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Ülevaade tööülesannetest
Taielik ülevaade ettevõtte tööülesannetest, mis
peavadsaama täidetud või on töös -

visualiseeritud kaardile koos juhtidega, nende
asukohtade ja ülesannete täitmisjärjekorraga.

© Teekondade optimeerimine

Meie poolt arendatud teekondade
optimeerimisfunktsiooniga lihtsalt sisestate
igapäevased tööülesanded ja GSMtasks arvutab
välja kõige efektiivsema teekonna.

0 Reaalajas teavitused
Reaalajas uuendused tööülesannetestaatuste
ning nende täitmisega seotud dokumentide,
piltide, allkirjade kohta. Automaatsed SMS või e-

maili teavitused kliendile.

Analüütika
Kui kaua on juht autos, kaua ta kaupa laeb,
kaugel ta kliendist on ja kaua tal üldse ühe
tööülesande täitmiseks aega kulus? Meie
analüütikalahendusannab tegevuste

analüüsimiseks kõik olulised mõõdetavad

väärtused.

© Mobiilirakendus
Mobiiliäpp annab juhtidele asjakohast informat-
siooni nende päevaste tööülesannetekohta, et
kõik ülesanded saaksid täidetud õigeaegselt.

Enam ei pea igal hommikul kontorisse sõitma vaid
tööd võib alustada kohe kodust. Äpp viib juhi

objektile kõige otsemat teed mööda.

O Dokumentide allkirjastamine

Kõik tööülesandedon allkirjastatavad

digitaalselt, vähendamaks vajadust

väljaprinditud paberitele nagu saatelehed,
lepingud jne. Enam ei ole vaja kontorisse tuua
pabereid ja akte, mis siiani kippusid ehk

pidevalt ära kaduma.

O Lihtne koordineerimine
Lihtne klikka ja lohista funktsioon, et
koordineerida kõiki tööülesandeid nii kalendri-
kui haldusvaadetes.

0 Digitaalsed dokumendid
Paberivabadus! GSMtasks tarkvaraga on kõik
vajalikud dokumendid digitaliseeritud.

Integratsioonid

GSMtasks onvõimalik liidestada Teie
praeguste süsteemidega, sealhulgas CRM,

lao- ja müügitarkvaraga.

I www.gsmtasks.com



Ehitustrust on alates 2012.
aastast parimal võimalikul
viisil täitnud Lõuna-Eesti
tellijate soove. Nüüd oleme
valmis seda ka Tallinnas
tegema.

MEIE TEENUSED
• Ehituse peatöövõtt ja

projektijuhtimine
• Hoonete ehitus
• Projekteerimis-ja

ehitustöövõtt
• Kinnisvaraarendus

Ootame oma Tallinna
meeskonda
~ projektijuhte
~ objektijuhte
~ objektiinsenere
~ eelarvestajaid

ehitustrust.ee
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Kaks sammu edasi,
üks samm tagasi
Eesti ehitust vaadates on tunne, et kui
kuskil tehakse kvaliteedi osas sammu-
kene-kaks edasi, siis teises vallas võe-
takse sammuke tagasi või hakatakse
nullist uusi lahendusi otsima, mitte ei
võeta snitti mujal tõesti toimivatest la-
hendustest.

Positiivsest kõigepealt. Tallinnas on
eriti sügis-, talve-ja kevadperioodil üha
rohkem ehitusi, midakatab katuseni
tellingutest telk. Ilmastiku eestkaits-
tud objekti ehituskvaliteet on parem,
ehitajatel on mugavam tööd teha, kõik
sujub kiiremini, puhtamalt.

Kuigi alguses tundub, etkatuse li-
samine tellingutele on vaid lisakulu,
siis kokku arvutades võib ilmast tingi-
tud seisakute vältimisega oluliselt sääs-
ta. Ka klient on alati kvaliteetsema töö
eest tänulik.

Samas on üha populaarsemad ka
ekspluateeritavad lamekatused, mis
kaunistavad paljusid eksklusiivseid ob-
jekte.Kahjuks ei oska paljud katuse-
meistridkvaliteetselt seda ehitada.

