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Tänu töödeldud puittoodetele saab ehitada
kiiremalt, lihtsamalt ja keskkonnasõbralikumalt.

TOIMETAJA VEERG

Head kriisi ei
maksa raisku
lasta minna
Koroonakriis ja selle tagajärel kehtestatud
liikumispiirangud ning karantiin nii meil
kui mujal maailmas lõi väga kiiresti uppi
eelkõige teenindussektori.
Ent paraku ei jää meil tervishoiukriisile järgnevast majanduskriisist puutumata
ükski sektor ja nii oodatakse pikema vinnaga valdkondades, näiteks tööstus ja ehitus, selle saabumist alles sügisel – kuna
eriolukorda sisenedes olid ehitusettevõtjatel portfellid tööd täis, pole kriis neid nii
teravalt veel puudutanud ega mahud kukkunud, aga see juhtub tõenäoliselt sügisel.
Sellega seoses oodataks ka riigipoolset abi ennekõike sügisel, mis tähendab, et
paremini majandada oskavad ettevõtted
pahandavad, et ehitusettevõtted, kes juba
palgatoetust küsinud, on näidanud käibelangust kas paberil või olnud mingil põhjusel majanduslikus mõttes hädas juba enne koroonakriisi.
Kui ehitaja keskendub praegu sellele,
et käsil olevad tööd õigeagselt valmis saada, siis järgmiste tööde algus kipub pigem
edasi nihkuma.
Asjaosaliste hinnagul on turg selgelt
ootavalt seisukohal ehk eratellijad on paljuski projektid ootele pannud, mis tähendab, et turule on praegu jäänud suures
osas avaliku sektori hanked.
Mida rohkem on eratellimuste osas kahanemist näha, seda rohkem oodatakse
aga tellimusi just riigilt, et tasakaalustada
vähenenud mahtusid.
Pole siiski halba heata. Kui palju on
arutatud, kas jätkub võõrtööjõudu, millega ehitusmahtude kasvu kompenseeritud,
siis viimastel aastatel ehitusturgu mõjutanud alltöövõtureressursi puudus ja hinnakasv on tasakaalustunud. Ehk tööjõu kättesaadavus peaks kindlasti paremaks minema, usuvad ehitusettevõtjad.
Ja lõpetuseks, nagu öeldakse, head kriisi ei maksa raisku lasta ehk teadupärast
pakub iga kriis laialt ka uusi võimalusi.
Nii ongi tugevamad ja nutikamad ettevõtted pärast kiiret kriisimeetmete sisseviimist hakanud mõtlema võimalustele, kuidas kriisis tekkivaid uusi võimalusi paremini ära kasutada ja keskendunud tulevikuplaanidele, tänu millele keerukast olukorrast ühel hetkel tugevamana ja mitmekülgsemana välja tulla.
Urve Vilk
toimetaja

foto: Metsä Wood

Kerge puit vähendab
kulusid ja töömahtu
Linnade infrastruktuur läbib lähemate aastakümnete jooksul suure
muutuse – kergemate, näiteks puidust ehitusmaterjalide transport
ja neist ehitamine on odavam ning energiatõhusam.
Tänu töödeldud puidust toodetele nagu
Kerto LVL (lamineeritud vineerpuit) saab
ehitustööstus tegutseda kiiremini, lihtsamini ja keskkonnasõbralikumalt.
Kergetest puitelementidest ehitamisel
on mitmeid eeliseid alates tõhusamast ja
soodsamast logistikast kuni materjali sujuva kasutamiseni. Kokkuvõttes tekib ka
vähem jäätmeid.
“Olenevalt materjalist ja kaugusest võib
logistika moodustada tootmiskuludest üpris märkimisväärse osa, koguni 12–30 protsenti. Uuringute kohaselt võib logistikakuludelt kuus protsenti kokku hoida, kui materjalid tulevad mitme erineva asemel ühelt
keskselt tarnijalt,“ selgitab Aalto Ülikooli
arhitekt ja teadlane Matti Kuittinen.
Lihtne kohapeal käsitseda

Turg on selgelt ootaval seisukohal.
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Trükk AS Kroonpress

Ehitusmaterjalide käsitsemisele võib kuluda 14 protsenti tööajast ja kuni 80 protsenti kogu ehitusprojekti valmimiseks kulu-

vast ajast. Tehases toodetud moodulid võivad seega ehitustöö palju tõhusamaks muuta. Näiteks on Kerto LVLi elemendid suured,
aga kerged, mistõttu on ruutmeetrite arv
koorma kohta suurem kui väiksemate, ent
raskemate materjalide puhul.
“Materjalide käsitsemisele kuluv aeg tuleks viia miinimumini, kuna see üksnes
suurendab kulusid, mitte ei anna tootele
lisaväärtust. Ideaalis peaks komponendid
tooma kohale n-ö üksusena, et nendega
oleks ehitusplatsil lihtsam ümber käia,” ütleb Moelven Limtre ASi tegevjuht Rune Abrahamsen. Firma oli peamiseks alltöövõtjaks 2019. aastal valminud Mjösa torni ehk
maailma kõrgeima puitehitise rajamisel.
Vähendab segadust kasvavates linnades

Kergema logistika ja materjalide käsitsemise tähtsus tuleb esile eelkõige kasvavate linnapiirkondade puhul. Tõhus logistika vähendab müra ja saastet, suurendab liiklus-

tulekul

Konverents “Säästlik Hoone”
Toimub 15. septembril
Esineb teiste seas Janne Heikkilä Metsä
Woodist teemal “Ehituse tulevik puitelementides”
Lisainfo pood.aripaev.ee

ohutust ning mõjub kohalikule majandusele positiivselt.
Näiteks tuli Pariisi politsei peakorteri
laiendus ehitada kiiresti, kuna hoone asub
tiheda liiklusega vanas Pariisi keskuses. Tehases valmistatud elemendid toodi ehitusplatsile öösel ja pandi kokku päeval. Kergete puitelementide käsitsemiseks polnud vaja rasketehnikat. Nii välditi mitmeid rahvarohkes kesklinnas ehitamisest tulenevaid
probleeme.
Ehitusuudised. ee

Biogaas lükkab põlevkivi minevikku
Estover Piimatööstuse Kaarlijärve meierei biogaasijaam
sai nurgakivi. Piimatööstus
asendab põlevkiviõli biogaasiga, oodates uuelt tehnoloogialt korraga nii keskkonna- kui
ka majanduslikku säästu. Jaama ehitab aasta lõpuks valmis
Mapri Ehitus.
Elva valda Kaarlijärve meierei juurde rajatavas biogaasijaamas saadakse gaas piimatööstuse reovee ja vadaku anaeroobse
kääritamisega. Biogaasi hakatakse põlevkiviõli asemel kasutama tööstuses vajamineva auru tootmiseks.
“Saadame piimatööstusesse
rajatava biogaasijaamaga põlevkiviõli minevikku ja jätame nur-

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

gakivi pannes tulevastele põlvedele õlikanistri mälestuseks.
Me teeme pöörde ringmajanduse suunas ja hakkame juustu tootma “piima energial”, oodates uuelt tehnoloogialt üheaegselt keskkonnasäästu ja majanduslikku kasu,” rääkis Esto-

ver Piimatööstuse juhatuse esimees Ago Teder.
Mapri Ehitusel on olemas varasem kogemus biogaasijaamade ehitamisega, ettevõte on rajanud Ilmatsalu ja Aravete biogaasijaamad.
“Koos RVT Ehituse ja tehno-

loogia tarnijaga tahame selle aasta lõpuks käivitada tänapäevase jaama ka Estover Piimatööstusele. Ehituskevad on alanud, tööd meie ehitusplatsidel
käivad ja tasapisi on neid ka lisandumas,” ütles Mapri Ehituse
müügijuht Margus Väärsi.
“Kaarlijärve biogaasijaam
on valmis vastu võtma kuni
1200 kuupmeetrit reovett ja 250
kuupmeetrit vadakut päevas,
arvestuslikult saab nii kaetud
enamik tootmise soojusenergia
vajadusest,” räägib Ago Teder.
Biogaasijaam läheb maksma üle kuue miljoni euro, millest Keskkonnainvesteeringute
Keskuse toetus on 1,96 miljonit.
Ehitusuudised. ee
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KEERULISEL AJAL OLGU TÖÖTEGEMINE KERGE!

Air

Juhtivad ettevõtted kogu Põhja
Euroopas eelistavad parimat hingavad, mugavad, kestvad ja
kvaliteetsed SieviAir tooted
Professionaalsed edasimüüjad leiad: WWW.SIEVI.COM/EE
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Ehitusjäätmed

Mitte prügi,
vaid taaskasutus
Ringmajandus ehitussektoris lähtub eeldusest, et jäätmed on
väärtuslik ressurss ning materjali ja kõike seda, mida kord on
juba toodetud, tuleb korduvalt kasutada.
URVE VILK
Ehitusuudiste toimetaja

Ka ehitusettevõtjate jaoks saab senisest olulisemaks järgida ringmajanduse põhimõtteid, rääkis ASi Merko Ehitus Eesti kvaliteedispetsialist Mait Adler Äripäeva ehitusuudiste veebiseminaril “Kuidas sorteerida ehitusjäätmeid?” Adleri sõnul on ringmajanduse eesmärgiks saavutada kasutatavate materjalide maksimaalne jääkideta
kasutus ja ringlusesse võetud toodete kõrge kvaliteet ning nõuetekohane tõendatus.
Adler rääkis, et ehituses on palju selliseid tooteid, mis peavad olema korrektselt
tõendatud, milleks tehakse katsetusi. “Alati pole seetõttu nii lihtne, et lammutame

vana objekti ära ja ehitame saadud materjalist uue hoone üles,” selgitas ta, et tellijad
jälgivad väga tähelepanelikult, mis tooted
uuesti ringlusesse võetakse ning kui toode on tõendamata ja kahtlase minevikuga, võib juhtuda, et ehitaja rahasid kätte ei
saa, kuna öeldakse, et tegu on tõendamata toodetega.
Materjalidest on ringkasutuses lihtne
kasutada mineraalseid jäätmeid. “Kivid, mida saab pärast purustamist kasutada pinnatäitena ja aluskatendites.”
Seejuures on oluline aspekt, kui palju saab taaskasutuse tarbeks ära teha
platsil ja kui palju lubab keskkonnaamet teha ehk kui palju mürahäiring võib teisi segada. “Näiteks oli meil kord kavatsus kive ojektil purustada, aga kuna kardeti, et see hakkab ko-

Kuni lammutamisel tekkivaid
jäätmeid on lihtsam ja
odavam segaolmejäätmetena jäätmejaama
saata, on taaskasutus
ehituses visa tulema.
FOTO: RAUL MEE
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tasub teada

Jäätmekäitlust peab
kajastama ehituspäevikus
Õigusaktidest tulenevad nõuded

Ehituspäevikusse kantakse vähemalt:
Jäätmete äraveo toimumise kuupäev.
Omanikujärelevalve tegija märkus või soovitus selle olemasolul.
Riikliku järelevalve teostaja ettekirjutus selle olemasolul.
Omanikujärelevalve tegija on kohustatud kontrollima:
Ehitatava ehitise ja selle asukoha maaüksuse korrashoidu, ümbruskonna ohutust, sealhulgas ohutust kolmandatele iskutele.
Ehitamise, ehitise ning selle asukoha maaüksuse keskkonnaohutust.
Allikas: Majandus- ja taristuministri määrused

Luba ei taga vastutustundlikkust
Jäätmekäitlejaid valides tuleks vaadata
nende tausta ja nende kohta ringlevaid
jutte. Samas kui ettevõttel on keskkonnaluba olemas ja seal on peal vastav regioon ning jäätmeliigid, aga räägitakse
negatiivset, pole põhjust teenusepakkujast loobuda.
“Kui oleme enda ettevõttes valinud
jäätmekäitlejaid ja olen vaadanud, kuhu planeeritakse jäätmeid viia ja kust on
tulnud õiendid, siis seal on ka vanu laoja kolhoosihooneid, kuhu jäätmeid sisse pannakse. Käitlejal võib olla luba olemas, aga samas vaadates kohta Google’ist,
tekib küsimus, kas tõesti on seal pinnas
kaitstud ja kaalud olemas. Seega tuleks
vaadata, kes on hindajad ja kas alati ikka

peab loa andma, eriti, kui on juba rikkumisi. Tagatisraha nõudmine hakkab ehk
turgu mingil määral korrastama ja iga
kodanik ei saa turule tulla ega hiljem end
ka likvideerida,” rääkis ASi Merko Ehitus Eesti kvaliteedispetsialist Mait Adler.
Adler jätkas, et lähtudes ELi direktiivist – et saastaja maksab –, on platsil jäätmete sorteerimise kulu, millele lisandub
täiendava kuluna transport. Kui aga anda ära segajääde ja see viiakse otse ladustamispaika, nii et hind on madal, siis mõnes kontekstis pole mõistlik jäätmeid sorteerida ehk et segaehitusjäätmete madal
hind on see tegur, mis ei suuna inimesi
jäädet sorteerima, kuna lihtsam on see
niisama ära anda.

Värsked uudised
ehitus- ja
kinnisvarasektorist

nr 3 (14.02.2020) ja nr 80 (02.07.2020)

halikke elanikke härima, sai jääde välja veetud ja väljas ära purustatud,” tõi ta näiteks.
Lisades, et sellega kaasnes muidugi omakorda täiendav emossioonitegur, mis tulenes transpordist.
Ta tõi järgmiseks näiteks sandwich-paneelid, mis on üheks sellistest elementidest,
mida saab toota erineva pikkusega ja millesse saab ka väiksemaid avasid teha, tõsi
küll, mitte suuri, sest siis on mõlkumise oht
suur. “Oleme kokku puutunud edulugudega, kus saab üle jäänud sandwitch-paneeli,
juhul kui see on kasutamata jäänud, tagasi
müüa,” soovitas Adler suhelda hankijaga ja
küsida võimaluste kohta.
Rääkides komposiitmaterjalidest (terrassilauad, fassaadiplaadid) on aga nii, et
mida rohkem komposiiti tuleb, seda rohkem on nn halba materjali, mida aina keerukam eraldada. “Terassilaudu ei saa lõpmatult kasutada, vaid lõpuks lõpeb ka nende elu. Ehitusobjektide piireaiad ja raskuskivid, mis seal all on – neid on lihtne teha
komposiitmaterjalidest, aga kuna mass on
väike, siis aiad on varmad ümber kukkuma.
Alternatiiv on betoonist raskuskivi, mis sisaldab betooni ja armatuuri – ka need on
head materjalid, mida saab uuesti kasutada,” tutvustas Adler.
Jäätmetekke vähendamisel on teisigi toodete kasutamise optimeerimisvõimalusi. Räägitud on näiteks ka sellest, et
kipsplaate võiks toota juba vajaliku kujuga, kuna kipsijääkide utiliseerimiseks palju võimalusi pole. Adleri sõnul aga jäävad
paratamatult alles ka sellised ehitusmaterjalid, mille mõõt on standardsuuruses.
“Kipsplaati ei saa sisse lõigata ukse- ega
muid avasid, see on habras materjal, mis
läheb kergelt katki ja kui nüüd mõelda, et
eritellimusel tehtud kipsplaat on katki läinud ja peab uue tellima, siis uue tellimine
on oluliselt keerukam sellest, kui võtta standardkujuga kipsplaat ja selle ülejääke optimeerida,” tõi ta näiteks. Palju oleneb seejuures muidugi ka sellest, mida aktsepteerib omanikujärelevave. “Kui teha mitmekihiline kipssein, siis kas alumistes kihtides
on lubatud tükkide kasutamine või mitte ja
kuidas peab ühenduskohad täitma.”
Tootearendus peaks mõtlema ka
taaskasutuse aspektile

Adleri sõnul peaks iga tootja mõtlema juba
toodet välja töötades ka selle potentsiaalsetele taaskasutusvõimalustele. “Näiteks
klaasplastist mahutite – neid uuesti samast
materjalist teha on keeruline, sest kiud läheb lühemaks ja materjal hapramaks ning
toode seega raskemaks – taastootmisel on
oma hind. Võib-olla tasuks neist hoopis terassilaudu teha, aga kuhu siis terassilauad
edasi lähevad?” ärgitas ta mõtlema.
Universaalseks tooteks on näiteks pinnas, mida saab käsitleda nii maavarana,
korduvkasutatava tootena, aga ka jäätmena. Seejuures mängib olulist rolli raha. “Kui
pinnast on odavam jäätmena ära anda ja
klient, kes pinnast soovib, asub kaugel, mis
tähendab lisaks kallist transporti, siis antaksegi pinnas jäätmena ära ja jäätmejaam
võtab selle vastu oma jäätmejaama silumiseks. Aga mina propageerin taaskasutust,
sest see on jäätmehierarhia kõrgem tipp,
tänu millele väldime jäätmete tekkimist.”

