kõige
rohkem abi väike- ja mikroettevõtted,
keda on tegelikult väga palju – nad moodustavad suure osa sektorist. “Seepärast
peamegi pingutama ühiselt, et mitte ainult ühe-kahe ettevõtte lõikes ei jõutaks
parema tulemuseni.”
Tootlikkusest rääkides tuleb Saare
sõnul lisaks rääkida kasumist, efektiivsusest, ressursi oskuslikumast kasutamisest, keskkonnast ja CO2 kulutamise
vähendamisest. “Mida rohkem asju läbi mõtleme, seda parem on tulemus. Ja
jõuame ka parema ruumini.”
Seitse korda mõõda, enne kui lõikad

Suureks abiks on selles digitaliseerimine, tänu millele on võimalik asju enne
tegemist läbi arvutada. “Ka vanasõna
ütleb, et seitse korda mõõda ja siis lõika,
aga ehituses tihtipeale enne lõigatakse
ja siis alles mõõdetakse.”
Ta tunnistas, et ka ise kodus remon-

ti tehes üritab ta enne alustamist korralikult mõõta, aga ikkagi läheb aeg-ajalt
valesti. “Nii nagu on minusugusele abi
vaja, on ka teistele abi vaja.”
Riik saab sektorit mõjutada läbi seadusandluse, protsesside paranduse ja haridussüsteemi. “Need on aeglasemad viisid, kuidas kogu sektorit mõjutada. Aga
on ka neljas viis, milleks on digitaliseerimine,” jätkas Saar, et neil on ministeeriumis eesmärgiks luua andme- ja infovahetuse lihtsustamiseks vajalik keskkond
nimega e-ehituse platvorm. “Platvorm,
millele ma viitan, on digitaalne teenusplatvorm, mis laiemas mõttes võimaldab
viia kokku tooted ja teenused ehk see ei
ole teenus, vaid platvorm, mis loob viisi,
kuidas luua ühendusi.”
Ta tõi näiteks ehitisregistri. “Seal komistame asjade otsa, mida seal ei tohiks
olla ja seetõttu liigume uue kasutajaliides suunas. Parandades kasutajaliidest,
lähme üle moodsale arhitektuurile ja liigume sealt edasi e-ehituse platvormini
ehk väljume natuke oma piiridest. See tähendab uusi teenuseid nagu 3D-kaksik,
võrgurajatiste andmebaas, BIMi ehitisregistrisse toomine jne. Ehituse platvormi
visiooniks on, et ehitise elukaarega seotud standardiseeritud ja usaldusväärne
info liiguks üle terve elukaare osapoolte
vahel kadudeta.”
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Digitaliseerimise
plussid
Aja kokkuhoid. 92 000 säästetud avaliku sektori töötundi aastas, pluss erasektori ajasääst
Läbipaistvam protsess.
Paremad andmed ja paremad otsused ning protsessid.

10%

alla jääb täna digitaliseerituse tase ehituses, olles tugevalt maas
teistest sektoritest.

Jaan Saare sõnul saab
riik sektorit aidata digitaliseerimist arendades.
foto: raul mee

Ühe superandmebaasi
asemel ühendatud baasid
Ehitussektor on killustunud, aga riik on samas sellega igas protsessis seotud, ütles Jaan Saar vastuseks küsimusele, miks
platvormi loomisega just
riik tegeleb.
Ühtne platvorm annab ettevõtjatele võimaluse pakkuda seal oma teenuseid. “See võib tähendada selliseid teenuseid, mille peale me esialgu isegi ei
tule.”
Saare sõnul on platvormi skemaatiliselt vaadates sel olemas klassikalise
infosüsteemi mõttes kolm
kihti: andmebaas, ehitisregistri andmebaas ja selle
kasutajaliides. “Kui me lammutame praeguse ehitisregistri tükkideks, lööme lahti andmete ja kasutajaliidese kihid ehk need pole sõltuvad enam teenusest, saa-

me juurde tuua jupihaaval
uusi teenuseid.” Nagu näiteks võrgurajatiste andmebaas. “Praegu ei ole kohta,
kuhu koguda kokku detailne info võrgurajatiste kohta. Oleme palju teinud koostööd Tallinnaga ja jõudnud järelduseni, et nad on
samamoodi kaardistanud,
kuidas lahendada geoaluste probleeme. Me ei loo ühte superandmebaasi, vaid
ühendame omavahel andmed ja andmebaasid.”
See tähendab majandus- ja kommunikatsiooni
ministeeriumi mängualalt
kaugemale minekut. “Esimene koht, kus näeme selleks võimalust, on planeeringud rahandusministeeriumist, palju räägime ka
maa-ametiga selle katastrist, maanteeameti e-registri kasutamisest jne.”

Maja vajub? Pole probleemi
– URETEK tõstab nii maja,
silla kui ka kiriku
Hoone vajumine on omanikule
paras õudusunenägu, kuna pinnase
stabiliseerimiseks tuleb ette võtta kulukad
kaeve- ja ehitustööd. Õnneks on juba
40 aastat kasutusel unikaalne URETEKi
tehnoloogia, mis võimaldab vaid loetletud
tundidega tõsta endisele kõrgusele ja
stabiliseerida näiteks hoone ja silla või täita
tühimikud teetammides.
Kui piiskop Albert 1211. aasta suvel pani nurgakivi Riia Toomkirikule, ei osanud ta tõenäoliselt arvata, et kunagi
võib Baltimaade üks suurim pühakoda
pisut liialdatult öeldes põrmu vajuda.
Paraku kippus aga nii minema, kuna
Riia Toomkirikule, mis on üle elanud
kümneid sõdu, sai saatuslikuks põhjaveetaseme langus Riia linnas. Nimelt

toetub Riia Toomkirik sarnaselt teiste Riia ajalooliste hoonetega tammevaiadele, mis rammiti aastasadu tagasi
Daugava jõe kallastele.
Viimastel aastakümnetel on hakanud põhjaveetase langema, selle põhjustas osaliselt Daugava jõele rajatud
Riia hüdroelektrijaam. Seni, kuni puitvaiad olid vees, oli kõik hästi, kuid vee-

taseme langedes said vaiad õhku ning
hakkasid lagunema. Pühakoja vajumisest andsid aimu ohtrad praod hoone
seintes ning oli vaid aja küsimus, mil
oleks pidanud ette võtma suuremahulisemad renoveerimistööd.
Kiriku omanik, Läti Evangeelne Luterlik Kirik pöördus alternatiivsete võimaluste otsingul konsultatsiooni saamiseks Ureteki meeskonna poole. Proovitöö korras süstiti URETEKi tehnoloogia abil hoone alla kolmes kohas 4
meetri sügavusele geopolümeervaiku,
mis tihendas vaiade ümber oleva pinnase, peatades sellega hoone edasise
vajumise süstitud kohtades ja praegu
toimub hoone edasine monitoorimine.
Riia Toomkiriku näol oli Uretek Baltic OÜ jaoks tegemist vastutusrikka ja
ainulaadse objektiga, kuna toomikirik kuulub UNESCO Maailmapärandi
nimekirja.
Ajalooliste hoonete vajumise puhul
ongi Ureteki lahendus esimene valik.
Põhjus on lihtne: see ei tekita vibratsiooni, ei ohusta teisi vanu maju ning
ei sega ka hoones olevat elu- ja äritegevust.

SISUTURUNDUS
Sisuturundus on oma kauba, teenuse, firma tutvustamine huvitavate lugude jutustamise kaudu. ST teenib alati tellija turunduslikke eesmärke.

Mida kujutab endast URETEK?

UR ETEKi lugu sai alguse Soomes
1970ndatel, mil kaks soome meest, kellest üks oli ehitusinsener ja teine keemik, istusid maja ees verandal, jõid õlut
ja silmitsesid naabri äravajunud kuuri. Vajunud polnud mitte katus või seinad, vaid vundament, seega oli põhjus
pinnases. Mehed hakkasid arutama,
kas oleks mingi tehnoloogia, mis tõstaks hoone endisele kõrgusele ja stabiliseeriks pinnase, ilma et midagi peaks
lahtikaevama. Sealt tuligi revolutsiooniline idee peatada hoone vajumine,
süstides pinnasesse paisuvaid geopolümeervaike.
1980. aastal teostati Soomes esimene taoline projekt ning praeguseks on
maailmas URETEKi tehnoloogiat kasutatud juba enam kui 150 000 suur
objekti puhul ning loendamatul arvul
eramajade puhul.
Ureteki geopolümeer vaikudega
saab täita pea kõikvõimalikku pinnast ja vähetähtis pole ka asjaolu, et
rahvusvaheliselt sertifitseeritud tehnoloogia on nii keskkonnasõbralik, et
vaikusid võib reostust kartmata põhjavette lasta.
Sarnaselt Riia Toomkirikuga on
URETEKi tehnoloogia abil peatatud
ka väärika aadlielamu vajumine Toompeal ning taastatud ja sirgeks aetud
Tartu ülikooli kunagise professori Nikolai Pirogovi mälestusmärgi üks vajunud külg.
Lisaks ajaloolistele hoonetele ja erinevatele taristuprojektidele on Uretek
Baltic OÜ teostanud pinnase toestamisja stabiliseerimistöid ka era- ja korrusmajadel. Nii põhjustas Tartu ühes värskelt valminud korrusmajas ehitusviga
pinnase vajumise, mis tõi endaga kaasa
kortermaja põrandate vajumise.
Ureteki meeskond töötles üle 500
ruutmeetri põrandapinda ja pinnas

Ureteki geopolümeervaikudega saab
täita pea kõikvõimalikku pinnast ja vähetähtis pole ka asjaolu, et
rahvusvaheliselt sertifitseeritud tehnoloogia
on nii keskkonnasõbralik, et vaikusid võib
reostust kartmata põhjavette lasta.
stabiliseeriti 0,4 meetrist kuni 2 meetri sügavuseni. Pinnase stabiliseerimise
tööd kestsid kolm tööpäeva ja elanikel
ei olnud vaja antud töö ajaks korterist
välja kolida. Esmapilgul lahendamatuna näiv probleem lahenes majaelanikele kokkuvõttes üsna valutult.
Analoogne juhtum leidis aset ka Lätis, kus ühe eramu põrandaaluse pinna
halva tihendamise tõttu tekkisid põrandaplaatidesse praod ja vundamendi äärest oli näha, kuidas põrandaplaat
oli vajunud kuni 30 mm.
URETEKi tehnoloogia abil stabiliseeriti põrandaplaat ning tõsteti vanasse asendisse tagasi. Tavameetodil ei
oleks võimalik põrandat tõsta ilma pererahvast kodust välja kolimata ja põrandat üles võtmata, kuid URETEK tegi töö ära 4 tunniga.
Mittehäiriv tehnoloogia

URETEKi tehnoloogia ei häiri klientide igapäevaelu – inimesed saavad jääda oma kodudesse, kaubanduskeskusi ei pea tööde läbiviimiseks sulgema
ning suurematel taristuprojektidel ku-

lub tööde läbiviimiseks vaid loetletud
päevi või öid. Kõik see teeb klientide elu
mugavaks ning säästab samas ka väga
arvestava summa raha.
Põhjus peitub URETEKi patenteeritud tehnoloogia unikaalsuses – materjali süstimiseks ja materjali kuivamiseks süstitud kohas kulub kokku väga vähe aega.
Uretek Balticu juht Roman ReinerLatõšev tõi näiteks Ventspilsi Rimi, kus
Ureteki meeskonda ootas ees juba tuttav probleem – suurkaupluse põrand oli
vajunud, mistõttu tuli tihendada, tõsta
ja uuesti loodida ligi 4500 ruutmeetrit
põrandapinda.
Kuna suurkaupluse sulgemine remonditöödeks oli välistatud, asus Ureteki meeskond tööle hilisõhtul kell
22.30, järgmise tööpäeva alguseks peatati tööd ning alustati jälle õhtul ning
nii tõstetigi kogu kaupluse põrandad
kuu ajaga tagasi, ilma et kliendid oleksid midagi täheldanud. Tegemist oli
korraliku väljakutsega, kuna töötada
saadi ainult öösel, riiuleid polnud võimalik liigutada, kaubad kaeti ööseks
kinni ja hommikul pidi kõik poekülastajate jaoks korras olema. Kuid Ureteki meeskond sai sellega suurepäraselt hakkama.
URETKi tehnoloogia kasutamine oli
kaubanduskeskuse omanikule ainumõeldav lahendus, kuna keskuse sulgemine kasvõi lühikeseks ajaks oleks
kaasa toonud väga suure rahalise tagasilöögi.
„Oleme teinud töid väga keerulistel objektidel, mistõttu suudame vastu võtta ükskõik kui suuri väljakutseid.
URETEKi tehnoloogia on tõestanud ennast ühe vähese alternatiivina, kui tuleb teostada töid, mis varasematel aegadel eeldasid suuri kaevamis- ja ehitustöid kiiresti ja klienti minimaalselt
häirides,“ lisas Reiner-Latõšev.