Puuduvad oskused jafinantsressur-
sid, et seda lahendustkvaliteetselt ja
vastupidavalt ehitada.Lamekatus, ku-
hu saab meeldiva päikeseterrassi ehita-
da, peab olema vastupidav, seal on mit-
meid vahekihte, mis kõik vajavad spet-
sialistide teadmisi.
Kui teha, siis teha korralikult

Kvaliteetselt ehitatud hoone on ehe iga-
le linnale. Ja suursugused ehitused on
kallid ja nende ehitaminepikk prot-
sess.

Hamburgi uus kontserdimaja Elbp-
hilharmonie onkahtlemata üks suur-
sugune hoone. Eelarve läks lõhki küm-
nekordselt, tähtaeg lükkus muudkui
edasi. Sakslased olid jubakurjad, et
maksumaksjate raha niimoodiraisa-
takse.

Aga tulemus... See on võrratu. Iga de-
tail on läbimõeldud, täpselt arvuti abil
välja arvutatud, kuhu jamidapanna.
Leiutati isegi spetsiaalne materjal, mis
aitab ruumile anda parimad akustili-
sed omadused.Kui midagi teha, siis te-
ha jubakorralikult.

Sama ei käi ainult suurehitiste koh-
ta, ka eramaja ehitades võiks kasutada
ainult parimaid lahendusi. Näiteks pas-
siivmaja pole enamvaid ulmeunistus.

Mariliis Pinn
Ehituse toimetaja

Kui midagi
teha, siis teha
jubakorralikult.
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Ehitus
Toimetaja: Mariliis Pinn,
tel 667 0111, e-post: mariliis.pinn@aripaev.ee
Reklaami projektijuht: Heini Hendrik Kask
tel 5825 7801, e-post heini.kask@aripaev.ee
ftp.aripaev.ee/incoming/Rekl
Kujundaja: Margit Toovere, OÜ Kujundusvabrik
Fototoimetaja: Raul Mee, raul.mee@aripaev.ee

Peatoimetaja: Meelis Mandel
Väljaandja: AS Äripäev
Pärnu mnt 105, 19094 Tallinn
telefon: (372)667 0195, (372) 667 0222
Toimetus:
e-post: aripaev@aripaev.ee
tel: (372)667 0111
Reklaamiosakond:
e-post: reklaam@aripaev.ee
tel: (372)667 0105
Tellimine ja levi:
e-post: register@aripaev.ee
tel: (372)667 0099
Tellimine internetis:
www.aripaev.ee/tellimine
Äripäeva tellija eelised – ostukeskkond privileeg.aripaev.ee ja
soodsaim võimalus soetada Äripäeva raamatuklubi raamatuid.

Äripäev veebis: www.aripaev.ee
Trükk AS Kroonpress
Toimetus võtab endale õiguse kirju ja kaastöid vajaduse korral lühendada.
Toimetus kaastöid ei tagasta. Kõik ajalehes Äripäev jatema lisades avalda-
tud artiklid, fotod, teabegraafika(sh päevakajalisel,majanduslikul,poliitilisel
või religioossel teemal) onautoriõigusega kaitstud teosed ning nende rep-
rodutseerimine, levitamine ning edastamine mis tahes kujul on ilma ASi Äri-
päev kirjaliku nõusolekuta keelatud. Kaebustekorral ajalehe sisu kohta võite
pöörduda Pressinõukogusse, pn@eall.eevõi tel (372) 646 3363.

Ehitus



KAS ENERGIA HIND ON
LIIGA MADAL, ET SA El
SOOJUSTA OMA
MAJA?

%

MIKS TÜHJA
ÕHUVAHEGA
SEIN ON KÜLM?
Seinavahes olev õhk, mis on seina
sisemise osa mõjul soojenenud, tõuseb
üles. Selle asemele tungib altpoolt
hõredatest kohtadest külm õhk.
Katusealusesse ruumi tõusnud õhk
viib pragudest välja kuni 80 protsenti

seinte kaudu kaduvast soojusest. Soe
õhk, mis ei ole veel katusealuse kaudu
väljuda jõudnud, puutub kokku külma
välismüüritisega ja langeb jahtudes
allapoole, kuni seina sisemise osa mõjul
taas soojeneb. Niisugune
konvektsiooniring põhjustab umbes 20
protsenti seinakaudsest soojuskaost.
Sellest „korstnast" väljub soojus hoonest
palju kiiremini, kui seda ette kujutatakse.