Olulised on seejuures IT-lahendused,
tänu millele saab infovahetus üldse toimuda. “Kui platsil midagi üle jääb, siis kas
saab teha selle kohta teavitust – et on tuhat
kanti pinnast üle. Lisaks keskkonnaameti pool – kas peaks tegema pinnaseproovid
jne, see on hoopis teine turg ja ehitaja, kes
hoonet ehitab, ei pruugi teada teiste soove
ja vajadusi.”
Pakenditest tänapäeval enam ei pääse

Adleri sõnul elame me majanduslikut kirjus
maailmas, kus tootmine ja nõudlus on suured, mis ühtlasi tähendab, et tooteid pakendatakse erinevatesse pakenditesse. “Keegi ei
osta enam lahtiseid müürikive, sest esiteks
ei püsi need koos ehk küsimus on ohutuses
ja teiseks on lahtiste kivide transport keeruline,” tunnistas ta. “Me ei saa võtta nii, et
teeme kadudeta maailma ja võtame ainult
kivid ning ärme pakendijäätmeid võta.” Kividega kaasneb tema sõnul lausa kolme liiki
jäädet – puitalus, kile ja väikene paber, nii et
küsimus on pigem selles, kuidas me pakenditega tegeleme.
Jäätmete tekkimine ongi tema sõnul
tarbimisühiskonnaga paratamatult kaasnev nähtus. Ka näiteks viimsitlusmaterjale
müüakse pakendites, mis tähendab, et üle
jäävad ämbrid, mille puhul tuleb vaadata,
kuhu need lähevad, ja vedela värvi jäägid,
mis nõuavad tegelemist. “Keegi ei müü lahtist toodet, lahtise vorsti aeg on möödas.
Võib olla tuleb uuesti, kui tulevad ilusad
karbid, kuhu saab asja sisse panna, aga lahtise toote säilivus on igal juhul halvem ja ka
selle transport on ebamugav.”
Jäätmete kogumise puhul on oluline,
et sorteeritud jäätmed jääksid sorteerituks
ka hiljem. “Kui nõuda platsil, et kõike peab
sorteerima, siis oleneb, mida suudab teha
jäätmekäitleja. Kui jäätmekäitleja ütleb, et
võtab vastu segajäätmed, siis pole mõistlik
sorteerida mitmesse erinevasse konteinerisse prahti, kuna see tähendab, et nende
tühjendamiseks on tarvis erinevat transporti, mis on omakorda täiendav koormus
keskkonnale.”
Vigu tehakse ka toodete ladustamisel.
“Paljudel objektidel on olnud sellega kogemust, et tuuakse materjalid, näiteks müürisegud, kottides platsile ja jäetakse kotid lahti. Vihm tuleb peale ja siis on sul kotis pool
kivistunud, pool pulbrilises kujus materjal,”
kirjeldas ta, et mõnes kontekstis raisatakse
materjale palju ja tasub kindlasti mõelda,
kuidas sellist raiskamist vältida.
Mitmekülgne viimistlus on ilus, aga
keskkonnavaenulik

Ehkki alati on arhitekte, kes teevad ilusaid
erilahendusi, tähendab see rohkem materjali, mistõttu tasuks enam hinnata ehitustehnoloogiate valikut ning konstruktsioo-

Kui nõuda platsil, et
kõike peab sorteerima,
siis oleneb, mida suudab
teha jäätmekäitleja.
Merko Ehitus Eesti kvaliteedispetsialist
Mait Adler

nide ja hoone pinnaviimisluse lihtsust. “Tahame suuri aknaid, rohkem materjali fassaadidel ja tarku maju, aga iga element, mis
juurde tuleb, annab rohkem materjali ja ka
rohkem jäädet. Peame vaatama, kuhu me
selle tehnoloogiaga välja jõuame.”
Kasutades liimpuitu või ristkiudpuitu,
siis ka puit pole enam puhas puit, aga tuletõkkenõuded majadel kindlasti jäävad, ehk
jällegi, tuleb vaadata sobivaid ehitustehnoloogiad ja konstruktsioonide lihtsust – fassaadile võib palju erinevaid plaate ja komposiite küll panna ja toode on nii kindlasti
ka ilus, aga tasub küsida, mis see põhjustab
töös, materjalides ja jäätmetes.
Jäätmete koguste suurenemine-vähenemine ehitussektoris tulenebki objektide omapärast ja ajaloolisest taustast. “Kõige kasulikum oleks ehitada väikest garaažiboksi, mis on külmhoone. Paneme betoonkarkassi püsti ja valame ära, mingeid
jäätmeid ei teki. Hea näide on ka alajaam,
mis on üsna optimaalne hoone – müüritised
kividest, vahel kasutatakse ka sandwitch-paneele,” tõi ta näiteks.
Jäätmete sunduslik vähendamine ühes
kohas võib aga põhjustada jäätmete tekke
teises kohas. “Kui anname inimestele ette,
et teie ehitusobjekti hind on 10 miljonit ja
sellest üks protsent tuleks panna jäätmekäitlusesse, siis seda aspekti ma ei saa jagada,” märkis Adler, et iga jääde on kellegi
jaoks toore ja see peaks olema ehitaja huvi,
et mida rohkem tal jäädet tekib, seda parem tema jaoks on. “Kümnemiljonilise objekti puhul võib kuluda jäätmetele palju vähem, sest objekt on hoolsam, sorteerib jäätmeid liigiti ja leiab partnerid. Nii protsent
kukub ehk ei saa öelda, et jäätmemajandus
peaks moodustama mingi kindla protsendi
objekti hinnast,” märkis ta, et nii ei propageeri me vajalikku maailmapilti, vaid tekitame jäätmeid juurde. “Lähtuda tuleks siiski
sellest, et mida rohkem jäätmeid sorteerida,
seda kasulikum see on ehitajale.”
Lammutuse puhul jäätmekava kohustuslik

Saastamise vältimine on Adleri sõnul teema, millesse peavad panustama kõik, nii
haridusasutused, kes tõstavad teadlikkust;
ehitajad, kes peavad teadma, kuhu jääde
läheb; kui ka kohalikud omavalitsused ja
keskkonnainspektsioon.
Jäätmete vähendamise kavandamine algab planeerimisprotsessist ehk jäätmete vähendamise kavandamine peab alguse saama planeerimise käigus. Jäätmekava koostatakse, kui omavalitsus seda nõuab – eelduseks on kohaliku omavalitsuse üksuse vajadus jäätmekava koostamiseks ja ajakohastamiseks. Lammutustegevuse jaoks on jäätmekava alati kohustuslik, tulenevalt ehitusseadustikust. “Ehitamise jaoks pole jäätmekava alati kohustuslik küsida, eriti uusehitiste puhul, sest jäätme teke oleneb kasutatavatest materjalidest ja pole vajalik ennetavat numbrit sisse panna,” selgitas Adler.
Jäätmekava sisustamisel lammutus- või
ehitusobjektil onküsimus selles, kui palju
on võimalik ette planeerida ehk kui palju
keegi tahab ette ehk “üle” mõelda. “Lõppkogused võivad olla erinevad ja ei saa panna pahaks, kui jäätmekava erineb jäätmeõienditest. Arhitektid ja projekteerijad pole võimelised täpselt ennustama.”
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Kui koroonakriisi tõttu on ehitustähtaegadest kinni pidamine
ohtu sattunud, tasub osapooltel
kokku leppida uus tähtaeg, seda
eriti juhul, kui kannatajaks on suures osas ainult üks pool, kelleks
enamasti ehitaja. foto: liis treimann
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Koroonaviirus kui
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Sõltumata eriolukorrast on teatud
universaalsed printsiibid, mida pooled peavad
omavahelises suhtluses ja lepingute täitmisel
järgima, rääkis NJORD Law vandeadvokaat
Tavo Tiits Äripäeva veebiseminaril, mis
käsitles koroonat kui vääramatut jõudu.
Urve vilk
Ehitusuudiste toimetaja

“Õigusriigile kohaselt on esimene põhiline üldprintsiip hea usu põhimõte,” märkis
Tiits, kelle sõnul see on selline abstraktne
printsiip, mida seaduses otseselt defineeritud ei ole. Küll aga on hea usu põhimõtet väga palju sisustatud kohtupraktikas.
Tiitsi sõnul on seaduses öeldud ainult üldiselt, seda tsiviilseadustiku üldosa seaduses, et ärisuhetes ja lepingute täitmisel peavad pooled õiguste ja kohustuste teostami-

sel toimima heas usus ja oma õiguste teostamine pole lubatud seadusevastasel viisil ega ka selliselt, et õiguse teostamise eesmärgiks oleks kahju tekitamine teisele isikule.
Hea usu põhimõttest räägib ka võlaõigusseaduse § 6, kus on muu hulgas täpsustavalt öeldud, et võlausaldaja ja võlgnik, näiteks ehituslepingu puhul tellija ja töövõtja, peavad lepingupooltena teineteise suhtes käituma hea usu põhimõttest lähtuvalt.
“Sellel on lõikes 2 väga oluline põhimõte,
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AS TOODE KATUSEABI:
TELEFON: 659 9400, 800 7000

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.

Anname sulle aega.
Aega, et tegeleda sellega,
mis on sama oluline sinule
kui koristamine meile.

mille kohta võib öelda, et tegemist on justkui mõõga funktsiooniga – säte, mis ütleb,
et võlasuhtele ei kohaldata seadusest, tavast
või tehingust kohanevalt, juhul kui see on
hea usu põhimõttest vastuvõetamatu.” Tiitsi sõnul on tegemist põhimõttega, mille eesmärk on tagada, et lepingute täitmine oleks
mõlema poole suhtes õiglane. “Teist poolt ei
tohi ebamõistlikult kahjustada, tuleb arvestada teineteise huve, vajadusel pidada läbirääkimisi, kui üks pool seda rikub, on õigus
tema õigusi isegi piirata,” selgitas ta.
Mõistlikkuse põhimõtte põhiline sisu on
see, et see tähendab eetilist käitumist, mis
tähendab ka heas usus käitumist. “Kui defineerida mõistlikku käitumist, siis see tähendab, et see peab olema eetiline ja ei tohi olla teist poolt ebamõistlikult kahjustav,
ehk tegu on hea usu põhimõtet täiendava
põhimõttega.”
Tiits märkis, et kohtupraktika näitab, et
kui lepingus on kirjas mingi tingimus, siis
kohtuvaidluse korral võib tekkida selle puhul siiski küsimus, kas selline tingimus pole mitte ühte poolt kahjustav. “Kui see nii on,
siis kohus saab jätta ebamõistliku lepingu-

tingimuse vaidluse korral kohaldamata,”
hoiatas Tiits, et nii hea usu kui mõistlikkuse põhimõtted on väga olulised ka praeguses olukorras ja neid tuleb lepingupartneritega suhtlemisel kindlasti järgida.
Milline käitumine on mõistlik?

Tiitsi sõnul annab viite mõistlikule käitumisele võlaõigusseaduse § 7, mis ütleb,
et mõistlikkuse hindamisel arvestatakse võlasuhte ehk konkreetse lepingu olemust, eesmärki, vastava tegevusala tavasid
ja praktikat ning muidki asjaolusid. “Mõistlikkuse hindamise kriteeriumid on üksikjuhtumipõhised ehk tuleb vaadata konkreetset olukord ja hinnata, kas pool on käitunud mõistlikult või mitte.”
Ta toob praktikast näiteks, et rääkides
lepingust taganemise või lepingu ülesütlemise tagajärjgedest, siis pikem ülesütlemise etteteatamistähtaeg peaks olema selliste
lepingute puhul, kus leping on kestnud pikemat aega ja pooled on teinud rohkem investeeringuid ning lühem on see mõistlikkuse põhimõttel lepingute puhul, mis pole olnud pikaajalised.

Meil on rõõm teada anda, et pakume:
• desinfitseerimisteenust;
• ehitus- ja remondijärgset koristust;
• sise- ja välikoristust;
• akende ja fassaadide pesu;
• põrandate hooldus- ja vahatustöid;
• mööbli ja vaipade puhastust;
• eskalaatorite süvapuhastust;
• suurköökide puhastust;
• ja palju enamatki.

Küsi lisa:
+ 372 508 4521 • puhastus@tuulesoojus.ee
www.tuulesoojus.ee
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Milles seisneb hea usu põhimõtte
sisuline tähendus lepinguliste kohustuste
täitmisel? Seadus hea usu põhimõtte sisu jaoks definitsiooni küll ei anna, samas
aga on tegu isegi õiguslikult jõult seadusest, tavast või lepingust kõrgemal seisva
printsiibiga. “Kohtupraktikas on seda sisustatud nõnda, et see peab olema käitumine, mis vastab seadusele ja moraalistandarditele ning mis on teise lepingupoole
huve arvestav.”
Tiits rõhutas, et pooltel peab olema valmisolek ka lepingu muutmiseks muutunud oludes. “See on üldine käitumisstandard, mille alusel on võimalik tuletada lepingupoolte õigusi ja kohustusi. Enda huvide kõrval tuleb mõsitlikul määral arvestada
ka teise lepingupoole huve. Näiteks olukorras, kus pooltel on lepingu täitmine muutunud keeruliseks, oleks mõistlik leppida kokku ja pikendada tähtaega, eriti kui muutused on põhjustatud olukorrast, kus ehitusettevõtjal ei ole võimalik tööjõu puudumise või liikumispiirangute tõttu õigeks ajaks
töid lõpetada.”
Heas usus tegutsemine

Ehitusuudised

toimetaja Urve Vilk
tel 667 0111
toimetajad@aripaev.ee

mai 2020

Ka ehituses kasutati palju Ukrainast pärit tööjõudu, kelle lahkumine seab ehitusobjektide õigeks ajaks valmimise raskesse seisu. foto: andras kralla

Tellijal ja töövõtjal peaks olema valmisolek lepingut mõistlikult muuta, et
kumbki pool ei satuks lepingu
rikkumisse oma kohustuste täitmisega. “Ehk heas
usus käitumise standard
on teatud alus õiguste tekkimisele ja teisalt
standard, mis seab piirid poolte käitumisele,
muu hulgas korrigeerides poolte tahet ja teatud lepingutingimuste
kohaldamist.”
“Hea usu põhimõtte alusel on võimalik lepingupoolte
kohustusi sisustada ja ka laiendada,” jätkas Tiits. Näiteks müügilepingute puhul peaks viivituste puhul ostja andma
müüjale hea usu põhimõttest tulenevalt esmalt täiendava tähtaja ja kui ka pärast seda
müüja pole lepingu rikkumist kõrvaldanud, on võimalik kasutada õiguskaitsevahendeid, mis seaduses ette nähtud.
Tulles tagasi “mõõga” juurde, siis hea usu
põhimõte võimaldab tema sõnul piirata lepingupoolte õiguste kuritarvitamist. “Võlaõigusseaduse § 6 lõige 2 alusel on võimalik
teatud alusel kohtul keelduda leppetrahvi
välja nõudmisest, kui leppetrahv oleks vastuvõtmatu.”
Riigikohtust on Tiitsi sõnul läbi käinud
mitmeid kaasuseid, kus on öeldud, et kahjuhüvitist saab vähendada või jätta välja
nõudmata, eriti kui kahjunõudja ise on käitunud pahausklikult.
“Kokkuvõtvalt on hea usu põhimõte sisuliselt üldine käitumisjuhis pooltele, mida alati tuleb ärisuhetes ja lepingute tätmisel arvestada, see võimaldab panna pooltele seaduses otse sätestamata kohutsusi, aga
samas võimaldab mõõga funktisiooni ehk