20 teehooldus
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Lund polnud, kuid kruusa
Pehme talv jättis petliku mulje, et teehooldajatel on olnud lihtne hooaeg. Kuid
tavalisest rohkem on sel aastal tulnud vaeva
näha kruusateede sõidetavana hoidmisega.
Mariliis Pinn
kaasautor

Keila piirkonna, Lääne-Viru, Võru ja
Saare maakonna teid hooldava ASi Eesti Teed juhatuse liikme, korrashoiudirektori Tarmo Loodi sõnul teehoolduse korralduse mõttes sel aastal võrreldes
varasemaga suuri erinevusi olnud ei ole,
sest ettevõte peab endiselt 24/7 hooldetegevuseks valmis olema. “Pehme talvega täidame ka ülesandeid, mida tavapärasel talvel on vähem – eelkõige kruusateede hooldust,” nentis Lood.
Pehmel talvel on teede mulded veega
üle küllastunud ja seetõttu on Loodi sõnul teede kandevõime väiksem. Samuti
murendab temperatuuri kõikumine nulli kraadi ümber teekatteid rohkem kui
stabiilne külm talv. Samuti on rohkesti
probleeme kruusateedega, mis on kohati
seoses pehme talvega raskesti läbitavad.
“Kuigi talv on olnud erakordselt soe,
on teehooldajal olnud nii-öelda käedjalad tööd täis. Lumetõrjetöid on olnud
tõesti vähem, kuid libedustõrjet ja libeduse ennetamist on olnud piisavalt. Toimub pidev temperatuuri kõikumine nulli kraadi ümber, eriti öösel,” selgitas OÜ
Warren Safety tegevjuht Kristjan-Raul
Pettinen. Ta tõi välja, et vihmasajud on
muutnud kruusateed auklikuks ja pehmeks. Seetõttu on pehmetele lõikudele
täiendavalt lisatud kruuskillustikku ja
purustatud kruusa.
Kuna talv oli pehme ja pikaajalist külma polnud, küll aga oli palju sademeid,
on see kruusateedele mõjunud Loodi sõnul katastroofiliselt. “Kuigi terve periood
on tehtud pingutusi hoida need sõidetavana, siis füüsika vastu on raske võidelda.” Samas asfaltteedel on kahjustusi olnud vähem, kui oli eelmisel aastal, nii et
neile mõjus antud talv paremini, lisas ta.
Ennetavat libedusetõrjet tehti palju

Ka Ida-Viru, Jõgeva, Põlva ja Valga maakonnas on TREV-2 Grupi teehooldetööde valdkonnajuhi Meelis Seppami sõnul
väga sagedasti silmitsi tulnud seista vihmaste plusskraadidega ilmadega, nii et
suurem rõhk on kruusateede seisundi-

tasemete hoidmisel. “Seda juhul, kui ilmastik võimaldab neid hooldada. Samuti tuleb külmumispiiri ümber kõikuvate
temperatuuride juures, mida on aeg-ajalt
ka tänavusel hooajal ette tulnud, suurematel maanteedel teostada ennetavat libedusetõrjet,” lisas ta.
Kuna pikalt kestnud külmakraade
pole sel talvel olnud, siis külmakergetest tekitatud kahjud on olnud sel kevadel tõenäoliselt väiksemad. “Samas soolatamistsükleid on siiski olnud ja seetõttu kevadisi katete lagunemisi tuleb ette,”
selgitas Seppam.
Viljandi maakonnas teid hooldava ASi
Eesti Keskkonnateenused juhatuse esimehe Argo Luude sõnul on samas olnud
pehme talv, mis on teehooldajale kindlasti soodne. “Üks asi on see, et kulub vähem soola ja kütust. Teine on see, et ka
töötajad peavad paremini vastu – kui on
raske talv, pikad lumesajud ja nii edasi,
siis lähevad tööpäevad tihti väga pikaks,
inimesed väsivad, tervis ütleb üles, mõned lähevad üldse töölt ära. Pehmel talvel
on ka töötajatel kergem,” märkis Luude.
Puud teedel nõuavad lisatähelepanu

Loodi sõul on käesolev talv olnud väga
tormiderohke, mis on põhjustanud puude langemist teedele, samuti on kannatada saanud liikluskorraldusvahendid.
“Puude eemaldamine teelt ja teemaalt
ning liikluskorraldusvahendite taastamine on nõudnud oluliselt suuremaid
kulusid, kui varasematel talvedel.”
Sagedased tormid on endaga kaasa
toonud puude ja okste langemise teedele, lisas ka Pettinen. Kevadine teede lagunemine pole aga veel alanud. “Sellest tulenevalt on veel vara sooja talve mõjusid
teedele hinnata.”
Rapla ja Lääne maakonna teid hooldava Warren Safety sisemise prognoosi
kohaselt jääb teede lagunemine samasse
suurusjärku eelmise (2018/2019) talvega.
Riigimaanteede hooldust korraldab
maanteeamet ja olemasolevad hooldelepingud on viie aasta pikkused. “Igaaastane tööde maksumus on fikseeritud ja jagatud 12 kuu peale, millest seit-

Kevadine kruusateede lagunemine
pole veel alanud, ent selleks tuleb valmis olla. foto: sven arbet

Kuigi talv on olnud
erakordselt soe, on
teehooldajal olnud niiöelda käed-jalad tööd
täis. Libedustõrjet ja
libeduse ennetamist on
olnud piisavalt.
OÜ Warren Safety tegevjuht
Kristjan-Raul Pettinen
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teed vajavad hella hoolt

17

ettevõtet teevad riigiteede hooldust Eestis
hooldelepingu alusel.
Hooldetööde eesmärgiks on tagada riigiteede
nõutud seisunditasemed.
Lepingute täitmise üle
teostavad järelevalvet
maanteeameti hooldeosakondade peaspetsialistid, kes kontrollivad
saavutatud teeseisundit,
mitte iga konkreetse töö
tegemist. Järelevalve
tegemisel on abiks teeilmajaamad ja -kaamerad
ning hooldetehnikal
paiknevad GPS-seiresüsteemid.
Lumetõrjetõid on olnud
vähem, aga libeduse ennetamist piisavalt, kuna temperatuur kõigub nulli ümber. foto:
andras kralla

se on suvekuud ja viis talvekuud,” näitlikustas Pettinen. “Väga suurest kasumist
ei saa antud talve korral rääkida. Talvine teesool on sügisel soetatud, liisingud
vajavad igakuiselt maksmist, mehed on
24/7 valmisolekus,” loetles ta tegureid.
Lisaks on finantsseisu tema sõnul mõjutanud kütuse hinnatõusud ja muutused palgatasemetes – mõlemad pidevalt
tõusevad.
Seetõttu on Pettineni sõnul kulusid
mõistlik vaadata viie aasta peale kokku,
sest aastad on erinevad. “Nii tehnikal kui
meeskondadel peab valmisolek olema pidev ja see tähendab ka ooteaja tasustamist. Teame ju näiteks seda, et ka praegused ilmad võivad väga kiirelt tekitada kiiret reageerimist nõudvaid hetki, mil tekib äkiline libedus,” tõi Seppam näiteks.
Tuleb vaadata pikka pilti

Ka Tarmo Lood lisas, et korrashoiulepingute mõju ettevõtte finantsseisule ei saa
vaadata vaid ühe pehme talve lõikes, vaid
lepinguperiood on viis-kuus aastat pikk
ning ei sõltu tegelikest kuludest. “Näite-

na oli raske eelmine, 2018/19 talvehooaeg, kus enamik sademeid tuli lumena
ning talihoolde kulutused olid ca 30%
tavapärasest kõrgemad.”
Luude sõnul kasutatakse teehoolduses Eestis valdavalt lepinguid, kus kogu risk on pakkuja ehk siis teehooldaja
kanda. See tähendab, et sõltumata sellest, millised on ilmaolud, peavad lepingulised kohustused olema täidetud ja seda summa eest, mida hooldaja riigihankel osaledes küsis.
“Nii ongi olnud, et mõnel talvel, mis
on hästi raske, on tulnud hooldajal oma
tegevusele peale maksta ning mõnel teisel talvel, mis on olnud kergem, on saadud tööd teha kasumlikumalt. 2019. aasta algus oli teehooldajatele väga ränk,
paljud vanemad olijad kinnitasid, et nad
pole midagi sellist ennem näinud,” nentis Luude.
Näiteks Viljandi maakonnas pani AS
Eesti Keskkonnateenused ainuüksi 2019.
aasta jaanuaris maha suurema koguse
soola kui kogu aasta varasema talve jooksul kokku. Nii jaanuar, veebruar kui ka

pool märtsi olid siis väga keerulised ja
majanduslikus mõttes täiesti laastavad.
Sellel aastal, vastupidi, on olnud suhteliselt pehme talv, soola on siiski kulunud üksjagu, sest päeval plussis ja öösel nullis või alla selle temperatuur toob
kaasa teede jäätumise, mispuhul on tarvis teid soolatada. “Selliseid ilmasid on
olnud lõppeva talve jooksul aga üllatavalt palju. Samuti olid päris rasked pea
kaks nädalat veebruari lõpus ja märtsi
alguses, kui talv lõpuks kohale jõudis,”
lisas Luude.
Kõigele sellele vaatamata on viimane talv olnud majanduslikult ASile Eesti Keskkonnateenused soodne. “Arvestades aga eelöeldut ja heitlikke ilmasid,
on tänava- ja teehoolduse majanduslikku tasuvust mõistlik analüüsida lepinguperioodi lõikes kokku. Kui leping on
kestusega viis aastat, siis ettevõtte jaoks
on oluline, et selle perioodi peale kokku suudetaks majanduslikult tasuvalt
toimetada. Aastate lõikes võib olla kõikumisi nii siia-, kui sinnapoole,” kinnitas Luude.
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Aasta betoonehitiseks valiti
Sisekaitseakadeemia peahoone

Sisekaitseakadeemia peahoone arhitekt on olnud väga loov, leidis žürii.
Foto: MARIS TOMBA

MÜÜME – TOODAME – PAIGALDAME
ERINEVATE LIISTPROFIILIDE
VALMISTAMINE

Eesti Betooniühing
kuulutas betoonipäeval välja konkursi
„Aasta betoonehitis
2019” võitjad.
Aasta betoonehitiseks valiti Sisekaitseakadeemia peahoone Tallinnas Kase tänaval. Konkursi peaauhind arhitektuuri eest läks arhitektuuribüroosse Arhitekt11 OÜ.
“Siin pole mitte ainult palju eksponeeritud siledat betooni vormipinda
– arhitekt on olnud väga loov, kasutades osavalt ära just betoonelementidega saavutatavaid efekte. Kõrgete
kaldseinte ehitamine (5- ja 10kraadiste nurkade all) harilikult vahelagedes kasutatavatest eelpingestatud
õõnespaneelidest. Hoone esteetiliselt
puhas betoonkoor moodustab märgiliselt tugeva kilbi, mis peidab endas inimlikku ja pehmet sisu,” kommenteeris zürii.
Žürii esimees Aadu Kana kommenteeris: “Tänapäevane, arhitektuurselt kõrgetasemeline, hästifunktsioneeriv õppe- ja teadushoone, mis on
energiatõhus ja mille ülalpidamine
on majanduslikult jätkusuutlik. Lihtsalt saavutatud huvitav arhitektuur.”
20. korda korraldatud konkurss
“Aasta betoonehitis” on ellu kutsutud,
et tutvustada betooni avaraid kasutusvõimalusi ning tunnustada inimesi, kes oma ideede ellurakendamiseks
betooni on kasutanud. Tänavu laekus
15 tööd, esitada sai mullu tellijale üle
antud betoonehitisi ja neis kasutatud
konstruktsioone ja menetlusi.
Ehitusuudised. ee

Võitjad

Aasta betoonehitis 2019

Piiri 7, VILJANDI | Turu 51, TARTU
Helista 550 3200 või kirjuta info@steel.ee

Tellija auhind: Sisekaitseakadeemia
Konstruktori auhind:
Engineer Project OÜ
Ehitaja auhind: Nordecon AS
Betoonitööde auhind:
ERI-Ehitustööd OÜ
Betoontoodete auhind: Framm AS
Omanikujärelevalve auhind:
Tallinna Linnaehituse AS

Enam kui ainult laadurekskavaator!
MASINAD. SEADMED. HOOLDUS. VARUOSAD. RENT.
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Kuidas tõkestada viirus
Soovitused hoonete
tehnosüsteemide
käitamiseks
koroonaviirushaiguse
leviku tõkestamiseks.
Jarek Kurnitski
akadeemik, Tallinna Tehnikaülikooli
energiatõhususe ja sisekliima professor

Tallinna Tehnikaülikool ja akadeemik
Janek Kurnitski soovitab tutvuda värskelt avaldatud üleeuroopaliste juhistega ja toob välja mõned kõige olulisemad neist. Tänaseks on olemas värskelt avaldatud juhised hoonete tehnosüsteemide opereerimiseks REHVA (Euroopa kütte, ventilatsiooni ja jahutuse
erialaühenduste assotsiatsiooni) poolt.
Euroopa kütte, ventilatsiooni ja jahutuse erialaühenduste assotsiatsiooni,
mis esindab üle 120 000 inseneri 27 riigist, koostatud soovitused on mõeldud
eelkõige töökohtadele ning üldkasutatavatele ruumidele.
Umbsed ruumid eriti ohtlikud

Euroopa erialaühenduste assotsiatsiooni koostatud dokument mainib, et
praeguse seisuga ei saa välistada viirusnakkust piiskade (> 10 mikronit) aurustumisel tekkivate peenosakeste (<
5 mikronit) kaudu, mis lenduvad õhus
ja läbivad pikki vahemaid. Selle tõttu
1–2meetrine distants ei aita, kui ruumis
on piisavalt suur kontsentratsioon. Eriti
ohtlikud on umbsed ja ülerahvastatud
ruumid, kus ventilatsioon on puudulik.
SARS-CoV-2 viirus on 80–160 nanomeetri suurune ja püsib aktiivne sisetingimustes kuni kolm tundi õhus ja
2–3 päeva pindadel, sellest ka oht saada
viirus pindadelt. Üldkasutuses olevates
WCdes tuleb enne vee tõmbamist WCpoti kaas sulgeda, muidu võib ka sealt
tuleva õhupahvakuga nakkuse saada.
Dokumendis on toodud kesksed juhised ventilatsioonisüsteemidele, millest Eesti oludes kõige olulisemad puudutavad ventilatsiooni käiduaegasid,
re-tsirkulatsiooni ja rootorsoojustagasteid.