&
Spetsiaalsete ainete
vesilahused segatakse
vajalikes suhetes kokku ja
muudetakse suruõhu abil
vahuks, mis pumbatakse
seinatühimikesse.
Soojustusvaht koosneb
miljonitest väikestest
purunenud õhumullidest.

Tahkudes muutuvad need pehmeks, valgeks, veeauru
läbilaskvaks materjaliks - termovahuks. Materjal on
mõeldud spetsiaalselt elumajade seintes olevate õhuvahede
täitmiseks. Vaht ei paisu ega riku hoone konstruktsioone. See
on ainus võimalus, kui sinu maja seinakonstruktsioonis on
õhutühimikud.

•S Soojustatava maja fassaadi ei ole vaja lõhkuda.
S Soojustamine on kiire ja efektiivne,
v' Küttekulud vähenevad märgatavalt.
S Termovaht on veeauru läbilaskevja vett mitteimav

materjal.
S Termovaht on suurepärane soojusisolaator.
S Termovahul on hea tulepüsivus.
S Termovahuga soojustamine on väga soodne.

u:mm OÜTherm
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Auhinnad napsas Kvartali keskus
Aasta ehitusprojekt 2016 ja aasta ehi-
tusinsener 2016 auhinnad läksid mõle-
mad Kvartali keskusele Tartus.

Keskuse peaprojekteeris AS Tari ning
arhitektuurse lahenduse lõi Kadarik
Tüür Arhitektid OÜ. Parimaks ehitusin-
seneriks tunnistati keskuse peakonst-
ruktor Hugo OlakASist Tari.

“Kvartali arenduse puhul saan esi-
le tõsta arhitektide ja inseneride head
koostööd,” lausus arhitekt Mihkel Tüür
auhinda vastu võttes. “Mitte alati ei õn-
nestu leida ladusatkooskõla arhitektide
loomingulisuse ja inseneride pragmaati-
lise lähenemise vahel.Kvartali puhul see
sünergia tekkis.”

Tüüril jätkus kiidusõnu ka ehitajate
Rand& Tuulberg ASi ning EhitustrustASi
aadressil. “Ükski arendusprojekt ei suju
probleemideta, kuid tähtis on leida nei-
le kiired lahendused.”

“See võit tuli mulle veidi ootamatult,
kuid tunnustust saada on meeldiv. Olen
tänulikkogu meie projekteerimismees-
konnale,” ütles Olak.

Ehituskonsultatsiooniettevõtete Lii-
du tegevjuhiKalle Karroni sõnul oli selle-
aastane konkurents väga tihe, kuna kan-
didaatide hulgas oli palju innovaatilisi,
eeskuju väärivaidrajatisi, kus nõudlikar-
hitektuur ja insenerosade kõrged tehni-
lised nõuded omavahel oskuslikult seo-
tud. “Hea hoone valmimiseks on tarvis
head tellijat, head projekteerijat ja head
ehitajat.Konkursil võidu toonudarendu-
se puhul olid need tingimused parimal
moel täidetud,” lisas ta.

Aasta ehitusinseneri valib Eesti Ehi-
tusinseneride Liit ning aasta ehituspro-
jekti Eesti Ehituskonsultatsiooniettevõ-
tete Liit.

ÄRIPÄEV

MIS ON MIS
Ehituskonkursside finalistid
Aasta ehitusprojekt 2016
Eesti Rahva Muuseumi hoone,
peaprojekteerija Novarc Group AS
Kvartali Keskus, Tari AS
Karl Storz Video Endoscopytootmis-
hoone, Arhitektuuribüroo
Luhse & Tuhal OÜ
Hilton Tallinn Park Hotel,
Merko Ehitus Eesti AS
Hotell Lydia Tartus, Sirkel & Mall OÜ
Rotermanni Elevaator,
KOKO arhitektid OÜ
Aasta ehitusinsener 2016
Anti Makson
Indrek Tarto
Egon Kivi
Jaanus Natka
Hugo Olak

0,8%
mullu ehitushinnaindeks

aasta varasemaga võrreldes.
Tööjõud küll aastaga kallines
1,2%, masinad ja materjalid aga
odavnesid vastavalt 1,1% ja 1,8%.
Mullu IV kvartali ehitushinnad
olid III kvartaliga võrreldes 0,2%
kallimad, aasta varasema ajaga
võrreldes aga 0,5% odavamad.