Olukorras, kus pooltel
on lepingu täitmine muutunud keeruliseks, oleks
mõistlik leppida kokku
ja pikendada tähtaega,
eriti kui muutused on
põhjustatud olukorrast,
kus ehitusettevõtjal ei ole
võimalik tööjõu puudumise või liikumispiirangute tõttu õigeks ajaks
töid lõpetada.
NJORD Law vandeadvokaat Tavo Tiits

tasub teada

Vääramatu jõu tagajärjed
lepingupoolte jaoks
Vabastab lepingurikkuja vastutusest vähemalt seniks, kuni kestab vääramatu jõu mõjuperiood – sel ajal on kohustuse täitmisega
viivitamine vabandatav (kuid faktiliselt ikkagi
lepingurikkumine), kahju hüvitamise kohustusest ja viivise maksmise kohustusest.
Ei vabasta rahalise kohustuse täitmisest.
Annab rikkujale õiguse keelduda omapoolse lepingulise kohustuse täitmisest, lepingust taganeda või see üles öelda, alandada lepingu hinda.
Piirab teise lepingupoole võimalusi kasutada lepingurikkuja suhtes teatud õiguskaitsevahendeid.

teatud olukordades välistada mõne konkreetse ebamõistlikult seaduse või lepingu
punkti kohaldamise, mis tooks lepingu rikkuja suhtes kaasa tagajärje, mis oleks hea
usu põhimõttega vastuolus ehk teda kahjustav. Lepingu tühisust see aga kaasa ei
too,” selgitas Tiits.
Tasub sõlmida lepingu muudatus

Lepingute puhul tuleb eristada enne koroonakriisi puhkemist sõlmitud lepinguid ja
selle ajal sõlmitud lepingud. Esimeste puhul võiks esimeseks punktiks riskide maandamisel olla, et pooled sõlmivad lepingu
muudatuse. “Sellest hoolimata, mis lepinguga on tegu, kas laenu-, müügi- või ehituslepinguga, on võimalik seda jooksvalt muuta, eriti, kui lepingu aluseks olevad asjaolud
on muutunud,” toonitas Tiits.
Kuna aga tegu peab olema kahepoolse
tahteavaldusega ja eeldab mõlema lepingupoole nõusolekut, võib sellega praktikas
probleeme tekkida, sest teine pool ei pruugi muutmisega nõus olla.
Tiitsi sõnul võiks esimene etapp, kui lepingu täitmisega on tekkinud probleeme,
alati olla, et esmalt teavitatakse sellest vastaspoolt. Punkt kaks tuleks vaadata konkreetset lepingut ja seda, kas selle muutmise
aluseks on kokku lepitud, et lepingu muutmine on võimalik ainult teatud tingimustel.
“Kui lepingu muutmise alused on lepingus endas kokku lepitud, on teisel poolel
lihtsam öelda, et siin on lepingu muutmine võimalik ainult sellistel alustel, aga koroonaviirus pole see alus, mis annaks õiguse tulla ja nõuda lepingu muutmist,” märkis Tiits, et sel juhul võib olla lahenduseks,
juhul kui teine pool oma nõusolekut ei an-

na, seaduse paragrahv, mis teatud juhtudel
annab lepingupoolele õiguse nõuda ühepoolset lepingu muutmist. “Seejuures tuleb arvestada, et kui üks pool esitab lepingu
muutmise nõude, tuleb tõenäoliselt minna sellega kohtusse ja sellises olukorras ei
pruugi lõpplahendus saabuda enne mitut
aastat, arvestades, et meil on kolm kohtuastet,” jätkas ta samas, et praktikas võib see
osutuda seetõttu üsna problemaatiliseks.
Kui aga lepingus pole ammendavalt kokku lepitud, millistel alustel on võimalik lepingut muuta, on olukord lihtsam. “Tuleks
pidada läbirääkimisi, näiteks kui on probleem tarnetähtaegadest kinni pidamisega
või probleeme sellega, et ehitusgraafikust
ei suudeta kinni pidada, tuleks pooltel kokku leppida näiteks lepingu lisana uued tarnetähtajad, pikendada objekti üleandmise
tähtaega jne.” Eespool käsitletud hea usu
põhimõttest tulenevalt on pooltele vähemalt praeguses olukorras lepingu muudatuste osas kohustus läbi rääkida ja mõlema
poole huvi arvestavate lepingumuudatustega peaksid mõlemad pooled nõus olema,
see oleks hea usu põhine käitumine antud
olukorras, kinnitas Tiits.
Lepingu muutmine on eriti põhjendatud
olukorras, kus üks pool kannaks suuri kahjusid, kui leping jätkub esialgsel kujul, aga
teisele poolele lepingu muudatusest suuri
kahjusid ei teki. “Kui tellija on nõus, et hoone antakse kaks nädalat hiljem üle ja sellega erilisi kahjusid tekkida ei saa, oleks hea
usu põhimõttest tulenevalt mõistlik nõustuda sellise muudatuse tegemisega, eriti,
kui ehitusettevõtte jaoks tooks lepingu täitmisega hilinemine kaasa sanktsioonid leppetrahvide kujul.”
Riskid tasub maandada

Kui tekib vajadus siiski nõuda ühepoolselt
lepingu muutmist, peab olema tekkinud
olukord, kus lepingupoolte kohustuste vahekord ehk kohustuste tasakaal on võrreldes algusajaga oluliselt muutunud. Üheks
selliseks olukorraks on, kui kulud on oluliselt suurenenud ja teiseks, kui lepingust saadav väärtus on oluliselt vähenenud.
Lepingutesse, mis alles sõlmimisel, tuleks aga sisse viia riske maandavad tingimused. Ka lepingusse koroonaviiruse ja selle tõkestusmeetmete riske maandavad tingimused peavad oelma kooskõlas hea usu
põhimõttega ja ei tohi olla heade kommete
vastased. “Heade kommetega vastuolus tingimus on selline, mis on teise poole jaoks asjaolusid arvestades ebasoodne, seab ta ebasoodsasse olukorda. Samamoodi kui vastastikuste kohustuste väärtus on ühe lepingupoole kahjuks heade kommete vastaselt tasakaalust väljas.”
Ühe poole jaoks kahjulikud lepingutingimused, mis teda ebamõistlikult kahjustavad, on heade kommetega vastuolus ja neid
tingimusi ei tohiks ka kriisisituatsioonis
peale sundida, sest kui asi jõuab kohtusse,
siis heade kommete vastane leping või tehing on tühine.

Kas koroonakriis on vääramatu jõu juhtumiks?
Võlaõigusseaduses on üldreegel, mida nimetatakse garantiivastutuseks. Lepingu järgi kohustatud lepingupool garanteerib lepingu nõuetekohase
täitmise sõltumata mistahes
takistusest, mis lepingu täitmise puhul võib ette tulla.
“Garantiivastutuse põhimõtte kohaselt vastutab lepingu
rikkuja üldjuhul alati oma kohustuste rikkumise eest ja tema
suhtes saab rakendada õiguskaitsevahendeid – nõuda lepingu täitmist, kahju hüvitamist,
alandada lepingu hinda või lepingust lausa taganeda,” selgitas NJORD Law vandeadvokaat
Tavo Tiits.
Selles kontekstis muutubki
oluliseks küsimus, millal on lepingu rikkumine vabandatav?
“Loogika on, et seaduse järgi on
vabandatav selline rikkumine,

mis on toimunud muu hulgas
vääramatu jõu tõttu. Kui rikkumine on vabandatav, siis lepingupool rikkumise eest ei vastuta ja tema suhtes sanktsioonide
ja õiguskaitsevahendite kasutamine on piiratud, kui lepingus
pole teistmoodi kokku lepitud.”
Ehk lepingupool saab vastutusest vabaneda ainult siis, kui kohustuse rikkumine toimus vääramatu jõu tõttu.
Jällegi, konkreetne juhtum
sõltub asjaolude hindamisest.
Kuidas kindlaks teha, kas koroonaviirus ise ja selle meetmed
on vääramatuks jõuks?
“Punkt üks on alati vaadata
lepingut – lepingus endas võib
olla vääramatu jõu olukord reguleeritud, näiteks kui on kokku lepitud tingimused, et vääramatu jõud võib olla kas ainult näiteks mõni konkreetne

loodusõnnetus või streik või tehaste seiskumine,” tõi Tiits näiteks, rõhutades, et alati tuleks
esmalt vaadata lepingut ja kui
seal vääramatu jõu kohta erikokkulepet ei ole, alles siis saab
vaadata, millised kriteeriumid
näeb tuvastamiseks ette seadus.
Kui tegu on rahvusvahelise
lepinguga, tuleks lisaks vaadata, mis riigi õigus lepingule kohaldub. Kui kohaldub Eesti õigus, on lihtne – vääramatu jõu
sisustamisel saab lähtuda võlaõigussaduse § 103 lõikes 2 sätestatud vääramatu jõu kriteeriumitest, kui aga kehtib välisseadus, tasub kontrollida, kas riigis pole see mitte kuidagi teisiti defineeritud.
Ei tohi olla ette prognoositav

Esiteks tuleb Tiitsi sõnul teada, mis on takistav asjaolu ja

teiseks, kas see oli selline, mis
jäi väljapoole lepingu rikkuja
mõjuulatust või sai seda lepingu rikkuja ise kontrollida. “Tegu peab olema asjaoluga, mida ei saanud lepingu rikkuja
ise mõjutada ja mis ei olnud ette nähtav.”
Asjaolu ettenähtavust hinnatakse lepingu sõlmimise ajahetke seisuga. “Praegu, kus koroonaviirus on juba mitmeid kuid
laialt levinud ja eriolukord mitu kuud kestnud, tuleks lepinguid sõlmides mõelda sellele, et
enam ei pruugi praeguses olukorras olla koroonaviiruse tõkestusmeetmed vääramatuks
jõuks, sest piirangud on ettenähtavad ja lepingu sõlmijad
saavad sellega lepingu sõlmimisel arvestada.”
Koroonaviiruse kui haiguspuhangu fakt polegi iseenesest

vääramatu jõud, küll aga on seda riiklikud tõkestusmeetmed
(piiride sulgemine, karantiin,
liikumispiirangud jne). “Tuleb
hinnata alati üksikjuhtumit
ja vaadata, kas reaalselt tõkestusmeetmetel oli mõju lepingu
täitmisele. Mõnikord ei mõjutagi meetmed lepingu täitmist,”
hoiatas Tiits, et ei tohi juhtuda, et selle taha hakatakse pugema, kuigi tegevust see pärssinud pole.
Tiits tõi näite võimalikest
vääramatu jõu juhtumitest olukorras, kus töötajad haigestusid koroonaviirusesse ja tekkis tööseisak. “Ka siis tuleb alati küsida, kas oli võimalik teha ümberkorraldusi, millega
oleks välditud seisakut – sel juhul saab öelda, et see pole vääramatu jõu olukord. Aga kui polnud võimalik ümberkorraldusi

teha, siis on vääramatu jõu olukord,” jätkas Tiits. Tema sõnul
puudub meil seni sel teemal veel
kohtupraktika, aga kui vaadata
seaduse regulatsiooni, seaduse
mõtet ja õiguskirjandust, siis
koroonaviiruse tõkestusmeetodid suure tõenäosusega vääramatu jõu olukorra alla kvalifitseeruvad.
Vääramatu jõud pole asjassepuutuv aga mitte kõikide lepingurikkumiste puhul, vaid see
tuleb mängu ainult siis, kui leping on jäänud täitmata või selle täitmisega hilinetakse. “See
mängib rolli, juhul kui leping
on jäänud täitmata, näiteks ehitaja viivitab hoone üleandmisega. Kui aga asi on üle antud, aga
see on ebakvaliteetne, siis müüja ei vabane vastutusest isegi
siis, kui defekt on põhjustatud
vääramatu jõu tõttu.”
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SISUTURUNDUS 9

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

Valguskaabli ühendustööd kinnistu piiril

Kiud koju tulevikuvõrgu tarvis!

Need, kes täna oma kodu ehitamisega algust
teevad, ei unusta ju ehitustööde käigus teha hoonele
vajalikke vee,- kanalisatsiooni- ja elektriühendusi.
Kaevetööde käigus paigaldatakse vajalikud
torustikud, mille kaudu siis hiljem kõik eluks vajalik
sisse ja välja liigub.
Ilma veeta suudab inimene vastu pidada
3–4 päeva, aga ilma internetita ei suuda
tänapäeva inimene üldse elada.
Sideühenduste väljaehitamiste peale aga
väga tihti ei mõelda. Pigem on levinud arvamus, et sellega on aega, seda saame antenniga õhu kaudu, või et tegeleme sellega
siis, kui maja valmis. Korralik, tänapäevane
ja tulevikku vaatav sideühendus algab aga
hoonesse jõudvast valguskaablist. Valguskaabel ehk fiiberoptiline kiud on sidepida
mise kanal, kus info liigub valguse kiirusel. Senikaua, kuni valguse liikumise kiirus (vaakumis 300 000 km/s) on meile teadaolevate kiiruste tipp, on valguskaabel parim, kiireim ja stabiilseim lahendus, kuidas
info meie arvutite ja teleekraanidele jõuab.
Sealt ka nimetus PÜSIÜHENDUS.
Sada aastat tagasi oli majapidamiste veevärk õue peal kaevus. Tänapäeval tuleb vesi majja maa-aluse torustiku kaudu ja jaotub hoones köögi, pesu- ja tualettruumide vahel. Sarnast lähenemist tuleks mõelda ka uute hoonete sidelahenduste projekteerimisel ja ehitamisel. See, et internet on
mobiilne, õhus/õue peal, on küll tore ja aitab meil igapäevauudiste või ilmateatega

igal hetkel kursis olla, aga tänapäeva hoone ja sealsed elanikud vajavad rohkemat.
Naaberriigis Rootsis on fiiberoptilise
kaabli kiud toodud peaaegu iga hooneni
ja see on kujunenud hoonete normaalseks
taristu osaks. Üldjuhul ehitatakse see ka
maa-aluse võrguna, et posti küljes rippuvad kaablid ei riivaks silma ja ehitatud
sidevõrk oleks turvaline, kaitstud nii tuule, tormi, lume kui ka mehaaniliste vigastuste eest. Eestis, nimetades ennast digiriigiks, ei saa me aga kahjuks samaga kiidelda. Digiallkirjastamine on selles pildis pigem tükk fassaadist, kus kandvaks osaks
jääb ikkagi taristu. Teema on olnud pikka
aega jutuks ja erinevates asjasse puutuvates ringkondades aeg-ajalt tõstatatud, aga
tegudes, kus kiud kodudesse jõuaksid, oleme alles üsna tee alguses.
Vajadus suuremate andmemahtude
edastamiseks kasvab iga päevaga. Ekraanid meie kodudes lähevad järjest suuremaks ja vajavad kvaliteetsemat signaali.
Isegi moodsamad külmkapid kasutavad
juba internetiühendust, rääkimata kütte-, ventilatsiooni- või valvesüsteemidest.
Eriolukorra kehtestamine ajas inime-