Ventilatsioon soovitatakse vähendatul võimsusel tööle jätta ka väljaspool
hoonete kasutusaegasid, et viirustega
peenosakesed välja ventileerida.
foto: pixabay

Praeguse seisuga
ei saa välistada viirusnakkust piiskade aurustumisel tekkivate
peenosakeste kaudu,
mis lenduvad õhus ja
läbivad pikki vahemaid.

Soovitatakse käivitada ventilatsioon
mõned tunnid tavapärasest varem, samuti pikendada käiduaega õhtul.
Ventilatsioon soovitatakse jätta tööle vähendatul võimsusel ka väljaspool
hoonete kasutusaegasid, et viirustega
peenosakesed välja ventileerida.
WCdes soovitatakse väljatõmbeventilatsioon hoida töös 24/7. Hoonetes,
kus pole sisekliimat tagavaid ventilatsioonisüsteeme, soovitakse intensiivset
tuulutamist akna kaudu, näiteks 15 minuti jooksul, kui sisenetakse ruumi, kus
teised inimesed varasemalt viibinud.
Õhu niisutamisest ei ole kasu

Teine olul ine info on re-tsirkulatsiooniga ventilatsioonisüsteemidele, mis
on tihti kasutusel näiteks kauplusladudes ja kaubanduskeskustes. Need süsteemid tuleks koheselt 100% värske õhu
peale lülitada, et vältida viiruste tagastumist läbi ventilatsioonisüsteemi.
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haigusi töökohtadel?
Kuidas käituda kortermajades?
Kui ventilatsioon töötab õiget pidi, siis läheb ka viirus koos väljatõmbeõhuga majast välja katusele.
Ventilaatoriga pliidikubude paigaldamine on põhjustanud olukordasid, kus
ventilatsioon on hakanud mõnes korteris tagurpidi tööle. Sellele viitab naaberkorterist sisse tungiv toidulõhn, mille-

Samuti soovitatakse võimalusel mitte käitada ruumipõhiseid re-tsirkulatsioonisüsteeme ehk puhur-konvektoreid. Kuna rootorsoojusvahetid tagastavad väljatõmbeõhust soojusvaheti pinnale kinnitunud peenosakesi sissepuhkeõhku, soovitatakse need seisma panna.
Dokument jagab selgitusi ülereageerimise vältimiseks, mis teadmatuse puhul on olnud kerged tekkima. Näiteks
niisutamisest ei ole SARS-CoV-2 puhul
erinevalt mõnest teisest viirusest kasu,
sest viirus on vastupidav kuni 80% suhtelise niiskuseni ja 30 kraadi temperatuurini. Rõhutatakse, et ventilatsiooniseadmete välisõhufiltrid ei ole antud
kontekstis saasteallikad ega vaja vahetust. Samuti pole efekti ventilatsioonitorustiku puhastamisel, sest viirused
ei satu sissepuhketorustikku juhul, kui
järgitakse re-tsirkulatsiooni ja soojustagastuse juhiseid.

ga koos võib tulla ka viirus. Selliseid olukordi tuleb vältida. Loomuliku ventilatsiooni puhul on vajalik ka akende kaudu
tuulutamine. Terviklikult renoveeritud
ja uuemad korterelamud on varustatud
mehaaniliste ventilatsioonisüsteemidega, kus liigub õhk alati õiget pidi ja viiruse leviku ohtu ei ole.
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Inetust
pardipojast
uhkeks
luigeks
Ehituse tootlikkuse kasvatamiseks
toimuvad meil ehitisregistri,
e-ehituse platvormi ja 3D-kaksiku
arendused. “Nende abil on
võimalik teha sektoris suur
arenguhüpe,” usub majandus- ja
kommunikatsiooniministeerumi
ehitisregistritalituse juht Taavi
Jakobson.
Signe Sillasoo
kaasautor

Ehitisregistrist (EHR) on võimalik teha
tööriist, millest tõuseb ettevõtetele tulu,
rääkis Taavi Jakobson Äripäeva veebiseminaril “Ehitisregister – ettevõtte abiline”. “Metafoor, mida tavaliselt kasutan,
on see, et tegu on inetu pardipojaga. Kes
õigesti kasvatades ei kasva mitte pardiks,
vaid luigeks, mida püüamegi teha,” märkis Jakobson.
Tema sõnul ollakse majandusministeeriumis mures ehitussektori madala
tootlikkuse pärast – just see on kandvaks
motivaatoriks, mille nimel tegutsetakse.
Kui viimase 60 aasta jooksul on maailmas põllumajanduse tootlikkus kasvanud 16 korda ja kaubanduse ning tööstuse tootlikkus 8 korda, siis ehituses on
kasv olnud kesine, kõigest 10%. “Selles
üldiselt kurvas pildis on meie pilt veelgi kurvem,” rääkis Jakobson, et kui ELi
keskmine ehitussektori tootlikkus oli
2014. aastal 50 200 eurot, siis Eestis oli
see 25 900 eurot, ehk ELi keskmise tasemeni jõudmiseks peab Eesti ehitussektori tootlikkus kasvama vähemalt kolm
korda. “Meie eesmärk on aastaks 2030

jõuda Euroopale järele ja ehk õnnestub
targasti tegutsedes möödagi minna,”
selgitas Jakobson, et tema hinnangul on
ilma mineviku taagata võimalik liikuda
suuremate hüpetega. “Heaks näiteks oli
1990ndatel Eesti pangandus, hetkel ka
näiteks Hiina. Meilgi on taak, ehkki viimaste aastakümnetega on tasapisi seda
kogunenud, suhteliselt kerge, võrreldes
traditsiooniliste Euroopa edulugudega.”
Mis aitaks tootlikkust kasvatada?

Madalal tootlikkusel on Jakobsoni hinnangul mitmeid põhjuseid. “Ehitus- ja
kinnisvaraturul tegutseb palju väikeseid organisatsioone. Kui on väga tükeldatud turuosaliste hulk, siis tekib päris
palju informatsioonikadu,” rääkis Jakobson, et paljud probleemid ja lahendused
peituvad seetõttu IT-s või digitaliseerimises. “Ehitussektor on võrreldes teiste sektoritega kõige vähem digitaliseeritud, alla 10%. Ehk võimalus on digilahenduste
abil suur arenguhüpe teha. See ei tähenda, et teeme kaunid kodulehed, vaid IT on
ikkagi tööriist, nii nagu haamer ja kirveski. Paremate IT-süsteemidega on võimalik rakendada paremaid protsesse ja sealt

algab siis loodetavasti positiivne arengutsükkel pihta.”
Aeg, kui riik hakkab ettevõtjatele ette
kirjutama, kuidas peaks tootlikkust tõstma, on Jakobsoni sõnul siinmail loodetavasti igavesti möödas. “Aga riik saab teha seda, et kujundada selgelt tingimusi.”
Aastas käib ehitisregistrist läbi 45
300 loamenetlust, kui lugeda juurde ka
kõik teavitusmenetlused, on menetluste
hulk üle 70 000. “Võtame näiteks suurema mahuga loamenetlused – ehitusload,
kasutusload –, kui me iga menetluse juures hoiame kokku ühe tunni, siis kokkuvõttes saame me igal aastal 5+ säästetud
aastat. Seda siis kõigi osapoolte peale –
ettevõtjad, kohalikud omavalitsused,
kooskõlastajad, erinevad riigiasutused
nagu päästeamet, muinsuskaitseamet
jne,” rääkis Jakobson. Üks aasta annab
omakorda 0,5 miljonit säästetud eurot.
Kust tuleb aja kokkuhoid?

Kõige lihtsam lahendus selleks on Jakobsoni sõnul EHRi kasutajaliidese lihtsustamine. Teine ja veelgi olulisem kokkuhoid tuleb EHRiga seotud tegevuste lihtsustamisest. Eesmärk on tagada, et ko-
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Enne kui saab kopa
maasse lüüa, peab
praegu ettevõtja
suhtlema 30 riikliku
registriga, et ehitusluba kätte saada.
FOTO: ANDRAS KRALLA

daniku või ettevõtja jaoks oluline sündmus, näiteks lapse sünd, kulgeks süsteemides võimalikult sujuvalt. “Et inimene
ei peaks ühest süsteemist teise hüplema,
vaid see kulgeks tema jaoks nähtamatult, ilma et tal oleks vaja muretseda selle pärast, mis on riigi, mis omavalitsuse
funktsioon. Umbes 30 riikliku registriga peab ettevõtja suhtlema, et ehitusluba kätte saada. See ei aita hetkel ehituse
tootlikkusele kaasa.”
Lisaks on Jakobsoni sõnul oluline menetlusprotsesside lihtustamine ja tõhustamine. Ning seadusandlik tegevus.
“Ka sellega tegutseme aktiivselt, kuidas
hoida mõistlikku tasakaalu bürokraatia ja kontrolli vahel. See on õrn teema,
aga kindlasti on võimalik protsesse lihtsustada.”
Viimaseks oluliseks asjaks on Jakobsoni sõnul see, kuidas tagada, et protsessid toimuksid kõikjal ühtemoodi. Ta
tõi näteks, et omavalitsused viivad praegu protsesse läbi erinevalt. Kohati on selle põhjused objektiivsed, aga kohati tulevad erinevused menetluste läbiviimisel inimeste harjumustest. “Siin tuleb
jälle mängu IT ja nn nügimine ehk kui-

30

riikliku registriga ligikaudu peab
ettevõtja suhtlema ehitusloa
kättesaamiseks, mis ei aita kaasa
ehituse tootlikkuse kasvule. Ehitisregistri uuendused säästavad
92 000 töötundi aastas.
das väikeste mõjutustega aitaks süsteem
viia inimestel tegevusi tõhusamalt läbi.”
Märtsis analüüsis Price Waterhouse
Cooper (PwC), kuidas menetlustegevusi
läbi viiakse. Analüüs näitas, et soovitatud
muudatuste rakendamine hoiaks 2018.
aasta menetluse mahtude juures kokku
pädevate asutuste (KOV, menetlusasutus)
tööaega vähemat 45 täiskohaga töötajal.
“See ei tähenda seda, et need inimesed
võiks lahti lasta ja riik võiks selle arvelt
kokku hoida, vaid see tähendab seda, et
need inimesed saaksid tegeleda kõrgema lisandväärtusega tegevustega,” tutvustas Jakobson, et see tooks kaasa prot-

sesside kiirenemise, mugavuse ja efektiivsuse kasvu.
Millised on järgmised IT-arendused?

Jakobson selgitas, et platvormimajanduse puhul on ühel pool teenuse pakkuja ja
teisel pool tarbijad. “Platvorm ehk antud
juhul riik toob mõlemad pooled kokku,
pakkudes reeglistikku, töövahendeid ja
olles avatud selleks, et uutel osalejatel
oleks võimalik juurde tulla,” tutvustas
Jakobson e-ehituse platvormi ja seda, et
ehituses on selle puhul tegu kolme osapoolega: teenuse tarbija, teenuse pakkuja regulaator või kontrollija.
E-ehituse platvormi selle aasta arendustest rääkides on tema sõnul sisuliselt kasutajate jaoks kogu aeg tegu sama
EHRiga ehk nad ei pea hakkama vana ja
uue vahel navigeerima, vaid see areneb
taustal pidevalt, muutudes teenus teenuse haaval.
Ehituse platvorm hakkab aga katma
tervet ehitise elukaart, millest ehitisregister katab ainult kitsast ala. “Pädevuse kontrollid ja planeeringute informatsioon koondatatakse samuti ühte kohta,
et see oleks võimalik samamoodi kätte
saada ja ühte voogu liita.”
Lisaks ehituse platvormi arendamisele ja ehitisregistri üleviimisele uude
menetluskeskkonda on Jakobsoni sõnul
kavas kolm suuremat arendust. “Üks on
ehitatud keskkonna digitaalne 3D-kaksiku arendamine ja juurutamine. Teiseks võrgurajatiste andmebaas – valdavalt peame silmas maa-aluseid võrgurajatisi. Ja kolmas suurem arendusetükk on
ehituse infomudel ehk BIM-põhised loamenetlused, mis toob kaasa muu hulgas
ka BIM-mudelite käsitlemise võimalikkuse EHRis.”
Jakobsoni sõnul lisandub suurematele arendustele terve hulk väikeseid. “Kuna riigil on väga selged kliimaeesmärgid, siis on KOVi, ettevõtja või kodanikuna hea teada, millised on minu ehitiste
energiamärgised ja energiatarve. Sellist
võimalust praegu EHRis ei ole. Omand on
olnud selgelt EHRist väljas, aga me peame tooma ka omandi sisse, et oleks võimalik vaadata kodanikul ja ettevõttel
endaga seotud rajatiste koondvaateid.”
Mis saab vanast registrist?