Tehasemaju oodatakse konkursile
Eesti Puitmajaliit valib aasta tehasema-
ja 2017konkursi raames taas välja pa-
rimad Eesti tehastes toodetud puitma-
jad.Konkursi võitja selgub aprillis mes-
sil “Eesti Ehitab”.

Konkursile oodatakse Eesti tehastes
toodetud puitmaju, mille põhikonst-
ruktsioon on valmistatud puidust ning
toodetudEestis paiknevas tehases ja mis
on valminud ning kliendi poolt vastu
võetud perioodil 2014–2017. Võistlus-

töid hindab tunnustatud arhitektidest,
inseneridest jaajakirjanikest koosnev žü-
rii. Lisaks üldvõitjale valitakse ka parim
käsitööpalkmaja, masintoodetud palk-
maja, puitkarkassmaja ja aiamaja.

Mullu osales Eesti puitmajaklastri ja
Eesti Puitmajaliidukorraldatud konkur-
sil maju nii Eestist, Norrast kui ka Root-
sist, tiitli pälvis ASi Kodumaja Norras
asuvmaailmakõrgeim puitkarkassmaja.

ÄRIPÄEV
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Norra päritolu ettevõtte
univern arendatud
ProTec 2 in 1 talvejope.
Viis taskut
Väljaulatuvad pöidlaaugugasoonikud
Reguleeritavadkummipaelad
ProTec jope suurepärane disain
Vastupidav kahekihiline kangas
Veepidavus: veesamba kõrgus 10 0000 mm
Hingavus: auru läbilaskvus 5 000 g/m’/24h
Vastab ohutusriiete standardi
EN471 klass 3 nõuetele

Värvid: neoonkollane/must ja erkpunane/must
Suurused: S-3XL

<-CROLLSj>
THE P R □ S H □ P

Peab nii tuult kui ka vett ning on hea
hingavusega. Õmblused on teibitud ja
kõik lukud on kaetud veekindla materjaliga.
Jopelon külgedel kaks lukuga ava, mis tagavad
vajadusel veelgi suurema õhutuse. Eemaldatav
ja reguleeritav võrkvoodriga kapuuts. Helkurid
on peale teibitud - peavad paremini vastu
hõõrdumisele.

2 in 1 jopesobib ka aastaringseks kandmiseks,
kuna talvevooder on lukuga eemaldatav.



Rahvusarhiivi uus
peahoone avas uksed
Seitse aastat planeeritud ja
ehitatudRahvusarhiivi pea-
hoone Noora avas 1.veeb-
ruaril viimaks uksed.

Hoone planeerimine algas
2010. aasta lõpus, ehitustööd
detsembris 2014 ning nurga-
kivi pandi 15. aprillil 2015.

Noora arhitektid on San-
der Aas ja Illimar Truverk,
projekt valmiskolme arhitek-
tuuribüroo–AsumArhitektid
OÜ, Architect11 OÜ jaVaikla
Stuudio OÜ – koostöös. Ehi-
tustööd tellisRiigi Kinnisvara
AS, ehitas YIT Ehitus. Ehitus-
maksumus oli kokku 7,7 mil-
jonit eurot.

Noora on projekteeritud
kahe eraldiseisva hoonena:
fassaadipoolses osas paik-
nevad viiel korrusel avalik-
kusele, administratsiooni-
le ja teistele töötajatele mõel-
dudruumid ning digitaalar-
hiiv, teine osa on monoliitne

hoidlakompleks. Projektee-
rimisel on arvestatud ka tei-
se ehitusetapiga, nimelt on
krundile võimalik ehitada li-
saks veel 10 000 ruutmeetrit
hoidlapinda. Mingeid ajali-
si plaane ehituse kohta pole
aga paika pandud, kõik sõl-
tub sellest, millal “vana” osa
täis saab. See võib juhtuda
viie, aga võib juhtudakaküm-
ne aasta pärast.

ÄRIPÄEV

26
hoidlat kokku 40 000
riiulimeetriga võta-
vad enda alla 5800 m2
Rahvusarhiivi uuest,
10 708ruutmeetrisest
hoonest.

Tallinn toetab väärtuslike
hoonete restaureerimist
Tallinna linnaplaneerimi-
se ameti muinsuskaitse osa-
kond võtab kuni 1.märtsi-
ni 2017 vastu taotlusi restau-
reerimise toetamiseks.