Mikrotoru komplekt
eramaja ühendamiseks
ülikiire internetiga

Sada aastat tagasi oli majapidamiste
veevärk õue peal kaevus. Tänapäeval
tuleb vesi majja maa-aluse torustiku
kaudu ja jaotub hoones köögi, pesu- ja
tualettruumide vahel. Sarnast lähenemist tuleks mõelda ka uute hoonete
sidelahenduste projekteerimisel ja
ehitamisel.
sed kodukontoritesse, lapsed on kaugõppel
oma kodustest arvutitest. Riigipiiride sulgemisega lahutatud pered suhtlevad omavahel Skype’i või muu sarnase teel. Vanavanemad, kes kodudes karantiinis/isolatsioonis vajavad rahustavat videosilda oma
laste ja lastelastega. Neid sunnitud olukorrast tulenevaid võimalusi kasutades liigume kiirete sammudega suunas, kus koduseinal oleva ekraani kaudu suhtleme oma
perearsti või avalikku teenust pakkuva riigiameti töötajaga. Online’is töötavad ekraanid on juba osa meie igapäeva normaalsu-

sest. Ka eakatekodus olev vanavanem ei ole
tulevikus üksi oma toanurgas, vaid päevad
läbi online-ühenduses oma pereliikmete või
endise naabriga.
Seepärast on vaja neile teemadele mõelda juba hoone ehitamise käigus ja paigaldada 14 mm mikrotoru majast, (kusagilt
tehnoruumist või garaažist) kinnistu piirini. Sügavusele 30–50 cm kaevatud mikrotoru on väike investeering võrrelduna hilisema vundamendi puurimise, kivisillutise
eemaldamise või muru ja lillepeenra sonkimisega. Selle mikrotoru kaudu, mis korralikult otsakorkidega suletud, et mustus
sisse ei pääseks, on hiljem igal hetkel võimalus kiire või ülikiire internet lihtsa vaevaga tuppa tuua.
Eramajade ühendamiseks või ühendusvalmiduse loomiseks on spetsiaalsed
komplektid müügil Espaki Tallinna ja Onnineni kauplustes ning veebipoes.
Ära oota, millal riik jõuab sinuni kiire internetiga, hakka sellele ise vastu minema!
Side lõpp!
Margus Maasing
www.hohle.ee
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Trink kommenteeris Merko tulemustest rääkides, et selle aasta esimene kvartal algas
nende jaoks igati plaani- ja ootuspäraselt.
“Meil on viimastel kvartalitel olnud müügitulu langustrendis, mis on seotud viimase kahe aasta jooksul sõlmitud ehituslepingute mahu vähenemisega, mis on olnud ka
meie strateegiline suund teatud määral.
Teiseks oleme suurendanud investeeringuid korteriarendusse ja projektide realiseerimine võtab oma aja, nii et laias laastus on olnud esimene kvartal meie jaoks
ootuspärane.”
Tema sõnul õnnestus selle aasta esimeses
kvartalis neil sõlmida varasemate kvartalitega võrreldes oluliselt rohkem uusi ehituslepinguid. “Isegi kahe aasta tagant esimest
korda meie portfell kasvas, mis indikeerib
meie müügituru arengut edaspidi,” kommenteeris Trink.

sundis. “Suuri korrektuure veel näha pole,
ma arvan, et liiga vähe on aega selleks möödas.” Positiivne on aga see, et võrreldes kümne aasta taguse kiriisiajaga, olime me enne
märtsis tekkinud probleeme märksa paremas tasakaalus, kui kümme aastat tagasi.
“Seda nii laenukoormuse kui palgakasvu
ja hinnakasvu omavahelise suhte, aga ka
arendajate tugevuse ning professionaalsuse mõttes,” nentis ta.
Trink märkis, et Tallinnas hakkas korterite pakkumine stabiliseeruma juba eelmisel aastal. “Ja see pidurdus on olnud tõesti
kiire. Hinnanguliselt on täna Tallinna korteriturul uusi kortereid ehituses ja pakkumises kuskil 2000–2500 vahel, mis ei ole väga suur number. Tervikprojektide müügi
osas ma ei näe, et see oleks valdav trend turul, üksikuid murelikke arendajaid võib olla, aga see pole turul valdav suund.”
Uute objektide osas on tema sõnul selgelt
ka eratellijad ehk ärikinnisvara arendajad
pannud projektid ootele ehk ehitusturul on
praegu sisuliselt tegu ainult avaliku sektori
hangetega, mis toob kaasa ka teatud muutusi. “Arvestades seda, mis ehitusturul toimub ja seda, et ka elamuehituses tuleb uute projektide osas langus ehk ehitusmahud
vähenevad, siis viimasel kahel-kolmel aastal ehitusturgu mõjutanud alltöövõturessursi puudus ja hinnakasv tasakaalustub,”
märkis ta, et varem valitsenud survet enam
ei ole ja sisendhindade stabiliseerumine või
ka langus on loogiline.
Milline osa selles on välistööjõul, pole
aga veel üheselt numbrites prognoositav.
“Praegu teadaolevalt on osa välistööjõust
naasnud koduriikidesse, aga osa on siia
jäänud, nii et tööjõu kättesaadavus kindlasti paraneb.”

Eratellijate projektid on pandud ootele

Mis toimub ärikinnisvara turul?

Merko on teatanud, et pooleliolevad arendusprojektid Eestis, Lätis ja Leedus viiakse
lõpuni. “Mis puudutab uute arenduste käivitamist, siis analüüs selles osas on töös ja
otsustame jaanipäeva paiku, mis kujul ja
millal on õige aeg nendega edasi liikuda,”
tunnistas Trink.
Turg on tema sõnul hetkel selgelt ootesei-

“Juba on kriis väga tugevalt mõju avaldanud teatud valdkondades – hotellidele ja
kaubanduspindadele ja tõenäoliselt jõuab
piirangute mõju ka teistesse valdkondadesse, nii bürooruumide turule kui ka korteriturule,” kommenteeris Trink ärikinnisvara. Palju sõltub aga tema sõnul kollektiivsest käitumisest. Ehk selles, mis puudutab

Urve vilk
Ehitusuudiste toimetaja
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Andres
Trink: turg
on ooteseisundis

Andres Trink Merko
aktsionäride koosolekul
teadma andmas, et ettevõte lõpetab pooleliolevad objektid, aga uute
alustamise osas alles
olukorda kaalutakse.

Merko Ehituse juhatuse
esimees Andres Trink
ütles Äripäeva raadio
hommikuprogrammis, et kriisi
põhja saabumist on raske
ennustada, kuid firma valmistub
võimaluseks, et langus kestab
12–18 kuud.
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majanduse vereringet ehk finantseerimise
kättesaadavust, on Trinki sõnul väga oluline
kõigi osapoolte puhul mitte üle reageerida.
“Selle kriisi olemus on natukene teistsugune kui majanduslikult ebamõistlike otsuste
või laenamise tulemus, mis oli 12 aastat tagasi kriisi taga. Hetkel on tegu tervisekriisi
põhjustatud majanduskriisiga, mis on olemuslikult teistsugune ja kui kõik osapooled ühiselt üle ei reageeri, on tõenäosus, et
sellest kiiremini ja väiksema kukkumisega läbi tuleme, oluliselt suurem,” märkis ta.
Riik võiks investeeringud kiiremini
käivitada

Rääkides riigiabist on Trinki hinnangul
oluline selge kommunikatsioon. “Et oleks
selge, mida ja mis põhimõttel tehakse. Vastuolulised sõnumid on ebakindlust suurendavad ja ei aita kuidagi kaasa , kindlustunde loomine aga on väga oluline.”
Põhimõttelised otsused, mis on tehtud,
seda nii riigi poolt laenu võtmise kui ettevõtete toetamise osas, on olnud tema sõnul
õiges suunas, ent veel on rida tehnilisi probleeme, mis on vaja ära lahendada.
Trink jätkas, et riigil tasuks kõiki investeerimisprojekte, mis on pikaajalistes plaanides olemas, proovida kiiremini käivitada ja ajas ettepoole tuua, et tasakaalustada erasektori nõudluse vähenemist. Ka Rail
Balticu projekti osas oleks tema sõnul oluline kindlustunde loomine – kas see tuleb
või mitte. “Segane kommunikatsioon ei aita kaasa kõigi osapoolte tulevikuplaanide
tegemisele – see hoiab töökohti ja kui ettevõtted teavad, et need investeeringud kunagi siiski tulevad, vähendab see survet ettevõtete siseselt kulude vähendamisele, aidates kaasa tulevikuinvesteeringute tegemisele praegu.”
Trinki sõnul on keeruline prognoosida, millal kriisi põhi võib saabuda. “Aga
kui ma mõtlen psühholoogiliselt, siis positiivne on see, et me näeme, et piirangutega, mis on kehtestatud, on võimalik viiruse üle kontroll saavutada ehk meil on tegevuskogemus olemas, juhuks kui uus puhang peaks tekkima.”
Ettevõtted ja inimesed on tema sõnul

Millised on
erinevused
võrreldes
eelmise kriisiga?
Andres Trinki sõnul on teisiti see, et
majanduskriisi käivitus toimus seekord teistel alustel ja väga järsku.
Vääramatu jõu poolt tekitatud majandusliku seisaku puhul on aga eeldused taastumiseks oluliselt paremad, sest tootmisvõimsused on alles.
“On ühine soov naasta normaalse elu
juurde ja see peaks turu käivitama,”
usub Trink.
Ta tõi võrdluseks kinnisvaraturust
rääkides 2000ndate alguses pärast vene kriisi kinnisvaraturul aset leidnud
seisaku, mil tehingud peatusid sisuliselt aastaks-poolelteiseks, aga hinnad
ei langenud. “Võimalik, et antud juhul
toimub midagi sarnast, sest majanduslikus loogikas pole palju muutunud.”

kiiresti kohanenud ja see on positiivne kogemus, mis loob kindlustunnnet. “Arvan,
et kollektiivne mitte üle reageerimine on
hästi oluline ja ka riikidevaheline koordinatsioon, just naaberriikidega.”
Merko valmistub siiski võimaluseks, et
majanduslangus osutub pikaajaliseks. “Me
räägime 12–18 kuust, enne kui võiks tekkida uus kindlustunne ja tulevikuvaade, aga
arengud võivad muutuda ka väga kiiresti,
mõne kvartaliga.”
Kommenteerides Merko tugevusi konkurentidega võrreldes on selleks Trinki
hinnangul tugev kapitaliseeritus, mis annab võimaluse kasutada tekkivaid võimalusi. “Igas kriisis tekib võimalusi, nii et tegeleme pärast esimest kuud kriisilahendusmeetmete sisseviimist juba rohkem tulevikuplaanidega, milleks meil on kõik eeldused kapitaliseerituse osas olemas.”
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Kriisi oodatakse sügiseks
Mariliis Pinn
kaasautor

Kui kõik
osapooled ühiselt
üle ei reageeri, on
tõenäosus, et sellest
kiiremini ja väiksema kukkumisega
läbi tuleme, oluliselt
suurem.
Merko Ehituse juhatuse esimees
Andres Trink

Kui turismi- ja teenindussektorisse saabus kriis päevapealt,
siis ehituses on praegu käimas
veel tavapärane tegevus ja kriisi mõju oodatakse sügisel.
OÜ Mapri Ehitus tegevjuhi Tarmo Roosi sõnul ettevõttel praegu veel tööd on. “Samas,
ega me tulevikku ette näe,” lisab
ta kiirelt.
Kriis võib tema sõnul mõjutada nii positiivselt kui ka negatiivselt. “Kes on vähem, kes rohkem hirmul. Samas ei tasu unustada, et ehitus on üks maailma
vanimaid sektoreid ja ehitatakse veel kõvasti,” on ta positiivne.
Kuu või paar neid väga ei mõjuta. “Võtame rahulikult. Ehitus
lihtsalt on pika vinnaga sektor.
Mõjud võivad tekkida hiljem.
Need lepingud, mis on töös,
nendega ei juhtu midagi, sest
poolik objekt pole midagi väärt.
Pangad vist isegi ei luba pooleli jätta ja ehitustehniliselt pole
alati ka võimalik ehitust kahjudeta pooleli jätta,” kommenteerib Roos, et kui hoone on finantseeritud, tuleb see ära teha.
Stateegia on neil valmis nii
kahanemiseks kui kasvuks.
“Mullu ehitasime rohkem, kui
tunamullu – saime hakkama,
kohaneme, kui nüüd teeme natuke vähem, pole ka hullu. Ehitusettevõte ei peaks igakuise
käibe pärast nii palju rabelema,
oluline on omadega vee peal olla. Ja teha tööd hästi.”

Ka OÜ Nordecon Betoon juhatuse esimees Mait Rõõmusaar
usub, et ehitusturu jahtumine
on pigem alles ees, kuigi alltöövõtjaid kriis juba mõjutab. “Küsimus on, kui palju ehitusturg
kukub – kas 10, 30 või 50 protsenti. Ise arvan, et 30–40%, sest
paljud ehitused lükatakse edasi. Kes ehitada tahab, see ehitab
nagunii, aga praeguses seisus
pigem aasta hiljem. Pikaajalisemalt ehitus taastub,” usub Rõõmusaar.
Riigihangetelt aastaks tööd

Vee- ja kanalisatsioonitrasse
projekteeriva ja ehitava ASi Venseni juhataja Riho Sokko ütleb,
et neil on konkreetselt juba varasemalt tööde portfell käesolevaks aastaks täis planeeritud.
“Suuremad hanked võitsime juba eelmise aastata sügisel, see on ammu enne kriisi,
mõned hanked oleme nüüd ka
kriisi ajal võitnud. Aga need on
kõik riiklikud tellimused,” rõhutab Sokko.
Sokko lisab, et eratellimuste osas on näha tõesti kahanemist. “Eratellijate aktiivsuse vähenemist on märgata. Samas
peab aus olema, meil on eratellijaid nagunii väga vähe. Peamiselt tegeleme riigihangetega, läbi mille töö tuleb.”
OÜ Katusefirma müügijuht
Riho Reispass ütleb omast kogemusest lähtudes, et arendusi on
juba seisma pandud. “Just ehitajad, kes ise arendavad, on seisa-

30

kuni 40 protsenti ennustab Nordecon Betooni
juht Mait Rõõmusaar
ehitusturu languseks.
nud objekte näiteks vundamendi juures,” ütleb ta.
Ka nende üks arendus, mille neljale kortermajale oli katus tellitud, on ootel. “Praegu
veel tööd on. Väga optimist pole, osa arendusi on seisma pandud,” vastab ta küsimusele, kas
kriisis on tööde maht juba vähenenud, et samas tehakse pidevalt ka uusi pakkumisi. “Üks
tellija loodab samas kohe peagi
toimetama hakata. Ega ei oska
ennustada, sest meist see ei sõltu, mõningaid kortermaju küsitakse, mis peatöövõtjatel pakkumise staadiumis. Aga ilmselgelt mahud vähenevad.”
Ta usub, et tagasilöök tuleb
sügise poole. “Sõbrad, seltsimehed, konkurendid käituvad vastavalt. Ja kui kuuled, mis hinnaga tööks läheb, siis mulle meeldib numbreid vaadata – miks seda vaja on.”
Palgatoetust vajatakse sügisel

Samas on Reispass kriitiline palgatoetust küsinud ehitajate suhtes. “Et ehitussektorile märtsis
palgatoetusi anti, on täielik jama, mida poleks tohtinud teha.

Ehitussektorit kriis nii teravalt
ei puuduta ja mahud pole veel
vähenenud, vaid vähenevad sügisel. Need, kes palgatoetust küsisid, need näitasid langust paberil,” on ta kindel. “Kuidas mõjutas kriis ehitajaid mätsis? Neil
pidid probleemid olema enne,
puhas ebaaus konkurents. Sügisel on vaja toetust, kui kukkumine kohale jõuab. Ja on mõistlik, et need ära kaovad, kes ei
suuda majandada.”
Samas nendib ta, et ongi
muidugi keeruline joont tõmmata, kes ja kus toetust peaks
saama. “Aga see ei olnud ehitussektoris olijatest viisakas.”
Roosi sõnul on nende ehitustegevus kriisis jätkunud. “Inimesed on hoidnud distantsi.
Kontoris on oldud vähe, objektidel on töö edasi käinud ja suuri tagasilööke pole, ühtegi viirusekollet pole.”
Ka Sokko sõnul on kontoris
vähe käidud. “Meil on kontoris
server ja printerid, vahel keegi käib seal. Kodukontoris saavad kontoriinimesed väga hästi hakkama. Objektid on meil
välitööd, mitte väga suure hulga inimestega. Polegi meid sedapidi väga puudutanud,” resümeerib ta.
Reispass ütleb, et ehituses
kriis töökorraldust väga mõjutanud pole ja töömeestest keegi nakkust ei saanud. “Kontoris
käib korraga üks inimene, mina
olin kodukontoris. Ükski objekt
seisma ei jäänud.”

Skulptuurikoda
mis pakub Teile mugavat ja paindlikku
teenindust ning alati klassikalist ja ilusat
lahendust.
Firma toodab kõrgkvaliteedilisi ehitus,
sise-, ja aiakujundustooteid nagu
purskkaevud, lillevaasid, inim- ja loomaskulptuurid, rõdupiirded, sambad,
sillutusplaadid, kaminad, jpm.
Valmistame ka vastavalt tellija
nägemustele ja joonistele
ainulaadseid eksemplare.