“Ei saa öelda, et meil on nüüd pood kinni,
teeme arendusi ja pool aastat ehituslube
ei tule. Loomulikult peab olema vana rakendus kasutatav ja toimima edasi, samal ajal, kui me uut ehitame ja viime teenuse haaval uude üle,” rääkis Jakobson.
Arendused suunatakse uude registrisse, kui muud moodi ei saa, parandatakse
ka vana ära. “Näiteks lehekülje avamise
kiirus on läinud 32% paremaks.”
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7 küsimust
ehitisregistri kohta
Taavi Jakobson
majandus- ja kommunikatsiooniministeerumi
ehitisregistritalituse juht

1

3

Kas praeguses ehitisregistri (EHR) keskkonnas saab omanik või
arhitekt ehitise andmeid muuta või on see võimalus ainult kohalikul omavalitsusel?
Me jätkame praegu ja ka tulevikus üldiste andmete puhul n-ö nelja silma printsiibiga. Tuues näiteks andmete esitamise teatise, siis kui kodanik parandab oma andmed, läheb see seejärel KOVile kontrolli, mis
on tüütu samm. Mõtlesime asja üht- ja teistpidi, aga kuna EHRi andmeid võtab turg väga palju lõplike andmetena, formaalselt on nad informatiivsed ja statistilised, siis me liigume ikkagi väga palju sinnapoole, et oleks paikapidav ehitusinfo andmebaas.
Selleks, et vältida näiteks olukordi, kus kodanik mingil hetkel teatab, et tal on kahekorruselise hoone asemel kolm korrust, on praegustes protsessides ikkagi kontroll KOVi juures. Millega me aga tegeleme,
on see, et muuta see tsükkel võimalikult kergeks ka selliselt, et KOVil
oleks võimalikult lihtne seda kontroll läbi viia.

Mis saab ehitistest – kuur, saun või aiamaja –, mis ei ole registrisse
kantud, kas need peab registrisse kandma või mitte?
Paljudele küsimustele pean vastama, et oleneb. Paraku sõltub palju
keskkonnast, kus ehitis paikneb – on see tiheasustusega ala, miljööväärtuslik ala jne. Kõik seab omad piirangud.
Nagu me teame, siis suures osas on ehituspoliitika suunamine kohalikes piirkondades ikkagi KOVide käes. Alla 20ruutmeetrised hooned ja see, kuidas neid käsitleda, sõltub päris palju üldplaneeringutest. Meie suuniseks on, et kui üldplaneering seda ei käsitle, siis alla 20
m2 hooneid ei pea registrisse kandma, küll aga võib.
On muidugi olukordi, kus on otstarbekas neid sisse kanda, näiteks juhul, kui need on mingid ajaloolised hooned olnud. Küll aga me
ei eelda, et iga tööriistanurgakest või tööriistakuuri oleks vaja hakata
EHRisse kandma. Kui soovite, palun. Kui ei soovi, ei pea. Kuni üldplaneering ei sätesta teisiti.

4

Kas ehitisprojekti nimetamise
osas tekib uuendusi?
Jah. Jämedalt kolmandik probleeme praeguse EHRiga on seotud failide üleslaadimise, nimetamise ja kasutamise korraga. Kui nüüd võtta head
arenduse praktikad, siis me peaksime
prioriseerima kõigepealt neid projekte või protsesse, mis lahendavad kõige
suurema hulga kasutajate probleeme.
Ehk siis me oleks pidanud kõigepealt
hakkama parandama seda, kuidas failidega toime tullakse. Miks me seda ei
ole veel praegu teinud? Põhjus on selles, et see ei ole triviaalne probleem.

2

Kuidas aitab ehitisregister ettevõtjal
lubade menetlust lihtsustada, kui ehitus hõlmab mitut omavalitsust?
Püüame ühtlustada KOVide tegevusi ehitisregistris või e-ehituse platvormil tegevuste läbi viimisel. Näiteks on praegusel
hetkel kaevelubade regulatsioon omavalitsuse pädevuses. Hoolimata sellest, et seadusandluses kohe see muudatus ei ole toimumas, toome me EHRi menetluskeskkonda kaeveload juurde. Need KOVid, kellel
ei ole välja kujunenud väga selget praktikat, on teretulnud hakkama ehitisregistri
kaudu kaevelubasid menetlema, sest ma ei
usu, et meeter ühel või teisel pool KOVi piiri oleks kaevamine erinev. Eesmärk on harmoniseerida üks konkreetne asi – kaevelubade menetlemine, mis praegu on KOViti
väga erinev.
Sama loogikat kasutame ka kõigi teiste protsesside puhul. Näiteks toome välja kontrollnimekirjad menetlejale, et menetlus toimuks erinevates omavalitsustes
enam-vähem samu samme järgides. Et menetlused toimuksid sujuvalt üle omavalitsuse piiride, peab ka menetlusinfo olema
kõigile asjaosalistele sujuvalt kättesaadav.
Seega väga oluline printsiip on läbipaistvuse suurendamine – nii taotleja, omavalitsuse ametnik kui ka kooskõlastuse andja peab teadma kogu aeg, millises faasis
konkreetne loamenetluse protsess on. Ka
sellega peaksime protsessi lihtsustama.

Näiteks mitmed projekteerimisja arhitektuuribürood on võtnud selle ehitisregistri failide nimetamise
struktuuri enda sisemise struktuuri
aluseks. Kõik ülejäänud suuremad tegijad on kuidagimoodi ennast kohaldanud sellega, kuni sinnamaani välja, et on olemas lausa ettevõtted, mis
müüvad teenust, kuidas failide nimetamisega toime tulla. Absurdne, aga
kahjuks see olukord nii on.
Kuna failide nimetamine on otseselt seotud ka menetlustega, siis leidsime, et me peaksime kõigepealt menetlusstruktuuri korda tegema ja selle

käigus ka lihtsustama failide nimetamist. Väikeste projektide puhul, nagu
näiteks eramaja parandamine, kus on
vaja 20 faili üles laadida, ei ole mõtet
suurel keerukal failide struktuuril ja
suurte failipuude üleslaadimisel. Samas suurte projektide puhul on meil
oluline tagada stabiilne olukord, sest
hakates seda samm-sammult lahendama, paisataks turg suuremasse kaosesse, kui see praegu on. Tuntud saatanat on alati keerulisem hallata, kui
uut ja tundmatut. See on see, millest
oleme lähtunud. Ehk jah, failide nimetamine muutub lihtsamaks.
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Mida tehakse aerofotodega kogutud andmetega
registris mitteolevate ehitiste kohta?
Nende registrisse kandmine on KOVide töö. Praegu
on neid andmeid päris palju. Selliseid hooneid, mis on
siis kas EHRiga sidumata või EHRist puudu, on jämedalt
üle 150 000, neist ca 10 000 on eluhooned. Oleme prioriseerinud eluhoonete sissekandmise. Need on n-ö andmete hallis kihis praegu, mis on näha KOVidele. KOVidele on ette nähtud teatav tasu nende hoonete n-ö hallist
kihist aktuaalsesse kihti sissekandmise eest.
Kui andmete esitamise teatise uus formaat on olemas,
plaanime mingil hetkel ka kodanikule kuvada välja seda infot, mis on n-ö selles hallis kihis. Siis on kodanikel, ettevõtjatel või kinnistu omanikul vaja anda KOVile
signaal, et näiteks see ei ole hoone, vaid puuvirn. Kolleegid maa-ametis tegelevad järjepidevalt selle info parandamisega, aga lõppkokkuvõttes on ikkagi see otsus või
teadmine KOVi pädevuses.

6

Kas ja millal kantakse registrisse vanad (1990ndate) load jm dokumendid, mis suuresti jätkuvalt puuduvad?
Osa infot on arhiivirakenduses, mille viisime praegu üle
uude keskkonda, aga seal ei ole lausalist katvust. Üle on
kantud andmed vanast hooneregistrist. Praegu ei ole me
iseenesest prioriseerinud vana info sissekandmist, seda
probleemi ei ole meil ka varem tõstatatud.

7

Kas tulevikus saab
võtta nimekirja kõigist objektidest, mis on
seotud konkreetse projekteerija või projektijuhiga?
Jah. EHR omab infot kõigi menetluste kohta sellest hetkest, kui menetlused läksid elektroonseks.
Lisaks on EHRis informatsioon ka kõigi ehitiste kohta. Andmekvaliteet on järjest paranemas. Kui avaliku võimu käes on informatsioon, mis oma olemuselt ei ole konfidentsiaalne ega riiva isikupuutumatust, siis ainuõige viis seda
infot kasutada on anda see
avalikkuse kätte – anda turu kätte, et turg toimiks läbipaistvamalt.
Pikas perspektiivis me
liigume sinna. Eesmärk
on muuta ehitusturg läbipaistvamaks. Samas on
terve hulk küsimusi. Näiteks kuidas tagada, et info, kui ta on välja toodud,

ei hakkaks tekitama järgmisi turu moonutusi. Näiteks alltöövõtjate info võib
sealt puudu olla ja selle tõttu hakatakse väiksemaid ettevõtjaid diskrimineerima jne. Need probleemid on meil vaja lahendada, läbi analüüsida. Praegu ei ole seda tööd veel aktiivselt ette võetud, aga pikas perspektiivis on see
kindlasti üks suund, kuhu liigume. Nii et üleskutse ettevõtjatele – hoolitsege juba praegu selle eest, et
teie kohta käivad andmed
oleksid EHRis võimalikult
täpsed. See ei saa toimuma
üleöö. Kindlasti see info
hakkab olema EHRist või
ehituse platvormist kättesaadav, aga me läheneme
sellele ettevaatlikult.
Nagu öeldud, võimsate
tööriistade puhul on vaja
tagada ka see, et see oleks
ohutu ja ei tekitaks turumoonutusi.

EHITUSTELLINGUD

ATI GRUPP OÜ,
Peterburi tee 94h, 11415 Tallinn,
tel 622 4250,
atigrupp@atigrupp.ee,
www.atigrupp.ee

UUED JA KASUTATUD • MÜÜK JA RENT
FASSAADITELLING

Hind alates 16 €/m2

EHITUSJÄÄTMETE
VASTUVÕTT JA
ÜMBERTÖÖDELDUD
MATERJALIDE MÜÜK
VÄO KÄITLUSPAIGAS
Betoonkillustiku müük fraktsiooniga
0–8 mm ja 0–16 mm.
Sobiv tagasitäitematerjalina liiva asemel.
Asfaltbetoonkillustik (freesipuru) 0–32 mm.
Betooni sõelumisjäägid (täitepinnaseks).
Eelpurustatud betoon.
Sõelutud haljastusmuld.

ALUMIINIUMTELLING

Hinnad alates 323€
Osta on võimalik nii
üksikuid detaile kui ka
valmiskomplekte.

Tel 5131 044

www.alviron.ee

Küsi täpsemat pakkumist

info@alviron.ee
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Kundas suleti klinkritootmine
Kunda Nordic Tsemendi nõukogu otsusel lõpetati märtsis klinkritootmine
Kundas ja koondati 80 inimest.
Otsuse taga oli hüppeliselt kasvanud CO2 hind, mis avaldab ettevõtte tulemustele olulist mõju. Tehases oli kasutusel vana tootmistehnoloogia, mille tõttu oli õhku paisatavate süsinikuheitmete hulk suhteliselt kõrge, millest tulenevalt oli klinkritootmise jätkamine Kundas muutunud majanduslikult ebaotstarbekaks. Tsemendijahvatus ja -müük
Kundas jätkuvad.