Skulptuurikoda OÜ
Kuivajõe küla, Kose vald, Harjumaa, 75123
GPS: 59.180436, 25.099161
Email: info@skulptuurikoda.ee
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Kuidas läheb ehitusmaterjalitootjatel?
“Inimkonna ajalugu näitab, et püsti jääb see, kes suudab olukorraga kohaneda, ehk kui on vaja kriisiga
kohanemiseks muuta teenuste portfelli või toodete valikut, tuleb selleks leida võimalus, sest muidu tuleb keegi
teine ja teeb selle ära, ütleb Äripäeva Infopanga konkurentsiraportite projektijuht Sigrid Kõiv.
Urve vilk
Ehitusuudiste toimetaja

Osta veebist

Kõiv rääkis, et ehitusmaterjalide tootjad jagunevad laias laastus kaheks: need, kes teenindavad ehitust tsükli alguses ja need, kes
toodavad n-ö lõpumaterjale. “Neil, kes tegutsevad tsükli alguses, juba on keeruline;
neil, kes tegutsevad lõpus, alles läheb keeruliseks,” rääkis Äripäeva Infopanga konkurentsiraportite projektijuht Sigrid Kõiv
Äripäeva raadios Äripäeva Infopanga koostatud ehitusmaterjalide tootjate konkurentsiraportit kommenteerides.
Tema sõnul on juba pikalt kestnud periood, mis pakub umbes pooleprotsendilist kasvu ehk tegu on selge platooga, mis
näitab, et majandus on jahenemas.
Raporti tarbeks läbi viidud juhtide küsitlusest selgus tema sõnul, et ollakse ühel
meelel, et koroonast põhjustatud kriis kestab kauem kui üks aasta. “Materjalitootjate
näol on tegu valdkonnaga, kuhu kriis jõuab
veidi hiljem – pooleliolevad asjad annavad
veel tööd ja majandustegevus läheb edasi,”
põhjendas Kõiv.
Ühel hetkel aga enam uusi töid peale ei
tule. “Ja mis sa siis teed?” jätkas ta, et põh-

Ehitusmaterjalide tootjate II kvartali
konkurentsiraport
pood.aripaev.ee/ehitusmaterjalidekvartaliraport

ja oodatakse alles suvel-sügisel. Aga juhid
on üsna pessimistlikud. “On näha, et päris
mitmel puhul on püütud leida väljapääsuvariante uute turgude või toodete-teenuste
näol, aga laias pildis suurt mahtu see järele
ei aita ja kohanemine võtab aega.”
Ainult kahjudega võimalik veel tegeleda

Materjalitootjatel, kes tegutsevad ehitustsükli alguse heaks, on
langus juba käes. foto: erik prozes

Majanduslangusega kaasnev ohutunne sunnib ettevõtjaid enamasti otsima võimalusi, kuidas riskideks paremini valmis olla.
Sel korral aga oli olukord teistsugune – koroonakriis tabas meid ootamatult ja juhid
tunnistavad, et kui oleks olnud tegu aeglase
jahtumisega, oleks olnud seda kergem üle
elada, nüüd aga on olukord tekkinud üsna
ootamatult ja võimalik on ainult kahjusid
vähendada, mitte muutusteks valmistuda.
“Üks tootja ütleb raportis, et tuleb hoida
tooteportfell lai ja hea on, kui võlgu kaelas

Eestlased Soomes kurdavad tööandjate
survet kojusõidust loobumiseks
Soome teenindusala ja ehitajate ametiühingute sõnul on nendeni jõudnud kaebused tööandjate peale, kes nõuavad, et
töötajad oleksid pärast Eestis
käimist kaks nädalat kodus karantiinis, kuigi Soome valitsus
on lubanud neil käia nii tööl kui
ka poes ja apteegis.
Kümned tuhanded Soomes
töötavad eestlased ootasid pikisilmi, et Soome leevendaks
piiriületustele kehtestatud karme piiranguid ja inimesed pääseksid Eestisse jäänud pere juurde – 14. maist on tööränne taas

lubatud. Soome siseminister
Maria Ohisalo ütles piirangute
leevendamisest teatades, et Eestist naastes tuleb kaks nädalat
kinni pidada vabatahtlikust karantiinist, täpsustades, et tööl,
apteegis ja poes käimine on lubatud, aga ebavajalikke kontakte tuleb vältida. Eestlasest töötajad rõõmustasid ja paljud kiirustasid laevapileteid ostma.
Soome ehituse töövõtjaid
esindav ühendus Rakennusliitto on aga seisukohal, et tööreiside avamine on hirmutav, kuna see tähendab ehituse vald-

konnas täielikku riiki sisenemise karantiini lõppu.
Rakennusliitto on kritiseerinud ehituse tööandjaid ühendava liidu soovitusi, mis nende
hinnangul tähendaks tegelikult
valdkonnas riiki sisenemise karantiinist täielikku loobumist.
“Suurem osa Soomes töötavatest ehitajatest elab ühistes
ruumides. Samas toas elab tavaliselt mitu inimest. Halvemal
juhul võib kahetoalises korteris elada isegi kümme töötajat.
Sellisel juhul võib karantiin tähendada haiguse levikut kõigile

pole, et siis on lihtsam hakkama saada,” tõi
Kõiv näiteks.
“Üks asi, mida püütakse, on hoida toodete-teenuste hind samal tasemel, sest kui
müügitulu niikuinii kahaneb, tuleb ettevõtet kuidagi käigus hoida,” jätkas Kõiv raportit kommenteerides. Samas on tema sõnul
tunda survet hinna alandamisele. “On selge,
et kui hinnad hakkavad väga ebaproportsionaalselt ja kiiresti alla tulema, tähendab
see sageli varimajanduse kasvu sektoris.”
Kas kriisi meetmete taotlemise nimel üle
ei projitseerita?

Kõiv seda täheldanud pole. “On näha, et sektorit tervikuna hinnatakse ühtmoodi ja enda ettevõtte hakkamasaamist kriisis veidi
teistmoodi – sektori tulemusi hinnatakse
halvaks, aga enda ettevõtte hakkamasaamist kriisis veel halvemaks.
“Inimesed on pessimistlikumad ja ettevaatlikumad, aga kuna määramatust on nii
palju, on see mõistetav – esiteks tuleb võtta
arvesse määramatust. Teiseks, numbrid ei
valeta, kui on suur käibelangus, siis pessimistlikumaks minna ei saagi,” lisas Kõiv, et
pessimism on praegu mõistetav.

Enam kui kolmandik
võlgadest on
tekkinud ehituses

elanikele ja viiruse jõudsat levimist ka töökohas. Tihti töötavad
kõik ühes korteris elavad inimesed ka ühel ehitusplatsil,” kirjutas liit oma avalduses. Rakennusliitto arvates tuleks karantiin korraldada nii, et sellega tagataks ehitajate tervis ja ohutus,
mitte ei nõrgendata tööjõu saadavust valdkonnas.
Soome kohalikud ametiliidud on aga öelnud, et neile on
teada ka paljud ettevõtted, kus
töötajatelt Eestist naastes kojujäämist nõutakse.

Võrreldes koroonaaega eelmise aasta sama ajaga, selgub, et tänavu on maksehäirete summa enam kui neljakordistunud.
Kui eelmisel aastal riputati märtsist maini üles
615 000 euro eest maksehäireid, siis selle aasta samal
perioodil ületasid maksehäired juba 2,6 miljoni euro piiri.
Kui eelmisel aastal tekkis enamik võlgu kaubanduses, siis sel aastal on ülekaalukalt enim maksehäireid
tekkinud ehitussektoris. Enam kui kolmandik kõigist
võlgadest pärineb just ehitussektorist.
Eelmisel aastal ei moodustanud ükski suurem sektor veerandit koguvõlgadest.
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reklaamitoimetus
tel 667 0105
reklaam@aripaev.ee
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Avastage enda jaoks kvaliteetsete
siseuste abil uutmoodi hubasus
Hörmanni siseuste puhul langetate te sõna otseses mõttes valiku
„uks terveks eluks“, sest meie kompromissitu kvaliteedikontrolli süsteem tagab
teile toote, millel on pikk kasutusiga. Ükskõik, kas klassikaline või moodne,
valge värv või pöök, klaaselementidega või roostevabade disainielementidega –
Hörmann pakub teile just sellist siseust, mis sobib teile ja sobib teie koduga.

KVALITEETSED SAKSA UKSED JA TÕSTUKSED, USTE
JA VÄRAVATE AUTOMAATIKA, AIAVÄRAVAD JA NENDE
AUTOMAATIKA, MÜÜK, PAIGALDUS, HOOLDUS, REMONT.

www.doorfiks.ee

info@doorfiks.ee | tel 509 2055 | Pärnu mnt 142 Tallinn, 1. korrus
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toimetaja Urve Vilk
tel 667 0111
toimetajad@aripaev.ee

Kuidas suhtute
keskkonnahoiu ja
jätkusuutlikkuse
vajalikkusesse
ehitusvaldkonnas?
Martin Saar
NC Partnerid OÜ juhatuse liige

Üritame võimalikult palju keskkonnahoidu
oma tegevustes arvesse võtta, kuid kõige
tähtsam on püsida konkurentsis nii, et inimestel oleks töö tagatud.
Näiteks oleme juurutanud ettevõttes
ISO 14001:2015, mis keskendub keskkonnahoiule. Arvan, et ehitusvaldkonnas ei
ole keskkonnahoid siiamaani eriti väärtustatud olnud.
Mis puudutab olemasolevaid hooneid, siis nende puhul on tegu “kahe teraga mõõgaga”. Olemasoleva hoone renoveerimine on tihti kallim kui uue ehitamine. Usun, et ca 50% juhtudel on mõistlik
1950.–1970. aastatel ehitatud majad lammutada ja uued rajada, seda ka keskkonna aspektist. Vana maja ei ole kerge energiasäästlikuks renoveerida ja osade majade renoveerimine on keerukam kui uue
rajamine, tulenevalt erisõlmedest. Samas
on vana maja renoveerimine võimalik te-

ha etapiti, et oma rahalisi ressursse planeerida. Läbimõeldult on võimalik ligikaudu 50% majadest renoveerida odavamalt, kui oleks uus ehitada.
Tegeleme vanade majade ja korterite renoveerimisega ning näiteid on sealt palju tuua. Palju vana mööblit ja materjali on
jõudnud taaskasutusse või on läbi erinevate müügiportaalide maha müüdud. Kõikidel vanade eramute ja korterite klientidel soovitame enne materjalide jäätmeks
ristimist uurida võimalusi asjad rahaks teha või tasuta ära anda. See üldiselt töötab
ja kliendid on juba üsna teadlikud ning
mõistavad taaskasutamise vajadust.
Keskkonnasäästlike ehitusmaterjalide valdkonnas liiguvad asjad väga aeglaselt. Ma arvan, et selleks, et seal hakkaksid asjad liikuma, on vaja suuremat pingutust materjalitootjatelt ja ehituspoodidelt. Peaks tekkima väga selgelt eristuv
materjalide sortiment, et klienti suunata.
Täna on seda turult raske leida. On olemas

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

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.
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Lammutusest
tekkivaid kivi- ja
betoonjäätmeid
saab purustades
taaskasutada täitematerjalidena.
foto: raul mee

erinevad savi, lubi, roomati ja muud ökoloogilised lahendused, kuid need on täna liiga äärmuslikud ja kallid. Meie klientidest mõtleb nii kaugele heal juhul üks
viieteistkümnest. Teisisõnu, vähest huvi on näha, aga see on hetkel üsna leige.
Oleks materjalide valik ja klient, kes on
valmis nende lahenduste eest maksma,
siis kindlasti oleks väga suur huvi väiksema jalajälje suunas liikumiseks.
Minu arvates on ehituses üks kõige
probleemsem osa jäätmete utiliseerimine ja siin peaks olema rohkem kontrolli
ja tunnustust neile, kes tõesti annavad endast maksimumi, et jäätmed oleksid korrektselt sorteeritud.
Materjalide puhul on suureks probleemiks ka see, et keegi ei taha uute materjalidega katsetada ega riskida ekspluatatsioonis tekkivate komplikatsioonidega.
Kui ikkagi on 30 aastat kipsplaadi ja kiviga ehitatud ja tead, et see toimib ilma suuremate probleemideta, siis paar aastat katsetatud lahenduste peale liikuda on üsna raske.
Toomas Toompuu
BauEst OÜ juhatuse esimees

Olen seisukohal, et kindlasti tuleb jälgida
seda, et suurelt lõpliku hoone tarbimise
energiasäästu taga ajades ei kurnaks keskkonda liiga palju selle saavutamiseks.
Hetkel raiskame ülemäära ressursse,
et tulevikus võib-olla kokku hoida. Või
siis, et säilitame siin, aga kurname mujal.
Kindlasti aga olen seda meelt, et nutikamalt saaks lahendada kogu hoonete energiatarbimine, alustades taastuvenergia
kasutamisest, nagu näiteks päikesepaneelid, kuni heitvee ja vihmavee targa kasutamiseni välja.
Ehitades täna nullenergiamaja, võib
pahatihti juhtuda, et keskkond saab tugevamalt koormatud. Võrdluse saab tuua
elektriautodega, mida tarbida on soodne ja keskkonnale sõbralik, kui kasutada
roheenergiat, kuid mille akude valmista-

Oleks materjalide valik
ja klient, kes on valmis
nende lahenduste eest
maksma, siis kindlasti
oleks väga suur huvi
väiksema jalajälje suunas
liikuda.
NC Partnerid OÜ juhatuse liige Martin Saar

misega koormame korralikult keskkonda. Kõige lihtsam näide (materjalide taaskasutamise kohta – toim) on muidugi lammutusest tekkivad kivi- ja betoonjäätmed, mida saab purustades kasutada täitematerjalidena. Samuti saab teatud vanu konstruktsioonielemente kasutada kas
sisekujunduses või tugevdades/värskendades kandekonstruktsioonidena. Oleme
mõnedki vanad hooned väljast puhtaks
teinud ning olemasoleva kandekarkassi
taastanud ja säilitanud.
Täheldanud oleme (klientide eelistuste juures – toim), et ollakse nõus panustama energiat säästvatesse lahendustesse, aga paljuski ka lähtuvalt talupoja loogikast. Näiteks paljud soovivadki säilitada olemasolevat või siis uues hoones kasutada materjale, mis oleksid ajas kestvad,
tehes veidi suurema investeeringu, juhul
kui kümne aasta pärast pole vaja kapitaalremonti. Samuti on väga oluline, et jooksvad energiakulud oleksid pigem väikesed.
Seotud peavad olema kõik osapooled,
nii riik, ehitajad, projekteerijad kui arhitektid ja teadlased, et ei tekiks olukorda,
kus otsus on puhtalt poliitiline.
Mirjam Mikkin
Nordecon ASi kommunikatsioonijuht

Kliimamuutustega arvestav keskkonnateadlik mõtlemine ja sellega kooskõlla viidud igapäevategevus saab samm-sammult loodetavasti omaseks kõikidele ette-

võtetele, sõltumata tegevusvaldkonnast.
On ilmne, et ilma globaalse ühise pingutuseta ei ole meid pikas perspektiivis
ohustavaid protsesse võimalik muuta ning
sellesse peavad oma panuse andma nii riigid, erasektor kui üksikisikud. Et aga infot on palju ja julgeid otsuseid vähe, ei ole
ühiskonnas veel eriti märgata konkreetseid samme, millega edasi liikuda.
Ehitussektoris ei ole pilt erinev, vaatamata sellele, et oleme üks suurima keskkonna jalajäljega sektoritest. Täna reguleerivad osapoolte valikuid hoopis teised
tegurid kui jätkusuutlikkus, keskkonnateadlikkus või “rohelised” valikud. Olles
eelkõige hinna poolt domineeritud sektor, kujuneb pakkumine vastavalt nõudlusele. Nõudlus soodsaima ehitushinna järele ei too endaga üldjuhul kaasa keskkonnateadlike, reeglina kallimate lahenduste kasutamist lõpptulemuses ehk ehitistes.
Keskkonnasäästlik lahendus valitakse üldjuhul projekti visioneerimise ja finantseerimise faasis ehk tellija poolt ning ehitaja
ei ole selles etapis enamasti veel kaasatud.
Üksikuid erandeid muidugi leidub alates tulevikku vaatava mõtlemisega eratellijatest, kes ei võta otsuste tegemisel esimese ja ainsa kriteeriumina arvesse ehitushinda, kuni Riigi Kinnisvarani, kes on
kõikide uute riigigümnaasiumite puhul
võtnud selge sihi projekteerida ja ehitada keskkonnasäästlikke materjale ja targa maja lahendusi eelistades. Need on suurepärased näited, mis loodetavasti aitavad
muuta turu üldist suhtumist ja luua uut
trendi – on uhkuse asi tellida ja ehitada
keskkonnateadlikult.
Usume, et ehitusettevõtted on valmis
selle muutusega kiirelt kohanema ja ka
oma spetsialiste vajadusel täiendavalt koolitama. Näited objektidest, mille juures on
kasutatud uuenduslikke tehnoloogiaid ja
kestlikke materjale, on julgustavad.
Arvestades kliimamuutuste globaalset tähendust ning vajadust senise suhtelise passiivsuse asemel operatiivseks otsus-

tavaks tegutsemiseks, peab siin survemehhanism tulema eelkõige riiklikult tasandilt. Juba täna on Eesti endale võtnud kohustusi seoses Euroopa kliimaneutraalsuskokkuleppega, mistõttu on ainuõige,
et seda tõlgendatakse ja suunatakse edasi
kõikidesse olulisematesse majandusharudesse. Vajaliku teadmuse jagamine, meetmed väiksemate ettevõtete toetamiseks
ja üheselt mõistetavad eesmärgid võimaldaksid ehitussektoriski vajalike sammudega kiirelt kohaneda.
Nordeconis oleme viimastel aastatel
saanud olla peatöövõtjaks mitmel objektil, mis just mainitud kriteeriumitele vastavad. Mõned näited. Kohtla-Järve Gümnaasiumi ehitus, mis on targa maja kontseptsiooniga murukatusega uus riigigümnaasium. Tallinna Vanasadama D-terminali rekonstrueerimine, mille puhul toimus ulatuslik mudelprojekteerimise rakendamine hoone haldusmudelini välja,
võimaldades tulevikus lihtsustada ja optimeerida halduskulusid. Sisekaitseakadeemia ja Tartu Ülikooli Narva õppehoone ehitus, mille puhul oli tegemist Eesti suurima ristkiudpuitpaneelidest hoonega. Ülemiste City linnakus asuva büroohoone Bernhard Schmidti maja ehitus,
mis omab energiasäästlikkuse LEED Gold
sertifikaati.
Ehitaja on enamasti tellija soovidest
sõltuv ning lähtub ehituslike valikute tegemisel projektist. Küll aga saame täiendavalt panustada keskkonnahoidu ja
-säästu oma ettevõtte tegevuse juhtimisega. Oleme nende teemadega pikalt tegelenud ja peame oma vastutustundlikku tegevust väga oluliseks. Suure kohaliku ettevõttena ja börsiettevõttena tunneme endal
selles osas selget vastutust, mis motiveerib
ka süsteemselt tegutsema. Igapäevategevuste kestlikkuse huvides juhindume ettevõtte keskkonnajuhtimissüsteemist. Igal
objektil on oma keskkonnahoiukava ning
täiendavalt pöörame tähelepanu oma kontori keskkonna jalajäljele.

MASINAKODA
PINNASETÖÖD
KAEVETÖÖD
VÕSATÖÖD
LAMMUTUSTÖÖD
PÕLLUMAJANDUSTEENUSED

Pärtli 1, 75203 Haljava, Jõelähtme vald, Harjumaa
tel 5663 9905
info@maxdoor.ee

Meie peamiseks tegevusalaks on
puit-, metall-, paneel-, võrk- ja
varbaedade ning loomavõrkude
müük ja paigaldus.

Samuti valmistame erinevaid väravaid ning tegeleme lipumastide
müügi ja paigaldusega.

Võta meiega ühendust:
Masinakoda OÜ
Tel 5648 9424
e-post info@pollumees.ee
www.pollumees.ee

moodulaiad
puitaiad
paneelaiad
varbaiad
moodulaiad
saksa automaatika ﬁrmalt Sommer
liugväravad
tiibväravad
jalgväravad
terrasside ehitus
tõkkepuud jne
Lisaks pakume lipumaste
klaasplastist ja alumiiniumist.
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Idufirma otsib kasvuvõimalusi
“Paneelidest me ei pääse,” tutvustas elektrit tootvaid metallkatuseid pakkuva Roofit Solar Energy
tegevjuht Andri Jagomägi ehituskonverentsil start-up’ina tegutseva firma kasvuplaani alustala.
Urve vilk
Ehitusuudiste toimetaja

“Kui majale paigaldada tavaline katus, siis
see ei tasu end kuidagi ära. Kui panete päikesekatuse, teenib see oma elu jooksul investeeringu tagasi ja jääte veel plussi ka,” sõnastas Jagomägi, miks nad päikesepaneelide kasutamise kasvus suurt võimalust näevad. “Paneelidest me ei pääse, nende kasutus kasvab, aga nägime, et mõnda asja saaks
paremini teha, kui seni on tehtud,” tunnistas Jagomägi.
Ta tõi näiteks, et kui tüüpilise päikesepaneelide lahenduse puhul on katusel raamid, millele omakorda paigaldatud paneelid, siis nemad soovisid kasutada veidi teistsugust lahendust – raamidest sooviti lahti
saada. Sest esiteks on need lisakuluks materjali näol ja teiseks maksab ka nende paigaldamine. “Kui praegu läheb katuseehitusel tarvis kahte meeskonda ehk mehi, kes
paigaldavad katuse, ja mehi, kes tegelevad
paneelide paigaldusega, siis Roofit Solari
puhul paigaldatakse katusematerjal ja paneelid ühe korraga. Tegu on kaks ühes tootega, mille paigaldus käib samamoodi nagu tavalisel plekk-katusel, ent see toodab
ka elektrit.”
Boonusena ei riku päikeseelemendid,
mis integreeritud katusematerjali sisse,
mingil moel silmailu. “Olen kuulnud, et
ka Eestis on helistatud valla juhtkonnale,
et naaber pani päikesepaneelid, kas saaks
lasta need ära võtta, sest vaade on rikutud,”
kommenteeris Jagomägi, et paneelid pole sageli just visuaalse poole pärast esimeseks valikuks.
Nagu need ei sobi sageli ka arhitektuurse
lahendusega. “Kui arhitektid maju planeerivad, siis tavaliselt nad selliselt pole kvartalit ette näinud, et majadel on seal paneelid katustel,” märkis Jagomägi.
Lisaks on nad rääkinud ka muinsuskaitseametiga ning kui muidu ei lubata paneele muinsuskaitse all olevatele hoonetele paigaldada, siis Roofiti võib kasutada ka miljööväärtuslikus piirkonnas. “Samas kui võrreldes tavaliste päikesepaneeliga on tootlus
pindalaühiku kohta sama hea.”
Igal aastal viiekordne kasv

2016. aastal tegevust alustanud ettevõtte
esimene aasta kulus tootearendusele, järgmised kaks aga finantseeringute leidmisele.
“Algne mõte oli, et äkki saab kasvada klientide raha eest, aga arvutades selgus, et nii
oleksime jõudnud selleni, kuhu tänaseks
oleme jõudnud, umbes 25 aastaga,” tunnistas ta, et see oleks olnud kahtlemata liiga aeglane kasv. “Eks seetõttu iduettevõtted
raha kaasavadki ja õnneks investoreid on.”
2019. aasta septembri alguses avati tehas, kus suudetakse toota umbes 6000 ruutmeetrit katusematerjali igas kuus. Eelmisel aastal toodeti katuseid küll vaid suurusjärgus 30 ringis, aga tootmist plaanitakse igal aastal viis korda kasvatada, jõudes 2023. aastaks kümne tuhande katuseni. “Me tahame olla materjalitootja, me ei
suuda üle Euroopa oma võrgustikku üles
ehitada, vaid otsime partnereid, arendades
samas uutmoodi ärimudeleid,” tutvustas
Jagomägi, et nad tegelevad müügivõrgustiku ülesehitamisega. Ja plaanitakse kasvada ehk olla seetõttu järgmisel aastal kindlasti ka kahjumis.
Katsetatakse ka uute ärimudelitega. Näiteks plaanitakse katuseid pakkuda teatud
tingimustel tasuta. “Kui keegi läheb Ruukkisse ja küsib katusevahetusele pakkumist
ning see on tema jaoks liiga kallis, pakutakse talle seejärel materjali ja selle paigaldust tasuta, juhul kui ostja elektri, mille katus toodab, teatud perioodil, näiteks
kümne aasta jooksul, ära müüb,” kirjeldas ta plaane, kuidas proovitakse Saksa turul kanda kinnitada. Taolise mudeli turule

Mullu sügisel avas
Roofit Solar Energy
tehase Tallinnas
Harkujärve lähistel,
ettevõtte asutaja
ja üks juhte Andri
Jagomägi tutvustas
nende tööd ka
president Kersti
Kaljulaidile.
foto: liis treimann

Kui teistel ehitusettevõtetel
on käive
50–60
miljonit,
siis meiegi
tahame
sinna kunagi jõuda,
aga praegu
oleme veel
väikesed.
Andri Jagomägi

Mis on mis

Roofit Solar Energy OÜ
Toodab ehitisintegreeritud päikesepaneele,
mis asendavad tavapäraseid katusekatte- ja
fassaadimaterjale.
Asutas 2016. aastal Andri Jagomägi.
Juhatuse liikmed Raimond Russak, Andres Anijalg ja Andri Jagomägi.
Investoriteks Jüri Mõis ja Hannes Tamjärv.
Käive 2018. aastal 24 095 eurot, tänavu I
kvartalis deklareeris käibeks 369 944 eurot.
Töötajaid tänavu I kvartalis 17.
Valitud kahel aastal Maailma Energeetikanõukogu ja Saksamaa Energiaagentuuri
poolt maailma 100 parima energeetika idufirma hulka.

toomise mõttekuse puhul on oluliseks teguriks elektrihind, millega saab elektrit turul
müüa. “Tegutseme katse-eksitusmeetodil.
Meil pole veel ees konkreetset teerada, kuna meil on uudne toode ja teisi selliseid ettevõtteid on väga vähe ning ükski neist pole globaalselt veel edukas olnud.”
Jagomägi jätkas, et peamiselt töötavad
nad Euroopa suunal, sest plekk-katused
on siin levinud ja märksa keerulisem oleks
minna piirkondadesse, kus viilkatuseid pole ja kus terast katusematerjalina ei tunta.
Ennustamatu majanduse käitumine

Jagomägi tõi välja, et traditsioonilistel ettevõtetel ja idufirmadel on üsna erinev nägemus majanduse käitumisest. “Iduettevõtete
seisukohast ei ole oluline, kas on parasjagu
pluss või miinus 10 protsenti majanduskasvu või -langust. Kuna meil pole välja kujunenud turgu, vaatame pikemat struktuuri
ja suuremaid trende ühiskonnas.”
Jagomägi hinnangul pole ka sellist head
mudelit, mille järgi oleks võimalik majandust täpselt prognoosida. “Ma olen füüsi-

kuna vaadanud, et tihti majandusteadlased
küll ennustavad, aga kellel oli õigus, selgub
siiski alles tagantjärele,” nentis ta, et majandus pole lineaarne, vaid sotsiaalteadusena märksa keerulisem kui näiteks füüsika. Keskkond selles on aga nii keeruline, et
ükski mudel seda ei hõlma. Mis tähendab, et
kuigi sageli vaieldakse lineaarsete mudelite üle, oleks mõistlikum need vaidlused pidamata jätta.
Majandusteaduste nõrkuseks on tema
hinnangul lisaks see, et puudub võimalus
testida. “Ei saa võtta kahte samasugust ühiskonda ja teha ühes ühtemoodi ning teises
teistmoodi. See teeb asja huvitavaks, aga samas ka keeruliseks, kuna pole võimalik ennustada, mis aasta või kahe pärast juhtub.
Seda enam, et ennustamatuid parameetreid
on väga palju.”
Kõikumised tootjat palju ei mõjuta

Idufirmana, kes jälgib pikaemaajalisi trende, mõjutab Jagomägi sõnul neid kõige rohkem päikeseenergia ja laiemalt kogu ehitusvaldkonna areng. “Maailma majandus kasvab vähe, kindlasti mitte rohkem kui 10%
aastas ja selle baasilt start-up’i ei tee,” selgitas ta, et seetõttu on ainus võimalus võtta
raha ära olemasolevatelt ettevõtetelt. “Konkureerime turul tavaliste päikesepaneelide
tootjatega. Võttes lisaks turuosa ära ka tavaliste päikesepaneelide paigaldajatelt, milles
on meie sõbraks ehitussektor – toome turule kallimaid tooteid, mis võimaldab ehitajatel pakkuda natuke keerulisemat teenust.”
Kõige suuremaks motivaatoriks on aga
nende kui idufirma jaoks jaoks taastuvenergia turul toimuv ehk see, kui oluliseks
peetakse täna maailmas kliima soojenemise vähendamist. “Kliima soojenemine
toob kaasa ülisuured kahjud – samamoodi
jätkates on paarikümne aasta pärast juba
paarsada miljonit kliimapõgenikku, millega tegelemine kulutab miljardeid eurosid
ELi majandusest,” jätkas Jagomägi, et sellest

märksa odavam on investeerida kliima soojenemise ärahoidmisesse. Selleks, et sajandi lõpuks jõutaks 1,5 kraadi piiresse, tuleks
aga teha kõik investeeringud juba järgmise
kümne aasta jooksul. Ja just see on põhjus,
miks arvatakse, et rohetehnoloogia on järgmistel aastatel populaarne ja nõudlus suur.
Päikeseenergeetika sektor kasvab tema
sõnul eksponentsiaalselt ja seda isegi kriisiaastatel. “Aastatel 2007–2008 kasvas päikeseenergeetika 30% ehk kriisid neid trende suurt ei mõjuta. Selle peale me loodamegi. Seda enam, et turg kasvab ja me teeme
midagi paremini kui teised, tänu millele,
me eeldame, et mingi turuosa me ikka saame,” kinnitas ta.
Samas ei tähenda see, et turg kiirelt kasvab, automaatselt seda, et kõik ettevõtted
oleks turul edukad. “Konkurents on ikka
olemas. Lisaks on kasvaval turul omad puudused – olen näinud nii suurt materjalide
kriisi kui ka seda, et investeeritakse liiga
palju ja tootmine ületab nõudlust.”
Väiksena lihtne kasvada

Kuna ettevõte on alles väike, on Jagomägi
sõnul kasvada lihtne. “Kui teistel ehitusettevõtetel on käive 50–60 miljonit, siis meiegi tahame kunagi sinna jõuda, aga praegu
oleme veel väikesed. Ja kui oled väike, siis
kasvuruumi on. Kui Euroopast, kus ehitatakse miljonite eurode eest katuseid, saaksime sellest endale 0,001 protsenti, oleks see
ikkagi suur raha,” rääkis Jagomägi, et isegi
juhul, kui prognoos ütleb, et majandus langeb 10%, nemad ikka kasvavad.
Suurbritannia turu analüüsimine näitas näiteks, et kui seal vajab renoveerimist
26 miljonit maja ja neist üheksale miljonile
sobiks nende katus, siis juhul kui nad sellest
mahust saaksid endale viis protsenti, oleks
see juba ülisuur maht. “Niimoodi start-up’id
mõtlevadki – et 5% oleks ülisuur käive. Ja kui
sellest realiseerime lõpuks 0,05%, on ka see
meie jaoks väga suur kasv.”
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InfraFly asutaja ja
tegevjuht Veiko Veskimäe
mullusel Taristuehituse
konverentsil.
Foto: Raul Mee