Võrreldes parimat võimalikku tehnoloogiat kasutavate kuivmenetlusel töötavate tsemenditehastega oli tootmine
Kundas energiakulukam, sest tehas kasutas vana tootmistehnoloogiat ja paljud tootmise võtmenäitajad jäid tunduvalt kehvemale tasemele.
“Oleme jõudnud Kundas teelahkmele, kus klinkri tootmishinna vähendamiseks ja üha karmistuvate keskkonnanõuete täitmiseks, mida huvigrupid
meilt ootavad, on vaja uut kuivmenetlusel töötavat tehast. Kuna tootmismaht

TEOSTAME SUURE- JA
VÄIKSEMAHULISI MAALRITÖID
PAHTLI- JA VÄRVIPRITSIDEGA
• Krohvimine
• Pahteldamine
• Värvimine

on suhteliselt väike, siis ei ole selline investeering kasumlik,” kommenteeris ettevõtte tegevdirektor Meelis Einstein.
Kunda Nordic Tsement jätkab tööd
tsemendijahvatustehasena, samuti jätkatakse killustiku tootmisega.
Tsemendi tootmiseks vajalikku klinkrit hakatakse edaspidi laevadega sisse tooma teistest tänapäevasematest tehastest. Seoses sellega väheneb Kundas
toodetud tsemendi CO2 jalajälg ligikaudu 30 protsenti.
ehitusuudised

Suurinvesteering
ohtlike jäätmete
käitlemiseks
Jäätmekäitlusettevõte Eesti Keskkonnateenused ehitab Eestisse uue
ohtlike jäätmete töötlemise tehase,
mis lahendab Kunda Nordic Tsemendi klinkritootmise lõpetamisega tekkinud probleemi.
Eesti Keskkonnateenuste juhi Argo Luude sõnul on tulnud sellega juba pikalt arvestada, et n-ö Kunda lahendus kukub ühel hetkel ära. “Juhuslikult läks nii, et praktiliselt Kunda Nordicu teatega samal ajal kirjutas Eesti Keskkonnateenuste tütarfirma Epler & Lorenz omakorda alla lepingule uue ohtlike jäätmete käitlemise tehase ehituseks,” rääkis Luude.
Uus tehas on just jäätmekäitluse
fookusega. Epler & Lorenzi juhataja
Janis Lorenzi sõnul loodetakse ehitusega suures plaanis valmis jõuda
2021. aasta jooksul.

tulekul

Veebiseminar
“Kuidas sorteerida
ehitusjäätmeid?”

ampviimistlus@gmail.com
+372 5682 4215

Toimub 14. aprillil
Teemad: jäätmete sorteerimine ehitusobjektidel – ringmajanduse võimalikkus, ehitusvaldkonna jäätmekäitluse õigusaktid ja KOV nõuded, objektide jäätmekorraldus ja jäätmekäitluse järelevalve, ettevõtte jäätmekäitluse monitooring ja vajadusel aruandluse koostamine, ehitusjäätmete kajastamine ehituspäevikus.
Viib läbi AS Merko Ehitus Eesti kvaliteedispetsialist Mait Adler.
Lisainfo pood.aripaev.ee

isekallur.ee – Eesti suurim ja
mugavaim maavarade e-pood.

LIIV, MULD, KILLUSTIK JA DEKORATIIVSED GRANIITKILLUSTIKUD

Meie väikekallurid pääsevad sinna, kuhu suured ei mahu.

IseKallur OÜ
+372 5699 8014
info@isekallur.ee
www.isekallur.ee
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Milline oleks tööpäev
intelligentses büroohoones?
Piia Bergštein tutvustas ehitustehnoloogia konverentsil oma
magistritööd, mis uuris intelligentsete büroohoonete omaksvõttu
kontoritöötajate poolt.
Urve Vilk
Ehitusuudiste toimetaja

Bergštein uuris oma magistritöös intelligentsete büroohoonete omaksvõttu kontoritöötajate poolt. Ta nentis, et intelligentsed lahendused jõuavad büroohoonetesse varem või hiljem – intelligentse
büroohoone eesmärk on luua kontoritöötaja tööd toetav keskkond, ent see ei
täida oma eesmärki, kui kasutaja ei taha
või ei oska võimalusi kasutada. “Infotehnoloogiliste lahenduste läbikukkumise
protsent on jätkuvalt kõrge. Omaksvõttu
mõjutava sügavam uurimine aitab seda
selgitada või murekohad välja selgitada.”
Bergštein märkis vastuste tulemusi
kommenteerides, et pigem arvatakse, et
intelligentsed lahendused aitaksid vastajatel aega töökohal kokku hoida rutiinsete tööülesannete arvelt ja/või efektiivsemalt tegutseda. “71% vastanutest
uskus, et intelligentsed lahendused aitaksid neil aega kokku hoida rutiinsete
tööülesannete arvelt, kuid kõige kindlamad on selles mehed. Ja eriti optimistlikud olid 20–39aastased.”
Vastajaid mõjutasid intelligentse hoone omaksvõtul palju ka privaatsuse küsimused – tahetakse teada, mida tehakse ja kellega jagatakse kogutud andmeid. “58% vastanute jaoks on oluline,
et süsteemide kasutamine oleks vabatahtlik ja 31% tahaks protsesse manuaalselt juhtida.”
Kui 20–29aastased on IT-valdkonnas
kõige uuendusmeelsemad, siis ühtlasi tahavad nad teiste vanusegruppidega võrreldes kõige rohkem kontrollida seda infohulka, mida nende kohta kogutakse ja
tööandjaga jagatakse. “Avaliku sektori
töötajad on küll altimad tehnoloogiaga
eksperimenteerima, aga erasektori töötajad on altimad uusi tehnoloogilisi lahendusi katsetama.”
Lisaks märkis Bergštein, et ehkki ollakse arvamusel, et süsteemi kasutama
õppimine oleks lihtne, kaheldakse selle
töökindluses. “See oli ühtlasi kõige suurem puudus, mida leiti intelligentsete
süsteemide integreerimisel.”

Lähteülesanne

Olukorrad, millesse suhtumist Bergštein uuris
Kate töötab audiitorina keskmise
suurusega konsultatsiooniettevõttes ning tema töökoht asub kesklinna büroohoones. Enne tööle sõitmist
kontrollib ta süsteemist, kas parkimismajas on ruumi tema autole või
oleks tal otstarbekas minna ühistranspordiga.
Selgub, et ruumi on, ja ta teeb broneeringu. Järgnevalt saab ta kinnituse, et parkimiskoht on broneeritud 35 minutiks – arvestades ajakulu
kohalejõudmiseks, ja liiklust. Kohale jõudes tuvastab süsteem automaatselt tema autonumbri ja juhatab ta
parkimiskohani.
Samal ajal sõidab lift alla teda ootama. Lifti astudes tuvastab süsteem
tema näo ja viib ta õigele korrusele.
Töölaua juurde jõudes on kõik töötingimused juba loodud, sealhulgas on
ruumi temperatuur ja valgustus seadistatud vastavalt tema soovidele.
Kell 11 saab Kate kõne kliendilt,

76%

tasub teada

Vastajate valim
osakaal protsentides

sooline
mehed
naised
vanuseline
20–39 a
40–72 a
töökoha järgi
erasektor
avalik sektor

kes soovib temaga kohtuma tulla.
Seda süsteemi sisse kandes broneerib süsteem lähima koosolekuruumi. Kliendi auto number on samuti
sisestatud süsteemi, mispeale parkimissüsteem juhatab ta külaliste parkimiskohale ja hoone haldussüsteem
suunab ta sinna, kus Kate teda ootab.
Koosolekuruumis on juba olemas vajalikud dokumendid koosoleku läbiviimiseks.
Koosoleku lõppedes saadab ta dokumendi printimisse – see suunatakse kõige lähemasse koosolekuruumi.
Ruumist lahkudes näeb Kate, et põrand on veidi must ja saadab süsteemi soovi, et robottolmuimeja selle
puhtaks teeks – käsklus täidetakse 35
minuti jooksul.
Ruumist pikemaks ajaks lahkudes
lülitab süsteem end automaatselt ise
välja, intelligentse süsteemi poolt on
aga memo koosolekust saadetud juba
kliendi poole teele.

41
59
63
37
66
34

vastajaist oli nõus kirjeldatud hoones
töötama, 71% arvas, et see aitaks rutiinsete tööülesannete arvelt aega kokku
hoida. 58% soovis, et lahendused oleksid
vabatahtlikud ja 31%, et süsteeme oleks
võimalik ka manuaalselt juhtida. 45%-le
tekitas muret privaatsusküsimus.

82%

vastanuist nõustus, et süsteemi selgeks
õppimine oleks lihtne. 29% erasektorist
usub, et see ei töötaks ettenähtud viisil.
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KÜTTE JA VENTILATSIOONI
TÄISLAHENDUS MAAKÜTTEST

TULE,
PEAME NÕU!

Suur valik parimaid maa- ja õhk/vesi soojuspumpasid

Soovitame Sinu vajadustega kõige paremini
sobiva lahenduse laia valiku hulgast
Saad kauba kiiresti kätte
Meilt saad tellida täislahenduse koos
projekteerimise, paigalduse, hoolduse ja garantiiga
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Maakütte sõltumatud
spetsialistid aitavad Sul leida parima
lahenduse erinevate tootjate pakutava
valiku hulgast. Lepi kokku kohtumine
meie spetsialistiga ja räägime
Sinu plaanidest.

Suur valik
parimaid
maa-kõige
ja õhk/vesi soojuspumpasid
Soovitame
Sinu
vajadustega
Soojuspumpade
hooldus
kogenud
sobiva
lahenduse
laia
valikuspetsialistidelt
hulgastparemini

sobiva
lahenduse
laia
valiku hulgast
Soovitame
Sinu
vajadustega
kõige paremini
Saad kauba kiiresti kätte
sobiva
lahenduse
laia
valiku
hulgast
Saad kauba kiiresti kätte
Meilt saad tellida täislahenduse koos
kätte
MeiltSaad
saadkauba
tellidakiiresti
täislahenduse
koos ja garantiiga
projekteerimise,
paigalduse,
hoolduse
projekteerimise,
paigalduse,
hoolduse
ja garantiiga
Meilt saad tellida
täislahenduse
koos
Meil projekteerimise,
on üle 10 aasta kogemust
paigalduse,
hoolduse
ja garantiiga
Meil on üle 10 aasta kogemust
Oleme
paigaldanud
üle
2000
maa-ja
õhk/vesi
Meil
on üle 10 aasta
kogemust
Oleme
paigaldanud
üle 2000
maa-ja õhk/vesi
soojuspumba
ja üle 300
täislahenduse
soojuspumba
ja üle 300üle
täislahenduse
Oleme paigaldanud
2000 maa-ja õhk/vesi
Meil soojuspumba
on pikaajalise kogemusega
tehases koolitatud paigaldajad
üle 300 täislahenduse
Meil on pikaajalisejakogemusega
tehases koolitatud paigaldajad
Soojuspumpade
hooldus
kogenud spetsialistidelt
Meil
on
pikaajalise
kogemusega
tehases koolitatud paigaldajad
Soojuspumpade hooldus kogenud spetsialistidelt
Soojuspumpade hooldus kogenud spetsialistidelt

TULE,

+372 666 1308
PEAME
NÕU!
info@maakyte.ee
TULE,
Vaata lisa Maakütte sõltumatud
PEAME NÕU!
maakyte.ee
spetsialistid aitavad Sul leida parima
Maakütte sõltumatud
lahenduse erinevate tootjate pakutava
spetsialistid aitavad Sul leida parima
valiku hulgast. Lepi kokku kohtumine
lahenduse erinevate tootjate pakutava
meie spetsialistiga ja räägime
valiku hulgast. Lepi kokku kohtumine
Sinu plaanidest.
meie spetsialistiga ja räägime
Sinu
plaanidest.
+372
666
1308

info@maakyte.ee
+372 666 1308
Vaata lisa
info@maakyte.ee
maakyte.ee
Vaata lisa

maakyte.ee
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Mapri ehitas Volvole teeninduskeskuse
Volvo ehitustehnika volitatud esinda
ja Eestis, Sweconi uus teeninduskeskus
valmis Tallinna ringtee ääres Rae vallas
Kurna külas Õlleköögi teel. Keskuse ehi
tusel arvestati ehitustehnika müügiks
vajalike eripäradega ja piirkonna lähi
aastate arengupotentsiaaliga. Keskuse
ehitas Mapri Ehitus.
”Sweconi uus töökoda ja kontor on esimene hoone, mis on ehitatud just täpselt
meie vajadusi ja ootusi silmas pidades
ning võimaldab teostada teenindust kõikidele Volvo ehitustehnika masinatele
olenemata suurusest. Keskus on loodud
pidades silmas tulevikuvajadusi nii kontori- kui ka töökoja poolel,” kommenteeris ASi Swecon tegevjuht Merle Kurvits.
Asukoha valikul Tallinna piirkonnas
lähtuti heast nähtavusest põhimaanteede suhtes, lisaks oli oluline suure gabariidiga masinate ligipääsetavus töökotta. “Töökotta mahub korraga näiteks kaheksa L120 seeria laadurit. Masinate esitlusplatsi mõõtmed on piisavalt suured, et
välja panna kuni 30 suuremat masinat.
Lähiaastatel üle tee kerkiv Ikea keskus
toob kindlasti piirkonda veel lisaväärtust,” kirjeldas Kurvits.
Mapri Ehituse projektijuht Peeter
Antsov ütles, et ehituslikult tegi projekti eriliseks masinate remondiala põrand,