Ehitusvaldkonna idu
kaasab 150 000 eurot
Eesti esimese rasketehnika
rentimise ja tellimuste haldamise rakenduse loonud idufirma Infrafly on avanud kuni juunikuuni rahastajatele investeerimisvooru, mille eesmärk on
koguda 150 000 eurot.
Raha kogutakse uue teenuse
tarkvara arendamiseks ning sisenemiseks välisturgudele.
Infrafly uusima arendusena
on loodud rasketehnika renditellimuste haldamise süsteem
Infrafly OMS, mille abil saab
operaator lihtsalt luua ja täita
digitaalseid töölehti ning koguda töölehtedele allkirju kontaktivabalt, olenemata asukohast. Kogu protsessi saab jälgida digitaalselt reaalajas.
Infrafly asutaja ja tegevjuhi
Veiko Veskimäe, kes on ühtlasi
teedeehitusfirma Verston Ehitus tegevjuht, tõdeb, et ehituse digitaliseerimine on teema,
millega tegeletakse praegu aktiivselt kõikjal maailmas. “Ettevõtted vajavad uusi lahendusi majanduslanguses ellujäämiseks ning tootlikkuse tõstmiseks. Näiteks väikese ja kesk-

mise suurusega ettevõtte jaoks
on üks kriitilisemaid ellujäämise komponente pidev rahavoog,
kus arvete esitamise kiirus ja sagedus mängivad suurt rolli. Tänu digitaliseerimise vajadusele
näeme oma teenustel suurt potentsiaali läbi lüüa ka välisturgudel,” jätkas Veskimäe.
Infrafly OMS on välja töötatud eelkõige rasketehnika rentimisega seotud ettevõtete töö
efektiivsemaks muutmiseks,
kuid koroonakriis on uue teenuse vajalikkust veelgi enam
tõestanud.
“Ehitussektorist väljaspool
seisvatel inimestel võib olla ehk
raske uskuda, et tänasel päeval
täidetakse objektidel veel paberil töölehti, kogutakse käsitsi allkirju ja saadetakse dokumendid tiguposti teel kontoritesse, kuid reaalsuses see nii on.
Ühest küljest on see väga ressursikulukas, teisalt kannab endas
ka reaalset ohtu viiruste levikuks. Digitaalsed töölehed välistavad vajaduse füüsilise kontakti järele,” selgitas Veskimäe.
ehitusuudised.ee

Pakris prinditakse 3D-maja
PAKRI Teadus- ja Tööstusparki
kolis idufirma Ekotekt, mis projekteerib ja ehitab maju suuremõõtmelise 3D-robotprintneri abil.
Tsemendi asemel kasutab
Ekotekt ehitamisel põlevkivituhka, mistõttu kerkivad majad oluliselt väiksema keskkonnajalajäljega. Ettevõte on otseselt PAKRI rohetehnoloogia fookusklient ja uudse lähenemisega ehituses elavdab piirkonna
majandust.
Täna ehitab Ekotekt esimest
demomaja, mis peaks plaanide kohaselt valmima enne suve. “Tsemendi tootmine annab
8% kogu CO2 emissioonist. Meie
asendame selle põlevkivituhaga, mis on jääde ja Eesti puhul
üks suuremaid keskkonnaväljakutseid. Lisaks kasutame veel
kivisöetuhka ja terasepuru,” selgitas Ekotekti asutaja ja arhitekt
Abhishek Kumar.
3D-prinditud maja tootmiskulud on 20–30% madalamad
kui traditsioonilisi ehitusvõtteid kasutades. Lisaks on sellised majad Kumari sõnul oluliselt energiatõhusamad, mistõttu aitab see omanikel kulusid
kokku hoida, olles samal ajal
keskkonnasõbralikum.
Täisvõimsusel töötades suudaks ettevõte aastas toota 50 ligi 90ruutmeetrist kolme toaga
maja. Ambitsioonikalt soovib
Ekotekt hõivata maailmaturgu, kuid realistlikult alustatakse Põhjamaadest, kus on nii kogemusi kui konktaktvõrgustik.

Ekotekti asutaja Abhishek
Kumar robotprinteriga,
millega prinditakse Eesti esimene 3D-maja. Foto: Ekotekt

“PAKRIsse jõudis Ekotekt läbi Cleantech ForEst programmi, kus nad oma ideed arendavad. Keskkonnasõbraliku tootmisega sobivad nad väga hästi
meie teadusparki. PAKRI saab
omalt poolt neid toetada erinevate tugiteenustega ning oluline on ka PAKRI autonoomne
energiavõrk, mis aitab tootmisettevõttel energiakulusid paremini kontrolli all hoida,” rääkis
PAKRI tegevjuht Enn Laansoo jr.
Indiast pärit ja arhitektina
Stockholmis, Londonis ja Taanis
töötanud Kumar tuli Eestisse
mullu veebruaris. Koos äripartner Ville Hyyryläineniga asuti

äriideed arendama. Ekotekt on
liitunud Cleantech ForEST programmiga ja kandideerib oma
ideega ClimateLaunchpadil.
PAKRI Teadus- ja Tööstuspargis on pidevas väljaehitamises 65 hektarit unikaalselt tarka tööstuslinna. Enam kui 20
000ruutmeetrisel erinevas seisukorras tootmispinnal ning
arendus- ja testimisalal tegutseb täna 27 tootmist ja koostöös
Tehnopoliga pakutakse tugiteenuseid üle 35 rohetehnoloogia
äriteenuste kliendile. Taastuvenergiat toodetakse pargis päikesest ja varsti ka tuulest.

* OGAPLAATFERMIDE VALMISTAMINE
* SAEMATERJALI JA VOODRILAUDADE MÜÜK
* TUGEVUSSORTEERITUD
SAEMATERJALI MÜÜK
* PUITKILPIDEST HOONED
 *$5$$æ,'.885,'
PRÜGIMAJAD)

OÜ Rebruk GH

Reopalu, Türi vald
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e-post rebruk@rebruk.ee
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Kortermaja rekonstrueerimiseks
saab toetust tänavu teisiti
Sel aastal kasvas korterelamute
rekonstrueerimistoetuse maht
võrreldes eelmise aastaga 11
miljoni euro võrra ning sellest
saab hinnanguliselt abi umbes
80 korterelamut.
“Ühelt poolt on selle meetme eesmärk teha
hooneid korda ja muuta neid järjest energiatõhusamaks, aga teisest küljest loodame,
et see aitab riigis tegutsevaid ehitusettevõtteid oludes, kus kriisi tulemusena uusi tellimusi varasemas mahus peale ei tule,” märkis majandus- ja taristuminister Taavi Aas.
Kui varem valiti toetuse saajad välja taotluse esitamise järjekorra alusel, siis seekordses taotlusvoorus pannakse taotlejad hoopiski pingeritta.
Pingerea moodustamise aluseks võetakse rekonstrueeritava hoone energiasäästu
maht – mida suurem on hoone praeguse
energiatarbimise ja projekteeritava energiavajaduse vahe, seda kõrgem on taotleja
koht pingereas. Võrdse energiasäästu mahu
puhul saab pingereas kõrgema koha hoone,
millel on suurem suletud netopinna ehk kasuliku pinna suurus.
Teise muudatusena jaotatakse taotlejad
eri piirkondadesse ning piirkonna toetussumma aluseks on regiooni korteriomandite arv ja kinnisvara väärtus ehk suurema
toetuse saavad nii suurema korteriomandite arvuga piirkonnad kui ka madalama kor-
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miljoni euro suurune lammutustoetus on osa ehitussektori kriisiabipaketist, mille riik läbi KredExi sektorisse suunab. Sellest 73
miljonit eurot läheb korterelamute
ja väikeelamute rekonstrueerimistoetuseks, 22 miljonit korterelamu
rekonstrueerimise regionaallaenuks, 5 miljonit ehitiste lammutamiseks ning 5 miljonit eluasemekäenduste pakkumiseks.
teriomandite turuväärtusega piirkonnad.
Taotluspiirkonnad jagunevad Põhja-Eestiks (Harjumaa, sh Tallinn), Lääne-Eestiks
(Hiiu-, Lääne-, Pärnu- ja Saaremaa), KeskEestiks (Järva-, Lääne-Viru- ja Raplamaa),
Kirde-Eestiks (Ida-Virumaa) ja Lõuna-Eestiks (Jõgeva-, Põlva-, Valga-, Viljandi-, Võru
ja Tartumaa (sh Tartu linn)).
Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ehituse asekantsleri Jüri Rassi sõnul on taotlejate piirkondadesse jagamine
oluline toetuse ühtlasema jagunemise tagamiseks. “Seni abi saanud elamutest kolmandik asub Tallinnas ning kolmandik Harjumaal, Tartumaal ja Tartu linnas. Riigi regionaalarengu suundade kohaselt tuleks arengut soodustavaid meetmeid suunata enam
just suurtest keskustest väljapoole ning just
see uuendus paneb maapiirkondade korteriühistud suuremate linnade omadega
võrdsemasse positsiooni,” ütles ta.
Euroopa Liidu ühtekuuluvusfondist on

alates 2015. aastast saanud läbi KredExi rahastuse 391 korterelamut summas 119,5
miljonit eurot. Möödunud aastal tehti väljamakseid 30 miljoni euro eest ja lõpetati 116
korterelamu rekonstrueerimine.
Uus taotlusvoor avaneb 11. juunil, lisaks
sellele KredExi toetusele eraldab riik korter- ja väikeelamute rekonstrueerimiseks
veel 73 miljonit eurot, mis on kriisiabipaketi osa. Kui ELi tulemusreservist rahastuse saanud korterelamute rekonstrueerimistoetuse saajad valitakse pingerea põhjal ning kandideerimisel tuleb esitada rekonstrueerimise põhiprojekt, siis kriisiabi
saajad valitakse eelprojekti ning taotluste esitamise järjekorra alusel, et kiirendada raha jõudmist ehitussektorisse. Kriisiabitoetusest saavad madalama kinnisvaraväärtusega piirkondades abi ka korteriühistud, kelle hoonetes on vaja rekonstrueerida
üksikuid hooneosi.
Lammutustoetus soodsamatel tingimustel

Valitsus kiitis heaks määrusemuudatuse,
millega muutuvad kohalikele omavalitsustele mõeldud lammutustoetuse tingimused. Kasvab toetuse määr, kaovad Tallinna
ja Tartu piirmäärad ning laieneb nii rajatiste kui ka abikõlblike kulude ring, millele toetust saab küsida.
Majandus- ja taristuministri Taavi Aasa
sõnul on viie miljoni euro suurusel lammutamise meetmel oluline mõju nii elukeskkonna kvaliteedi parandamisele kui ka ehitussektori toetamisele keerulistes oludes.
“Asustamata ja ohtlike ehitiste lammutamisega saab muuta elukeskkonda turvalisemaks ning luua võimalusi uute ruumilahenduste loomiseks, olgu see siis esteetilistel või praktilistel kaalutlustel,” märkis Aas.

Lisades, et ammutustegevus panustab loomulikult ka kohaliku tööhõive säilitamisse
olukorras, kus kriisi tõttu on tööhõive määr
igas kohalikus omavalitsuses langenud.
Määruse olulisemate muudatustena toetab riik edaspidi lisaks hoonetele ka muude
rajatiste lammutamist, toetuse määra suurendatakse kuni 90 protsendini abikõlblikest kuludest ning omafinantseeringu määra alandatakse 10 protsendini. Senised määrad olid vastavalt 70 ja 30 protsenti.
Varem kehtis Tallinna ja Tartu linnale
100 000 euro suurune maksimaalse toetussumma piirmäär, kuid enam mitte. “Neile linnadele oli maksimaalne toetussumma kehtestatud seetõttu, et tegemist on finantsiliselt võimekamate omavalitsustega.
Samas ei ole kumbki neist ei möödunud ega
ka jooksval aastal taotlusi esitanud, seega ei
pruugi senine piirmäära kehtestamine olla
põhjendatud,” lausus Aas.
Abikõlblike kulude hulka lisandusid haljastamisega seotud kulude kõrvale ka haljasala kujundamiseks vajalike istepinkide,
pargimööbli ja arhitektuursete väikevormide paigaldamisega seonduvad kulud. Nende määr tõuseb praeguselt 10 protsendilt
20 protsendile kõigist abikõlblikest kuludest. Lisaks loetakse abikõlblike kulude hulka edaspidi ka omanikujärelevalve kulud.
Minister Taavi Aas avaldas lootust, et
uued tingimused suurendavad kohalike
omavalitsuste huvi vanade ehitiste lammutamise vastu. “Jälgime, kuidas need muudatused taotlemise aktiivsusele mõjuvad. Kui
kolme kuu jooksul jääb huvi tagasihoidlikuks, kaalume toetuse sihtgrupi laiendamist erasektorile ja võib-olla ka keskvalitsusele,” lisas ta.
Ehitusuudised. ee
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28,5

miljonit eurot eraldatakse tänavu korterelamute
rekonstrueerimise tarbeks
ELi tulemusreservist.
Foto: Margus Ansu/Postimees/Scanpix

Peterburi tee 63a, Tallinn 11415, Harjumaa
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Tallinn kasutab uut
geomõõdistuse infosüsteemi
Tallinna linnaplaneerimise
amet võttis aprilli lõpust kasutusele uue geomõõdistuste infosüsteemi, mis vahetas välja
15 aastat kasutusel olnud tehnilise lahenduse.
Geomõõdistuste infosüsteemis registreeritakse, hallatakse ja arhiveeritakse Tallinna haldusterritooriumil tehtavaid geodeetilisi mõõdistustöid. Infosüsteemi on tänaseks
kantud üle 55 000 geodeetilise
mõõdistustöö ja ligemale 3500
geodeetilise põhivõrgu punkti andmed.
Abilinnapea Andrei Novikovi sõnul on geomõõdistuse infosüsteemi peamisteks kasutajateks linna territooriumil töid
teostavad 250 geodeeti ligemale
200 maamõõdufirmast, kes saavad infosüsteemi kaudu mõõdistustöid alustada, lähtematerjale alla laadida, kontrollida
tööde nõuetekohasust ning esitada need kohalikule omavalitsusele registreerimiseks.
“Linnakodanikule on olemas
avalik vaade, mille kaudu saab
näiteks tutvuda oma katastriüksuse geodeetiliste mõõdistuste
ja punktide informatsiooniga
ning põhivõrgupunkti kahjustamise korral linna teavitada,”
ütles Novikov.
Ta lisas, et uue infosüsteemi näol on tegemist tänapäevase töövahendiga, mille teh-

noloogilist lahendust saavad
huvi korral kasutada ka teised
omavalitsused, sest ehitus- ja
planeerimistegevuseks vajalikud geodeetilised mõõdistustööd on aktuaalsed kõigis omavalitsustes.
Geomõõdistuse infosüsteemi analüüsi ja arendust rahastati 85% ulatuses Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.
Pikeneb maamõõtjate
tegevuslitsentside kehtivus

Vastu võetud maakatastriseaduse muudatus tagab maamõõdutööde kättesaadavuse nii eriolukorra ajal kui ka pärast seda
– president kuulutas välja maakatastriseaduse täienduse, mis
pikendab enne 1. juulit 2018
välja antud maakorraldustööde tegevuslitsentside kehtivusaega, mis muidu oleks lõppenud 1. juulil 2020.
Värske seadusemuudatuse
kohaselt kehtivad kõik enne 1.
juulit 2018 väljastatud maakorraldustööde tegevuslitsentsid
veel kuni 180 päeva pärast eriolukorra lõppemist.
Samuti lisati erisus neile, kelle tegevuslitsents lõppeb eriolukorra ajal või kuue kuu jooksul
selle lõppemisest arvates, et tagada ka neile võimalus eriolukorra ajal edasi tegutseda sarnaselt nendega, kelle tegevuslitsents lõppeb hiljem.

Geomõõdistuse infosüsteemis hallatakse Tallinna haldusterritooriumil tehtavaid geodeetilisi mõõdistustöid. foto: Raul mee

vaata veebist
Tallinna linna geomõõdistuste
infosüsteem
geoveeb.tallinn.ee

Seadusemuudatuse tingis
Eesti Vabariigis märtsis välja
kuulutatud eriolukord ja sellega seotud piirangud. Maamõõtjatel osutus võimatuks taotleda
litsentsi saamise eelduseks olevat maakorraldaja kutset ning
teostada katastrimõõdistamist
ja maakorraldustöid.