Sweconi uus keskus asub Õlleköögi teel Maxima logistikakeskuse lähedal. Foto: Swecon

mis tuli teha suure kandevõimega – põrand peab kandma nii hooldusse tulevat 45tonnist kolmeteljelist dumper-veokit kui ka 95tonnist lintekskavaatorit.
Uus keskus on sandwich-paneelidest
seinte ja lamekatusega kontor-teeninduskeskus. Hoone kontoripoolse sisekujunduse tegi Liina Vaino firmast Lennuk
Sisearhitektid. Suurt rõhku büroo kujundamisel pandi akustikale ja ergonoomilisusele ning läbimõeldud valgustusele.
Laed on viimistletud puit- või moodulripplagedega või jäetud betoonist
kattega. Talvisel ajal ootab masinate
hooldustelt saabuvaid tehnikuid saun ja

mugavad riietevahetusruumid. Töökoja
poolel on läbi mõeldud kõik kommunikatsioonid, et toetada mehaanikute igapäevatööd.
Huvitav lahendus on varuosade vertikaalne automaatladu Kardex Remstar
Shuttle, mis hoiab kokku lao põrandapinda, toetades laotöötaja tööprotsessi
ja mahutades kuni 120 tonni varuosi.
Energiatõhususelt kuulub hoone Bklassi, energiatõhususarv on 130 kWh/
m 2a. Hoone katusele on paigaldatud
24,75kilovatise võimsusega päikese
elektrijaam.
Ehitusuudised. ee

Porto Franco jahutus hakkab tööle taastuvenergial
Eesti üks suuremaid kinnis
varaprojekte läbi aegade, li
gi 190 miljonit eurot mak
sev Porto Franco lõi käed
energialahendusi pakkuva
Adveniga, mille tulemuse
na hakkab kogu Porto Franco
jahutus töötama taastuv
energial.
Loodav Porto Franco jahutuse energialahendus saab
olema roheline tänu Adveni
Eesti koostootmisjaamades
toodetavale taastuvale elektrienergiale. Kui esialgu saab
külmajaama võimsus olema
4,8 MW, siis loodava paindliku süsteemiga saab vajadusel
hoone laienedes kokku installeerida kuni 6 MW jahutusvõimsust.
Adveni Baltikumi müügidirektor Kevin Vaher lausus,
et tegemist on Porto Franco
jaoks optimaalseima lahen-

Porto Franco
projekt vastab
kõrgetele nõue
tele nii keskkon
nasäästlikkuse,
energiakasutu
se, ehituse kui
ehitusmaterja
lide osas.
Foto: TIIT MOTUS

dusega. “Analüüsisime koos
Porto Franco spetsialistidega keskuse reaalseid vajadusi
ning pikaajalise arutelu tulemusena kahandasime kavandatava külmajaama võimsust,
vähendades seeläbi keskuse
kulusid ja investeeringumahtu,” märkis ta.
Porto Franco juhatuse esimees Rauno Teder lausus, et
Adveni oskus leida lahendusi, mis on ühtaegu efektiivsed,

aga ka keskkonnasõbralikud,
sobitus suurepäraselt keskuse
lähenemisega.
“Porto Franco ehitatakse
LEED Gold sertifikaadi standardite järgi, millega tunnustatakse hooneid, mille projekteerimisel, ehitamisel ja kasutamisel järgitakse keskkonnasäästu ning säästva arengu põhimõtteid. Samuti aitab
energiatõhusate lahenduste kasutuselevõtt kaasa kogu

keskuse efektiivsemale toimimisele, mis on kasulikud
nii keskkonnale kui säästlikud meile ja keskuse klientidele, võimaldades väiksemaid
halduskulusid,” lausus Teder.
Projekti ehitamine keskkonnasõbralikult ning LEED
Gold sertifikaadi standardite järgi tähendab, et projekt
vastab kõrgetele nõuetele nii
keskkonnasäästlikkuse, energiakasutuse, ehituse kui ehitusmaterjalide osas. Kontseptsioon hõlmab mitmete
moodsaimate energia- ja veetõhusate tehnoloogiate kasutamist ning jäätmete ja saaste tekke vähendamist, mh rakendatakse kliimamuutustele vastupidavaid tehnikaid,
millega leevendatakse sellele
piirkonnale ja eelkõige Balti
riikidele omaseid kliimariske.
Ehitusuudised. ee

• Kaevuluugid tempermalmist
• Kaevuluugid hallmalmist
• Komposiit-kaevuluugid

2020 hooaja uus toode:
ASi Tallinna Vesi tehnilistele
nõuetele vastavad 700 mm
ujuvat tüüpi kaevud (komplekti
kaal 150 kg) tutvumishinnaga!
Puujuurte kaitserestid malmist
Muud malmtooted alati valikus

Kaevuluuk OÜ • +372 517 6820 • info@kaevuluuk.ee
www.kaevuluuk.ee
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Ehitusloa
sai täielikult
maaküttel
büroohoone
Tallinn väljastas loa Pärnu maantee
113 asuvale krundile rohelise mõtteviisiga kõrghoone rajamiseks. Liitumist
tsentraalse küttevõrguga büroohoonesse projekteeritud ei ole ning
küttevajadus kaetakse energiavaiadega.
Lauri Leet
kaasautor

Büroo113 hoonet arendava Hepsori juhatuse liikme Henri Laksi sõnul on tegu
uue põlvkonna büroohoonega, mis on
mõeldud koduks ettevõtetele, kus hoolitakse nii enda kui ümbritseva keskkonna tulevikust. “Keskkonnasäästlik arhitektuur, uuenduslikud tehnoloogiad,
laitmatu funktsionaalsus ja loodussõbralikud ehitusmaterjalid tagavad tõeliselt hea hoone sisekliima ning tänapäevase ja soodsate kõrvalkuludega töökoha,” tutvustas Laks.
Praeguste plaanide kohaselt 2021. aastaval valmiva Büroo113 hoone projekteeris arhitektuuribüroo Pluss ning selle ehitab OÜ Mitt&Perlebach. Arendaja
kinnitusel on tegemist esimese rohelise mõtteviisiga kõrghoonega Tallinnas,
mille üheks oluliseks kinnituseks on asjaolu, et hoone kütte- ja jahutusvajadus
kaetakse täielikult maaküttega.
Ei vaja trassi- ega gaasikütet

Henri Laksi sõnul tagatakse maakütte
tehnoloogiline lahendus soojusvahetina
töötavate vundamendivaiade abil ning
hoonesse ei ole projekteeritud ei keskküttelahendust ega tsentraalse gaasitrassiga liitumist.
“See on meie kontseptuaalne lähenemine arendada just säärast hoonet,” märkis Laks. “Meie insenertehnilise tarkuse

juures ei tule ka säärase hoone ehitamine kallim, vaid pigem odavam,” kinnitas
ta. Rõhutades eraldi ka olulise aspektina
oluliselt soodsamaid kommunaalkulusid hoone hilisemas ekspluatatsioonis.
Lisaks maaküttele plaanitakse Büroo113 juures uuematest lahendustest
kasutada veel nõupidamisruumides inimeste arvust ja ruumiõhu kvaliteedist
lähtuvat nutikat ventilatsiooni ning reguleeritavat ruumide temperatuuri.
Soojusenergia jaotust on plaanis reguleerida automaatselt läbi uuendusliku hoone “termoaktiivse konstruktsiooni”, rääkimata A-klassi hoone jaoks lausa elementaarsetest päikesepaneelidest
katusel või ka spetsiaalselt projekteeritud sirmidest akende ees, mis vähenda-

vad märgatavalt büroohoone jahutuskulusid suvisel ajal.
Seni huviliste hulgaga rahul

Hepsor, kes on arendanud ja ehitanud
osaliselt energiavaiadel maaküttega büroohooneid varemgi, on kindel, et rohelise mõtteviisiga hoone on ka pindade
väljaüürimisel lisaargument. “Eriti mitmete rahvusvaheliste ettevõtete jaoks, kel
on see juba välja kujunenud poliitikaks,
et eelistatakse kontorihoonete rentimisel just rohelise mõtteviisiga valminud
hooneid,” selgitas Laks, lisades valmivate pindade vastu huvi tundjate osas lakooniliselt, et seni on nad huviliste hulgaga rahul.
13korruseline, 3900 m² üüripinna-
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Mis on mis

Büroo113
Asub Tallinnas Pärnu mnt 113
Valmib 2021. aastal.
Korruseid 13. Hoone 1.–4.
korrusel parkimismaja. 1. korrusel ka Pärnu mnt poole
avanevate suurte vitriinakendega kaubanduspinnad ja
kohvik. 6.–13. korrusel büroopinnad, korruse suurus on ca
450 m² ja seda saab jagada
kuni kolmeks bürooks.
Esimene kõrghoone Eesti rohelise mõtteviisi ärimajade seas.
Küte ja jahutus põhinevad
maaküttel, mis on keskkonnasäästlik ning tagab soodsad kõrvalkulud. Termoaktiivne konstruktsioon (TABS)
loob hea töökeskkonna. Ruume jahutatakse ja köetakse
põranda- ja laepaneelide kaudu. Ruumides puuduvad radiaatorid, laes paiknevad jahutusseadmed, tänu millele
on avarust ja ruumide kõrgus
pääseb mõjule. WC-des kasutatakse kogutud vihmavett.

Büroohoone
Pärnu mnt 113.
Hoone akende
ees on spetsiaalsed sirmid.
Maaküte on
soodne ja keskkonnasäästlik.
fotod: arhitektuuribüroo Pluss

ga büroohoone arendatakse Laksi sõnul
lõplikult välja kliendi vajadustest lähtuvalt – vaheseinad ja kabinetid ehitatakse
välja vastavalt kliendi soovidele. “Vaikselt
oleme hoone ehitusega juba alustanud.
Krundil asus vana hoone, seni oleme tegelenud selle lammutamisega.”
Saabunud koroona- ja majanduskriisi mõju Büroo113 arendusele Laks hetkel veel välja tuua ei soovinud. “Praegu
ei oska keegi ennustada, mis tuleb. Vara
on veel hinnata. Kristallkuuli mul ei ole,
aga ma arvan, et kõik ettevõtted kaardistavad praegu olukorda ja koostavad analüüse.” Nende valmimine aga võtab Laksi
sõnul aega, andis ta mõista, et praegu on
Büroo113 valmimine planeeritud 2021.
aasta suvesse.

LAMMI KIVIMAJA

Ehitus lihtne kui Lego kokkupanek
LAMMI KIVIMAJAD – see on
50aastane kogemus. Ainulaadne
plokiservade teemantlihv tagab
veatu ja täpse ploki ühilduvuse
koos ideaalse sise- ja välispinnaga, mis on kohe pärast paigaldust
valmis viimistluseks.

Küsi lisa sõbralt
kellel juba on
LAMMI KIVIMAJA

Lammi plokkide tehniline lahendus välistab ehituslikud vead ega lase kunagi
tekkida külmasildasid. Patenteeritud avade tegemise süsteem lubab teha
kohapeal samadest plokkidest avade ületusi pikkusega kuni 5 meetrit.
Lammi tagab parima sisekliima, mis vastab klassile M1, heli isolatsiooni ja
tuleohutuse, kuna Lammi süsteem loob betoonpinna nii sise- kui ka välisseinas. Koorikplokk KK 400 annab võimaluse ehitada ka korruselamuid-SPA-d, tööstus- ja muid kõrgeid ehituslikke konstruktsioone.

UUDIS – Lammi koorikplokk KK 400 – vaid PROFFIDELE
M1 / FI – U-väärtus LL 500-0,11 W/m2K,
KK 400 ja LL 400-0,17 W/m2K; heliisolatsioon 51 dBA (Rw)

LAMMI KIVIMAJAD
– parim mida raha eest saab –

KESTAB PÕLVEST PÕLVE

www.mendali.ee
tel 50 345 33; tel 641 54 44;
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Koroonaviiruse kriis kui
vääramatu jõud?
Ärimaailmas on seoses koroonakriisiga üha päevakajalisemaks
muutunud küsimus, kas viirus ja selle tõkestamiseks rakendatud
meetmed on Eesti õiguskorra järgi vääramatu jõu juhtumiks?
Arvestades, et koroonaviirus ja selle tõkestusmeetmed on lepingupooltele ettenägematud asjaolud ja jäävad poolte mõjuulatusest väljapoole, võib piisava kindlusega
asuda jaatavale seisukohale.
Seda siiski eeldusel, kui pooled ei ole lepingus konkreetsete vääramatu jõu juhtumite osas ise eraldi kokku leppinud. Näiteks on lepingupooltel õigus kokku leppida, et vääramatu jõu juhtumiks on ainult
loodusõnnetus, streik, tehaste seiskumine jne. Kui sellist kokkulepet lepingus pole, siis on seaduse järgi koroonaviiruse või
selle tõkestusmeetmete tõttu lepingu täitmisega hätta sattunud poolel õigus tugineda vääramatu jõu olemasolule.
Koroonaviiruse ja selle tõkestusmeetmete lugemine vääramatuks jõuks on aktuaalne, sest seaduse üldreegli järgi võimaldab see lepingulist kohustust rikkunud lepingupoolel vastutusest vabaneda.
Kui lepingurikkuja aga rikkumise eest ei
vastuta, on teise lepingupoole võimalused
rikkuja vastu nõuete esitamiseks piiratud.
Nii ei saa koroonaviiruse kui vääramatu jõu tõttu kahju kandnud lepingupool
üldreeglina esitada teise poole vastu kahju hüvitamise nõuet. Samuti ei saa nõuda
näiteks viivist, kui lepingupool sattus koroonaviiruse või selle tõkestusmeetmete reaalse mõju tõttu rahalise kohustuse
täitmisel viivitusse. Viivise kõrval on siiski
oluline tähele panna, et rahalise kohustuse täitmisest ei vabane lepingupool reeglina ka vääramatu jõu olemasolu korral.
Seetõttu on raha maksmist teisel lepingupoolel endiselt õigus nõuda.
Vääramatu jõud alati ei aita

Siinkohal ongi oluline teada, millal vääramatu jõu esinemine ikkagi võimaldab lepingut rikkunud poolel vastutusest vabaneda. Esiteks tuleb vaadata lepingut ennast ja teha kindlaks, ega lepingus pole
vastutuse standardit poolte kokkuleppel
karmistatud. Näiteks võivad pooled lepingus ette näha, et lepingupool vastutab lepingu rikkumise eest isegi vääramatu jõu
olemasolul. Sellisel juhul ei aita ka väära-

TAVO TIITS
Advokaadibüroo NJORD vandeadvokaat

Seaduse järgi
pole vääramatu
jõud lepingurikkuja jaoks kõikehõlmav kaitsekilp, mis vabastaks ta igasugusest vastutusest.