Muudatusega antakse maamõõtjatele aega pooleliolevate tööde lõpetamiseks enne litsentsi kehtivusaja lõppu ja tagatakse maamõõdutöödeks piisav
võimekus nii eriolukorra ajal
kui ka pärast seda.
Pärast eriolukorra lõppemist
on seega litsentsiomanikel 180
päeva, et läbida vajalikud koolitused, sooritada kutseeksam ja
taotleda tegevuslitsentsi ning
lõpetada pooleliolevad tööd.
Ehitusuudised. ee
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Rail Baltic
muudab Muuga
kaubasadamat
tundmatuseni
Rail Baltic Estonia kuulutas välja hanke Muuga
multimodaalse kaubaterminali projekteerimiseks.
Muuga terminalist saab Rail Baltica suurim ja
ainus sadamaga ühendatud kaubaterminal.
Muuga kaubaterminal on Rail
Balticu kaubaveo kontekstis
projekti üks olulisem objekt,
mille väljaarendamine tõstab
nii raudtee kui Muuga sadama
väärtust ja konkurentsivõimet.
“Muuga sadamas tekib üsna unikaalne taristukooslus,
kus on võimalik operatiivselt
ümber laadida kaupa mere- ja
maanteetranspordilt erineva
laiusega raudteetranspordile
ja vastupidi. See võimaldab viia
kaubaveo sujuvamalt maanteedelt raudteele, seda just Kesk- ja
Lõuna-Euroopa vahelise kaubavahetuse teenindamisel,” lau-

sus Rail Baltic Estonia juhatuse esimees Tõnu Grünberg. Tema sõnul saab Eesti tähtsaima
kaubasadama ja raudtee ühendamine olema ambitsioonikas
väljakutse igale projekteerimisettevõttele.
“Rail Balticu rongiühendus
toob nii Eesti kui kogu Läänemere piirkonna logistikaahelasse täiesti teise mõõtme. Muuga
sadama tänane võimekus koos
tulevase multimodaalse terminaliga annab võimaluse kujundada välja terviklik transpordisõlm, mis looks täiesti uuena
põhja-lõunasuunalise kauba-

koridori, aga avab ka võimalusi
Ida ja Aasia suunal,” lausus Tallinna Sadama juhatuse esimees
Valdo Kalm. “Näeme, et mitmed
rahvusvahelised suured logistikaettevõtted juba hindavad
oma arengustsenaariumides
Rail Balticu loodavaid võimalusi
ning projektiga edasiminek annab ka neile signaali oma tulevikuplaanide tegemisel.”
“Muuga multimodaalse kaubaterminali lisandumine toob
täiendavat sünergiat ja seda
eeskätt konteinerites ja treileritel liikuvate kaubavoogude
transportimiseks mööda raud-

Täispuidust trepid.

Kiire tarneaeg!
Kontaktid:
http://trepiabi.ee/
trepiabi@trepiabi.ee
Risto + 372 5560 1008
(EST)

Ilmar + 372 5186 786
(EST, ENG, RUS)

facebook.com/Trepiabi
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miljonit tonni kaupu
aastas hakkab Rail Balticu
valmimise järgsetel aastatel hinnanguliselt läbima Muuga multimodaalset kaubaterminali. 2018.
aastal valminud Civitta
Eesti AS ja Deutsche Bahn
Engineering & Consulting GmbH analüüsi järgi
võivad need mahud 20
aastaga kahekordistuda.

teed otse Lääne-Euroopa sihtkohtadeni ilma kuluka ja aeganõudva ümberlaadimiseta Leedu-Poola piiril,” kommenteeris
Eesti Raudtee juhatuse esimees
Erik Laidvee.
Lahendus ka lähipiirkonnale

Võrreldes tänase olukorraga kavandatakse projektiga mere ja
olemasolevate 1520 mm jaamateede vahele täiendavalt kuni 14
Rail Balticu jaamateed, lisaks
luuakse ühendus sadama läänesuunal, mis annab piirkonna
ettevõtetele võimaluse vedada
oma kaupu mööda Rail Balticut.

Osaliselt on planeeritud ka
olemasoleva 1520 mm laiuse
raudtee ümbertõstmised, et tekitada terviklikkus lisanduvate Rail Balticu raudteedega. Täna on Muuga sadamas pea 30
terminalide operaatorit, keda
kavandatavad lahendused suuremal või vähemal määral puudutavad.
Muuga kaubaterminali projekteerija ülesandeks saab muu
hulgas olema nii kaubajaama,
terminalide ühendusteedega
kui ka nendega vahetult seotud
taristu – raudteetunneli, kontaktvõrgu, liiklusjuhtimissüs-
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Eesti raudtee elektrifitseerib
Eelmise aasta suvel otsustas
valitsus investeerida järgnevatel aastatel Eesti raudteede elektrifitseerimisse ning andis Eesti Raudteele ülesande
2028. aastaks taristu elektrifitseerida.
“Projekti esimese suure sammuna oleme välja kuulutanud
hanke, mille eesmärk on leida heade kogemustega inseneriteenuse osutaja ja projekteerija. Oleme elektrifitseerimise
plaane tutvustanud paljudele
potentsiaalsetele pakkujatele
üle Euroopa ning seetõttu loodame hankel näha tihedat konkurentsi,” kommenteeris Eesti
Raudtee elektrivõrkude ameti
juhataja Andrus Alas.
Korraldatav hange on jagatud kaheks. Esimeses osas teeb
hanke võitja vajalikud uurin-

teemide kui ka juhtimiskeskuse
ja veeremi hooldusdepoo – projekteerimine, mis annab paindlikkuse teostada jaamas kaubaveeremi hooldustöid.
Ühtlasi peab projekteerija
leidma lahenduse lähipiirkonna objektidele, näiteks Maardu
tee sõlmele, mida Rail Baltic läbib, samuti kavandama lammutamisele mineva Põhjaranna tee
maanteeviadukti asemele 1+1
lahenduse eeldusega, et tulevikus oleks seda võimalik laiendada 2+1 või 2+2 sõiduradadega lahenduseks.
Ehitusuudised. ee

Muuga sadamast
saab tulevikus
veelgi olulisem
transpordisõlm.
Foto:
Konstantin Sednev/
Postimees/Scanpix

Nelja-viie aasta pärast peaks ka Tartusse sõitma elektrirongid.
foto: wikimedia

gud, koostab tehnilise lahenduse ja määrab tehnilised näitajad
planeeritavale võrgule ning teises osas koostab tehnilisele lahendusele eelprojekti.
“Eelprojekti koostamine algab Aegviidu-Tapa-Tartu lõi-

gust, kuna oleme koostöös Elroniga eesmärgiks võtnud, et
2024. aasta lõpuks peab olema
võimalik sõita elektrirongiga
Tallinnast Tartusse,” lisas Alas.
Hankeleping parima pakkujaga on plaanis sõlmida hiljemalt

käesoleva aasta sügisel ning leping sõlmitakse esialgsete plaanide järgi neljaks aastaks.
Aasta alguses kuulutas ka
reisijatele veoteenust pakkuv
ettevõte Elron välja hanke kuue
kahesüsteemse elektrirongi
soetamiseks optsiooniga tellida tulevikus täiendavalt veel
kümme rongi. Hankele ootab
Elron pakkumisi 1. septembriks ning rongide üleandmise
aeg on planeeritud 2024. aasta
teise poolde.
Üheks järgneva kümnendi
suurimaks teemaks nii transpordi- kui ka raudteevaldkonnas saab olema kasvuhoonegaaside heite vähendamine, mille
tarbeks elektrifitseeritakse Eesti raudteevõrk järgneva kaheksa aasta jooksul.
Ehitusuudised. ee

Ligi 60 kilomeetrit Lõuna-Eesti kruusateid
saavad katte paar aastat varem
Lisaeelarvega suunab majandus- ja kommunikatsiooniministeerium viis miljonit eurot
Võru-, Valga- ja Põlvamaa kruusateedele katete ehitamisse.
Lisarahastusega saavad need
teed katte alla juba sel aastal,
muidu oleks see juhtunud aastatel 2021–2024.
Kokku läheb töösse 15 kruusatee lõiku, mille kogupikkuseks on ligi 56 kilomeetrit. “Nii

paljude projektide ja märkimisväärse koguse teedega saavad
ehitusettevõtted lisatööd ning
loodetavasti juba sügise lõpuks
ka lõunaeestlased nautida korralikke teid,” märkis majandusja taristuminister Taavi Aas.
2021. aastast tõi maanteeamet sellesse aastasse SihvaVidrike-Kärgula-Järvere kruusateele katte ehitamise ning
2022. aastast Kaagvere-Kooras-

te, Saverna-Tillundi, Ridali-Joosu ning Miiaste-Kanassaare kahele lõigule kruusateedele katete ehitamise.
2023. aastast tuli varasemaks Tobrova-Helbi, VeretinäPolovina, Elva-Palupera-Kähri
ja Kauksi-Terepi kruusateedele
katete ehitamine. 2024. aastast
võimaldas lisarahastus varasemaks tuua Holopi-Hellekunnu,
Tootsi-Kasaritsa, Niitsiku-Kahk-

va, Erastvere-Sillaotsa ning Põlgaste-Roosi kruusateedele katete ehitamise.
“Katame ära kolme maakonna tuhandete inimeste igapäevases kasutuses olevad kruusateed, millest mõned oleksid tolmanud 2024. aastani. Kriisis on
küll raske, kuid peame looma
paremaid tingimusi ka maapiirkondadesse,” lisas Aas.
Ehitusuudised. ee
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Stroomi
rannahoone
võistlustööd
hindamisel
Stroomi rannahoone
arhitektuurivõistlusele laekus
8 võistlustööd, mille hulgast
žürii valib Stroomi rannaalale
sobilikema.
Pealinna eesmärk on rajada
Stroomi randa multifunktsionaalne rannahoone, mis võimaldaks aastaringselt rannas
tegevusi pakkuda, avaks vaate merele ja rannapargile ning
oleks Põhja-Tallinna piirkonna
esindushooneks ning vaatamisväärsuseks. Praegune, 1996. aastal ehitatud rannahoone lammutatakse, sest selle arhitektuur ja ruumiprogramm ei kasuta ära asukoha täielikku potentsiaali.
Žürii esimehe ja Tallinna abilinnapea Andrei Novikovi sõnul on uus Stroomi rannahoone üks Tallinna prioriteetidest.
“Kui seni on suur osa Põhja-Tallinna arengutest koondunud
poolsaare teisele küljele, siis uus
maamärgina kerkiv rannahoone toob ka Pelguranna piirkonda värsket hingamist,” selgitas
Novikov, kelle sõnul uue rannahoone võistlustööd on väga paljutõotavad.
Stroomi rannahoone ehitamine on üks osa Tallinna suuremast randade korrastamise
programmist, mille eesmärgiks
on muuta Tallinna populaarsemad rannad sinilipu vääriliseks, nii et tekiks A-kategooria
supelrannad. Näiteks on valmimas Pirita rannaala detailplaneering, millega luuakse võimalused rannaalast kvaliteetse,
tervikliku ja tänapäevase puhkeala arendamiseks – sellesse
kuuluvad nii rannapaviljonid,
ajutine vabaõhulava kui ka randa teenindavate objektide rajamine. Lisaks on kavas ka Haabersti rannahoone uuendus.

Praegune rannahoone
on kavas lammutada.

“Kuigi žürii on oma otsustes sõltumatu, siis linnaosa vanemana on minu ülesandeks
žüriis esindada linnaosa elanike arvamust ja seetõttu olemegi linnaosa Facebooki lehel käivitamas kampaaniat, kus ootame elanike arvamusi laekunud
võistlustöödest,” rääkis PõhjaTallinna linnaosavanem Peeter
Järvelaid, et linnaosavalitsuse
eesmärgiks on luua rannahoone, mis vastaks siinsete elanike
soovidele ja vajadustele.
“Minu isiklikul hinnangul
on arhitektid teinud väga head
tööd ja eriilmeliste võistlustööde hulgas on mitu head kavandit, mis Stroomi randa sobiksid. Ootame nii linnaosa kui ka
kogu Tallinna elanikke tööde
kohta arvamust avaldama,” jätkas Järvelaid.
Esimeses etapis esitasid taotluse konkursil osalemiseks 17
arhitektuuribürood, neist viis
pääses teise vooru kokku kaheksa võistlustööga. Portfooliovooru hindamiskriteeriumid tõstsid esile arhitektuuribürood,
kel on suur avalike hoonete ja
avaliku ruumi projekteerimise
kogemus ning kelle loomingu
kõrget kvaliteeti kinnitab hulgaliselt arhitektuurikonkurssidelt võidetud auhindu. Osalejate nimed avalikustatakse võitjate väljakuulutamisel, parima
arhitektuurse lahenduse selgitab välja Tallinna linna esindajaid ja arhitektuurivaldkonna
erialaspetsialiste koondav žürii, mille esimeheks on abilinnapea Andrei Novikov.

Foto: Toomas Huik/Postimees/
Scanpix

Stroomi uue rannahoone konkursi finaali jõudnud kaheksa
kavandit ootavad tallinlaste arvamusi Põhja-Tallinna linnaosa
Facebooki lehel. Fotod: põhja-tallinna valitsus
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Tabasalu kooli hankevõidu napsas Astlanda
Jaanus Otsa ja Olaf Hermani
suurosalusega Astlanda Ehitus
võitis Tabasalu haridushoonete kompleksi ehituse peatöövõtja leidmiseks korraldatud
rahvusvahelise hanke.
Rahvusvahelisele hankele,
mille maht on 12,6 miljonit eurot, laekus 10 pakkumust. Hanke korraldasid Riigi Kinnisvara,
haridus- ja teadusministeerium
ning Harku vallavalitsus.
Uus Tabasalu haridushoonete kompleks on plaanis avada
2021. aasta sügisel. Riigi Kinnisvara kinnisvaraarenduse direktori Mihkel Mägeri sõnul peaksid ehitusööd algama juba mai-

Haridushoonete kompleksi
ja ideekavandi “Mets” autorid
on Pelle-Sten Viiburg ja Andro
Mänd. Foto: Riigi Kinnisvara

kuus. Lisaks riigigümnaasiumi
hoonele rajatakse Tabasalu haridushoonete kompleksi nii põhikooli- kui spordihoone, lisas ta.
Rajatav haridushoonete

kompleks koosneb Tabasalu
riigigümnaasiumi hoonest,
kuueklassilisest põhikoolihoonest ning spordihoonest.
Ehitustööde kogumaksumus

on 12,6 miljonit eurot, millest
Tabasalu põhikooli ning spordihoone maksumus moodustab
7,3 miljonit eurot ja Tabasalu
riigigümnaasiumi õppehoone
5,3 miljonit eurot. Summadele
lisandub käibemaks.
Riigigümnaasiumi hoone
ehitusleping on sõlmitud Riigi Kinnisvara ning Astlanda
Ehituse vahel, põhikooli- ning
spordihoone ehitusleping Harku vallavalitsuse ning Astlanda
Ehituse vahel.
Tabasalu liginullenergia riigigümnaasiumi koolihoone
on planeeritud kuni 360 õpilasele, põhikool kuni 550 õpilase-

le ning spordihoonesse kavandatakse täismõõtmetega spordisaal kuni 500 pealtvaatajale.
Planeeritava riigigümnaasiumi
netopind on ca 3500 ruutmeetrit, põhikool ca 5700 ruutmeerit ning spordihoone netopind
ca 1400 ruutmeetrit.
Haridushoonete kompleksi
ja ideekavandi “Mets” autorid
on Pelle-Sten Viiburg ja Andro
Mänd arhitektuuribüroodest
Hoov AB ning Doomino Arhitektid. Riigigümnaasiumi rajamist toetatakse riigieelarvelistest vahenditest ning Euroopa
Regionaalarengu Fondist.
Ehitusuudised. ee
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AS TOODE KATUSEABI:
TELEFON: 659 9400, 800 7000

reklaamitoimetus
tel 667 0105
reklaam@aripaev.ee
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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!
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