VEEBISEMINAR

“Mida on vaja
ärisuhetes teada
koroonaviiruse
kui vääramatu jõu
kohta?”
Toimub 9. aprillil
Tavo Tiits räägib teemast
lähemalt
Registreerimine ja lisainfo
pood.aripaev.ee

matu jõu olukord lepingut rikkunud poolel vastutusest vabaneda.
Teiseks tuleb meeles pidada, et seaduse järgi pole vääramatu jõud lepingurikkuja jaoks kõikehõlmav kaitsekilp, mis vabastaks ta igasugusest vastutusest. Seda
eelkõige just olukordades, kus leping jääb
koroonaviiruse negatiivsete mõjude tõttu täiesti täitmata: näiteks ei suuda tootja
tarnida tellijale lepingus ettenähtud kaupa või ehitusfirmal pole võimalik asuda
ehitama lepingus kokkulepitud objekti.
Sõltumata vääramatu jõu esinemisest on kahjustatud lepingupoolel seaduse järgi õigus kasutada mitmeid õiguslikke hoobasid oma õiguste kaitsmiseks:
keelduda oma lepingulise kohustuse täitmisest, lepingust taganeda või leping üles
öelda, samuti on õigus alandada hinda.
Ülaltoodud näidete puhul oleks tarnelepingu või ehituslepingu täitmata jätmise
korral kahjustatud lepingupoolel õigus leping ühepoolselt lõpetada või alandada lepingutasu vastavalt rikkumise ulatusele.
Mõistev käitumine võimaldab paremini
toime tulla

Panen südamele, et kuigi seadus võimaldab kahjustatud lepingupoolel ka vääramatu jõu olukorras kasutada teise poole suhtes eespool mainitud õiguskaitsevahendeid, peaks selliste õiguskaitsevahendite kasutamine jääma viimaseks võimaluseks. Lepingupooltel on kohustus arvestada teineteise huve ning käituda teineteise suhtes kooskõlas hea usu põhimõttega.
Praegusel väga keerulisel ajal on seetõttu igati mõistlik, kui lepingupooled
püüavad oma isiklike õiguste taganõudmise asemel esmalt läbi rääkida ja saavutada mõlemaid osapooli vähegi rahuldava
kokkuleppe. Heaks näiteks on lepingu rikkujale oma kohustuse täitmiseks mõistliku ajapikenduse andmine, mitte lepingu ühepoolne lõpetamine. Lõppkokkuvõttes võimaldab mõistev käitumine meil
kõigil praeguse kriisi mõjudega paremini toime tulla ja tuleviku suhtes optimistlikuks jääda.

Danfoss Icon™
Kaasaegsed ruumitermostaadid vesipõrandakütte ja teiste
täiturmootoritega rakenduste jaoks
24V ja juhtmevabad süsteemid valikuliste moodulitega

App

Raadio moodul
-

Icon
Saadaval infrapuna
põrandaanduriga

24V ruumitermostaat

Juhtmevabad termostaadid
Ainult seina peale kinnitamiseks

230V juhtmega süsteem
Danfoss Icon™
Seadekettaga
Süvistatav või seina
peale
Danfoss Icon™
Displeiga
Süvistatav või seina
peale

Danfoss Icon™
Programmeeritav
Süvistatav või seina
peale

a

ja

ja
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Rae valda
kerkib
sügiseks
uus kool
Hiljuti 20 000 elaniku
piiri ületanud Rae vallas
Harjumaal ehitatakse uut
põhikooli, kus õppetöö
peaks algama juba sügisel.
Ehituse peatöövõtjaks on
Nordecon.

Kuigi ehitustöödega sai algust teha alles vahetult enne jõule, on soe talv projekti kulgu toetanud ja koolimaja ehitus
liigub pingelisest graafikust hoolimata tempokalt õigeaegse avamise suunas.
Rae vallavanema Madis Sariku sõnul
on sügisel avatavasse Kindluse Kooli koo-

Nordeconist Reedik
Raudla ja Rae vallavanem
Madis Sarik (paremal).
FOTO: RAE VALLAVALITSUS

SEMINAR

Kuidas Airbnb’ga
raha teenida?
28. mai 2020
Lutheri Masinasaal
09:30

Kogunemine ja kohv

10:00

Lühiajaline üürimine – kellele või milleks?
Milline on lühiajaliseks üürimiseks hea
kinnisvara?
Milline keskkond valida?
Kas panna kuulutus ühte või mitmesse
keskkonda?
Millega enne alustamist
arvestama peaks?

11:30

Lõuna

12:00

Eduka Airbnb äri ABC
Broneeringute haldamine
Automatiseerimine – mida ja kuidas?

13:30

Seminari lõpp

Seminari viib läbi
1Estate Kinnisvara juhatuse liige

ALGIS LIBLIK

149 €

+ km (178,80 € km-ga)

kuni 17.04.2020
täishind 199 € + km
(238,80 € km-ga)

Registreeri pood.aripaev.ee
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likoha saamiseks taotluse esitanud juba
ligi 100 perekonda.
Julgust annab nii vallavalitsuse kui ka
ehitaja varasem kogemus sarnases graafikus koolimaja planeerida, ehitada ja
avada. “Kindluse Kooli ehitus on nii mõneski mõttes väga sarnane 2016. aastal
avatud Järveküla Kooli rajamisele. Küll
aga oleme nii meie kui Nordecon eelmise ühise kogemuse võrra rikkamad ja
seega võib kindel olla, et tulemus on sama muljet avaldav või veelgi parem,” sõnas vallavanem.
“Koolimajade projekteerimine ja ehitus on meie meeskonna jaoks alati erilise
tähtsusega olnud, sest tänapäevase õpikeskkonna tagamine on meie kõigi kohus – see on arengu ja edu alustala. Hea
meel ja suur au on olla tagasi Rae vallas,
kus 1. septembril 2018 avasime uksed Järveküla Koolis ja nüüd, siinsamas läheduses, oleme võtnud eesmärgiks 1. septembril 2020 avada Kindluse Kooli uksed. Siinkohal tahan kindlasti esile tõsta, et 1. septembril 2019 avasime ka kuulsa Kohtla-Järve Gümnaasiumi uksed. Lisaks ehitas Nordeconi meeskond vahepeal valmis Sisekaitseakadeemia Pirital
ja täna käib töö Sisekaitseakadeemia ehitusel Narvas,” rääkis Nordeconi insenerehituse divisjoni direktor Reedik Raudla.

Kindluse Kooli projekteerimis-ehitustöövõtt on tema sõnul nende jaoks senises praktikas üks suuremaid väljakutseid. “Aga teades ja panustades kõigi osapoolte koostöötahtele ja üllale eesmärgile, siis just sellised väljakutsed meie
meeskonnale meeldivadki.”
Kohti 870 lapsele

Praegu vallas puudu olevate koolikohtade kõrval pakub kompleks lisaväärtust kogu hoogsalt arenevale piirkonnale. “Kooli juhtkonna visioon muuta koolimaja kogukonnaelu südameks innustab meid looma parimad võimalikke tingimusi. Seda nii õppimiseks kui ka koolipäeva väliste tegevuste läbiviimiseks,
näiteks kooli osana rajatavatel välialadel ja jalgpalliväljakuga pneumohallis,”
lisas Sarik.
Järvekülla Turu tee ja Kindluse tee vahelisele alale kerkiv Kindluse Kool mahutab õppima kuni 870 last. Õppehoone on
tinglikult jaotatud kolmeks osaks: kahekorruselise vanema õppeastme majaosa
ja ühekorruselise algkooli vahel asuvad kooli südameks jäävad fuajee, söökla ning aula koos abiruumidega. Ühekorruselist algkoolide plokki liigendab
raamatukogu.
Algkooli majaosasse on planeeritud

ka eraldi ruumid hariduslike erivajadustega lastele. Hoonel on lisaks neljakorruseline kindlusetorn, milles saavad
olema tööruumid logopeedile ja eripedagoogile, huvijuhile, samuti ronimisvõrguga ruumis õpilasomavalitsus ning
viimasel korrusel välivaatlusi võimaldav
torniklass.
Algkooli, põhikooli ja võimla sektsioonile lisaks kerkib ehituse käigus Rae
valla esimene soojenduse ja kunstmurukattega jalgpallistaadion, mis kaetakse
talveperioodiks pneumomembraaniga.
Lisaks koolile teenindab kogu spordikompleks ka kogukonda.
Kindluse Kooli põhiprojekti on teinud AS SWECO Projekt ja arhitektid Ahti
Kooskora ning Sander Palling. Oma välisilmelt järgib uus koolimaja Rae valla haridustaristu välja kujunenud stiili, olles
moodne, põhjamaine ning moodustades keskkonnaga harmoneeruva terviku.
Hoone passiivseks jahutamiseks kasutatakse ekraani – metallvõrgust päikesevarjestust, mis laseb läbi valgust ja võimaldab läbi vaadata, aga varjestab ära
kuuma päikese. Sarnast väliala lahendust, kus saab hoida rattaid ja vihmase
ilmaga lihtsamaid mänge mängida, saab
näha ehitatud Järveküla Kooli juures.
EHITUSUUDISED.EE

* OGAPLAATFERMIDE VALMISTAMINE
* SAEMATERJALI JA VOODRILAUDADE MÜÜK
* TUGEVUSSORTEERITUD
SAEMATERJALI MÜÜK
* PUITKILPIDEST HOONED
(GARAAŽID, KUURID,
PRÜGIMAJAD)

OÜ Rebruk GH

Reopalu, Türi vald

Tel 504 6954, 385 1062

e-post rebruk@rebruk.ee
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Kolde riigigümnaasiumiks
Kolde puiestee riigigümnaasiumi õppehoone
arhitektuurikonkursi võitis Arhitekt Must
ideekavandiga “Seitse venda“.
Haridus- ja teadusminister Mailis Reps
toonitas Riigi Kinnisvara, haridus- ja
teadusministeeriumi, Eesti Arhitektide
Liidu ning Tallinna linnavalitsuse korraldatud konkursi võidutööd kommenteerides, et järjest uued loodavad riigigümnaasiumid ei kätke endas mitte üksnes uusi hooneid, vaid ka uutmoodi õppimist. “Koos õpikäsituse muutumisega
peab muutuma ka kooliruum, pakkudes
tõhusat tuge õpetajate ja õpilaste igapäevasele tegutsemisele. Hea kooliruum on
läbi mõeldud ja mõtestatud keskkond,
kus õppida saab kõikjal,” ütles Reps.
“Žürii hinnangul on võidutöö selge
ja sümpaatse mahulise planeeringuga
kontseptsioon, mis sobitub hästi ümbritsevasse linnaehituslikku konteksti.
Meeldiv ja põhjalikult läbi töötatud siseruumi lahendus, kus avatud alad on hästi

liigendatud, mis pakub mitmekesist tegevusruumi. Kampuseala väliruum on
põhjalikult läbi lahendatud,” võttis Riigi Kinnisvara projektidirektor ja konkursi koordinaator Raivo Toom kokku žürii
tagasiside võitjale.
Põhja-Tallinna linnaossa Pelgulinna
asumisse kerkiv uus koolimaja on kavandatud kokku ligi 1200 õpilasele ja töötajale. Elamualade, Kolde puiestee ning politseijaoskonnaga piirneva hoone netopind on ca 7900 m².
Järgmisena korraldab Riigi Kinnisvara väljakuulutamiseta läbirääkimistega
hankemenetluse projekteerimistööde
tellimiseks ideekonkursi võitjaga. Gümnaasiumihoone ehitustöid rahastatakse
Euroopa Regionaalarengu Fondi ning
riigieelarvelistest vahenditest.
EHITUSUUDISED. EE

SÄÄSTLIK HOONE 2020

Ehituse tulevik puitelementides • Keskkonnahoiu tähtsus ehituses • Päikesepaneelide areng ja
tulevik • Tark linn ehituse suunamudijana • Vanemate betoonhoonete säästlik tulevik •
Põrand kahel tasandil - kasutamata võimalused • ja palju muud

259 €

+km (km-ga 310,80 €)
Vähemalt 3 osaleja registreerimisel
239 € + km/osaleja (km-ga 286,80 €)

pood.aripaev.ee
Eesti Ehitusinseneride Liidu poolt
hinnatud konverents annab 5,4 TP.

10. juuni 2020
Tallink Spa &
Conference Hotel
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tuleb “Seitse venda”
TASUB TEADA

Kolde pst riigigümnaasiumi õppehoone
arhitektuurikonkurss
Žürii esimees Indrek Riisaar
haridus- ja teadusministeeriumist, liikmed Tallinna linnaplaneerimisameti arhitekt Kaidi
Põldoja, Eesti Arhitektide Liidu
arhitektid Markus Kaasik, Andres Lember ja Kaire Nõmm.
Võistlusülesande koostas
arhitekt Kalle Komissarov.
Preemiafond kokku 36 000
eurot: I koht 12 000, II koht
9000, III koht 6000, 2 ergutuspreemiat kokku 9000.
II koht: ideekavand “Kuu”,
arhitektuuribüroo Salto, autorid
Maarja Kask, Ralf Lõoke, Martin McLean.
III koht: ideekavand “Kolm”,
autorid Mari Hunt, Nele Šverns,

Arvi Anderson, Aet Ader, Karin Tõugu, Oskars Vāvere, Līva
Nordmane, Liene AdumāneVāvere, Mārtiņš Rusiņš, Olga
Trebuhina, Vilnis Tinuss ning
Emīls Maksims b210 arhitektuuribüroost.
Ergutuspreemiad:
Ideekavand “Metsasiht”, autorid Zane Kalniņa, Valdis Linde,
Arta Lace, Rasa Gravite, Ieva
Krute, Viesturs Dille, Rita Laudere, Tõnu Laanemäe ning
Karlis Lauders arhitektuuribüroost Symptom Arhitekt.
Ideekavand “Vunkel”, arhitektuuribüroo Molumba, autorid
Karli Luik, Johan Tali, Harri Kaplan ning Heidi Urb.

Võidutöö autorid on Ott Alver, Alvin Järving, Mari Rass, Jõnn
Sooniste, Katrin Vilberg ning Lisett Laurimäe.

LAMEKATUSTE EHITUS
JA RENOVEERIMINE
Oleme Eurogumi katusekatte
ametlik esindaja ja paigaldaja
Eestis. Eurogumi katusekatte
materjalidest katustele anname
kümne aastase veepidavusgarantii.
Nõlva 9
10416 Tallinn
tel +372 53 473 231
info@revalroofs.ee
www.revalroofs.ee
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Enefit Green plaanib Paikusele
Eesti Energia taastuvenergia ettevõte
Enefit Green esitas Pärnu linnale taotluse eriplaneeringu algatamiseks, et alustada keskkonnamõjude hindamist ning
selgitada välja, kas Pärnu linnast ligikaudu 20 kilomeetri kaugusel Paikuse
osavallas asuv soine ala on sobiv tuulepargi rajamiseks.
Esialgsete plaanide järgi on tuulepark
kavas rajada Paikuse osavalda, Põlendmaa lähistele, kus see jääb lähimast elumajast rohkem kui kilomeetri kaugusele. “Me anname endale aru, et tuulepargi rajamiseks on vajalik elanike toetus ja
me oleme avatud jagama projekti kohta
pidevalt infot ning vastama kõikidele küsimustele. Oleme arenduse planeerimise
käigus teinud tihedat koostööd kohaliku
omavalitsusega ja juba kohtunud kohalike kogukondadega,” kommenteeris Enefit Greeni juhatuse esimees Aavo Kärmas.
Seni on Kämase sõnul olnud vastuvõtt
julgustav. “On positiivne, et mõistetakse
tuulepargi positiivset mõju kohalikule
majandusele ja tööturule.”
Kui Pärnu linn kiidab eriplaneeringu
taotluse heaks, siis järgmise sammuna
algatatakse keskkonnamõjude hindamine, mille käigus uuritakse, kas piirkonda jääb kaitsealuseid liike ning kas tuulepargil ning selle infrastruktuuril on
mõju loodus- ja elukeskkonnale. Uuringud kestavad kokku ligikaudu kolm aastat ja nende käigus on ka kohalikel elanikel võimalik kaasa rääkida – uuringute
tulemuste põhjal selgub, kas ja millistel
tingimustel on võimalik tuuleparki sellesse piirkonda rajada.
Seni ei ole Kärmase sõnul tuuleparki-

Kodumaja
ehitab Soomes
Skanskale ja
IKEA-le
BoKloki maju
Tartus moodulmaju tootev AS Kodumaja plaanib sõlmida soomlastega pikaajalise lepingu, et ehitada IKEA ja
Skanska jaoks mitmekorruselisi kokkupandavaid BoKlok-maju.

Enefit Greeni juhatuse esimees
Aavo Kärmas ja Eesti Energia juhatuse esimees Hando Sutter.
foto: andras kralla

de rajamine Eestis lihtsalt läinud. “Vaatamata sellele, et kliimapoliitika suunab meid puhtamale energiatootmisele, valmisid viimased suuremad tuulepargid siin rohkem kui seitse aastat tagasi,” märkis Kärmas, et kui soovime riigina enda tulevasi taastuvenergia eesmärke täita, on uute tuuleparkide rajamine
möödapääsmatu.
Kärmas lisas, et see on viimase aasta jooksul juba kolmas arendusprojekti taotlus, mille Enefit on esitanud – li-

BoKloki Soome juht Kati Valtonen kommenteeris, et
Eesti ettevõttega, kes seni on
tarninud puidust moodulmajade elemente kõigisse Põhjamaade riikidesse, sõlmitakse
pikaajaline kokkulepe.
Kodumaja on juba tootnud
ja kokku pannud viiekorruselise BoKlok-maja Vantaas. Kui
detsembris oli sealsel ehitusplatsil vaid vundament, siis
jaanuaris pandi kaheksa päevaga kokku maja moodulid,
pärast mida oli võimalik paigaldada ka juba katus. Kerkinud majas on 34 korterit, suuruses 28,5–77 ruutmeetrit.
Skanska üritab kokkupan-

saks Pärnu linnale esitatud eriplaneeringu taotlusele on esitatud taotlused
tuulepargi rajamiseks ka Lääne-Nigula
valda Läänemaal ja Saarde valda Pärnumaal. “Kui kas või osa nendest tuulepargiprojektidest realiseerub, on tegemist
väga olulise murrangu ja suunamuutusega rohelise energia tootmise suunas
Eestis,” lisas Kärmas.
Eesti Energia on seadnud endale strateegiliseks eesmärgiks vähendada põlevkivi otsepõletamise teel saadud elekt-

davate majadega leida konkurentsieelist ja kuluefektiivsust. Ettevõtte eesmärk on viia
töö võimalikult palju tehasesse, kuna seal on produktiivsus
suurem kui ehitusplatsil.
IKEA-majad on saanud alguse Rootsist. Skanska ja IKEA
tulid BoKloki kontseptsiooniga välja 1990. aastate keskel.
Esimesed BoKloki-majad ehitati 1997. aastal Lõuna-Rootsis. Soomes tutvustas Skanska
kontseptsiooni esimest korda
2002. aastal, aga lõpetas selle
kasutuse 2006. aastal, kui valmis oli saanud ligikaudu 100
BoKlok-maja.
Skanska uuendas seal

Vantaa viiekorruseline BoKloki
korrusmaja.
foto: skanska
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Rahumäe
teel.
foto: google

Nordecon sai suure lepingu
Ehituskontsern Nordecon teatas, et sõlmis Kaitseinvesteeringute Keskusega miljo
nitesse ulatuva ehituslepingu.
Nordecon ja Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus sõlmisid lepingu välisluureameti büroohoone laiendamiseks Rahumäe teel Tallinnas. Tööde maksumuseks on planeeritud ligikaudu 4,6 miljonit eurot, millele lisandub käibemaks. Hoone on plaanis valmis saada järgneva 18 kuu jooksul.
Ehitusuudised. ee

ri tootmist ning tõsta puhtama ja keskkonnasõbraliku taastuvenergia osa oma
tootmisportfellis.
Aastaks 2023 on seetõttu plaanitud
taastuvatest ja alternatiivsetest allikatest toodetud elektri tootmisega jõuda
neljakümne viie protsendini kogu tootmisportfellis.
See läheb kokku ka Eesti riigi eesmärkidega vähendada energiatootmisest
tekkivat süsihappegaasi heidet.
Ehitusuudised. ee

kontseptsiooni 2013. aastal,
ehitades kahekorruselisi lofttüüpi maju Vantaas. Praeguseks on valminud 300 kodu,
78 ehitatakse veel.
Kõige uuem ja paljulubavam samm Skanska jaoks on
olnud BoKlok-korrusmajad,
mis on juba saavutanud populaarsust Rootsis. Soomes
on eesmärgiks nende ehitust
kahekordistada, jõudes aastas
200ni. Lisaks Vantaale ehitatakse praegu korrusmaju Keravas ja Mäkkyläs. Kui Helsingis on jalg maha saadud, soovitakse laieneda Turusse ja
Tamperesse.
Ehitusuudised. ee
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Mullu viis jõuline uusarenduste valmimine ehitusmahtudeni, mis jäid vaid protsendi võrra alla 2007. aasta buumiaja eluruumide valmimise tipule. foto: liis treimann

Valmis rekordilähedane
arv uusi eluruume
Eluruumide valmimine jätkas mullu viimaste aastate stabiilset kasvu.
2019. aastal sai Eestis statistikaameti andmetel kasutusloa ehk valmis
2347 elamus 7014 eluruumi kogupindalaga 658 000 ruutmeetrit.
VÕRDLUS

Elamuehitus jõudis
eelmise buumi tasemele
ehitus- ja kasutusloa saanud elamute arv ja
eluaseme hinnaindeks, 2010 = 100
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Jõuline uusarenduste turg viis meid mullu eelkõige korterite valmimise abil ehitusmahtudeni, millega olime kõigest napi protsendi kaugusel kunagisest 2007.
aasta buumiaja eluruumide valmimise tipust.
Kasvunumbrid olid märkimisväärsed. Ehitusloa saanud elamute arv suurenes 2019. aastal aasta varasemaga võrreldes 30%. Eluruumide arv aga kõigest
8,4%. Mis tähendab, et 2019. aastal sai varasemast märgatavalt vähem valmis elamuid, kus on vähe eluruume – mõeldud
on peaasjalikult ühepereelamuid. Valminud ehk kasutusloa saanud eluruumide pindala suurenes samal ajal 12,6%.
Eluruumide arvust suurem näitaja viitab samuti, et valmisid suurema pindalaga eluruumid.
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Jätkus ka hinnatõus

Tehingute ruutmeetrihindade muutust
näitav eluaseme hinnaindeks tõusis
möödunud aastal 2018. aasta keskmise-
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ga võrreldes 7%, korterite hinnad kasvasid 6,9% ja majade omad 7,3%. Korterite
hinnad tõusid Tallinnas 7,4%, Tallinnaga
külgnevates piirkondades koos Tartu ja
Pärnuga 6,4% ning ülejäänud Eestis 4,9%.
Möödunud aasta neljandas kvartalis
oli eluaseme hinnaindeksi muutus võrreldes kolmanda kvartaliga 2,9%, korterite hinnad tõusid 3,3% ja majade hinnad
1,9%. Võrreldes 2018. aasta sama kvartaliga kasvas eluaseme hinnaindeks 8,2%,
korterid kallinesid 9,2% ja majad 5,8%.
Uute eluasemete soetamise ning muude kulutuste hindade muutust eluaseme soetaja ja kasutaja jaoks näitav omaniku kasutuses oleva eluaseme hinnaindeks tõusis eelmisel aastal 5,4% võrreldes
2018. aasta keskmisega. Neljandas kvartalis võrreldes kolmanda kvartaliga oli
kasv 1,6% ja võrreldes 2018. aasta neljanda kvartaliga 7,1%. Indeksi osad on eluaseme soetus, muud soetusega seotud
teenused, kapitaalremont ja kindlustus.
ehitusuudised

AS TOODE KATUSEABI:
TELEFON: 659 9400, 800 7000

www.toode.ee
e-kiri: toode@toode.ee

AS Toode meistrid valmistavad kõige keerulisemad plekitööde erilahendused ka nõudlikeimatele klientidele.
Ajalooliste plekkdetailide taastamine või keeruliste katuseühenduste loomine – leiame lahendused ja teeme
ära, sest see on meie igapäevatöö.
2020. aasta jooksul AS Toode paigaldatud katustele TASUTA 1-aastane lisagarantii!