Toetatakse kultuurimäles-
tiste, vanalinnamuinsuskait-
sealal või miljööväärtuslikel
hoonestusaladel paiknevate
hoonete ning üldplaneerin-
guga määratud väärtuslike
hoonete restaureerimist.

Toetusteks on eraldatud
90 000 eurot, toetuse maksi-
maalne suurus on 10 000 eu-
rot jamaksimaalne määr 75%
toetatava restaureerimistöö
maksumusest. Toetust antak-
se töödele, mida alustatak-
se pärast toetuse taotluse ra-
huldamist ja lõpetatakse hil-
jemaltkäesoleva aasta 30. no-
vembriks.

ÄRIPÄEV

Ülemistele uus elamurajoon
Ülemiste keskuse lähistele
Vana-Tartu maantee äärde
rajatakse uus elamurajoon
Ülemiste Kodu.

Hoonete arhitektuur ning
funktsionaalne ja energiatõ-
hus kivimaja kontseptsioon
töötativälja Jämera jaDomus

Kinnisvarakoostöös ningpõ-
hineb Aeroci tehnilistel la-
hendustel.

Tänavu valmib 12 ridaela-
muboksi, mida ümbritseb
kergliiklustee ja rajatavad
ühepereelamud.

ÄRIPÄEV
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26-aastatkogemust
oo
duskivimaterjalidegatöötamisel Kaasaegsed

lamekatused
l

Laos suur valik
erinevaid kive ja plaate

Mõistlikud hinnad!

Müügiesindus ja ladu aadressil
Silikaltsiidi 7, Tallinn

(avatud eelneval kokkuleppel)

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

• Lamekatuste ehitus
• Hüdroisolatsioonitööd
• Lamekatuste remont

OÜ Evari Ehitus
Riia 130, 51014 Tartu

Telefon: 738 0927

GSM: 506 0579
E-post: evari@evari.ee

www.evari.ee

Lõuna-Eesti juhtiv lamekatuste ehitaja



LAHENDUS

ILMASTIKUKAITSE

Pooleli
hoonele
talveks
müts
pähe
Tallinnas igapäevaselt ringi
liikudes panin ühel hetkel
tähele, et üsna suur hulk
ehitatavaid või renoveeritavaid
maju on ehitamise ajaks üleni
kilesse pakitud. See, et ehitajad
kasutavad tellingute katmiseks
võrgu asemel kilelaadseid
katteid, ei ole enam kuigi uus
nähtus, aga nüüd on üha enam
tulnud ette, et ka maja katus on
otsekui telgiga kaetud.
Tanel Jaanimäe
kaasautor

8 Ehitus



Katuse all telgis
saab maja katuse

kuivalt jamuretult
vahetada kasvõi
veebruarikuus.

FOTOD: RAUL MEE
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Uurisin siit-sealt asjatundjate käest, kas
on nende ilmastikukatete kasutami-
ne tõepoolest laiemalt levima hakanud
või on nende rohkus linnapildis vaid
näiline.

Cramo Estonia AS tellingute osakon-
na juhataja Harri Drell kinnitas, et aju-
tiste katuselahenduste kasutamine ehi-
tusobjektidel on tõusev trend. Sama kin-
nitas ka Telinekataja OY Eesti piirkonna
juhtReijo Lausmäe – ajutiste ilmastiku-
kaitsete kasutamine Eesti ehitusobjekti-
del on saamas tavaliseks.

Kasvu põhjusena tõid mõlemad spet-
sialistid esimesenavälja muutusekohali-
kus töökultuuris.Drell nimetas peamise
eelisena ehituse töögraafikute sõltuma-
tust ilmaoludest.Lisaks mainisLausmäe
ära töömeeste mugavuse ja sellega kaas-
neva parematöötempo. Otse loomulikult
läheb töö kiiremini, kui meestele vihm
krae vahele ei saja ning tuul tööriistu ja
materjale käest ära ei vii.

Onka objekte,kus täiendavakaitseka-
tuse paigaldamine võimaldab teha ma-
jalära katuse-ja fassaaditööd nii, et ma-
jaelanikud saavad samal ajal majas sees
elada ning peavad taluma vaid ehitus-
müra, mitte ajutisele pinnale ja tagasi
kolimisega seonduvaidprobleeme jara-
halistkulu.

Lausmäe sõnul tagabkatete kasutami-
ne ka parema ehituskvaliteedi.Kui välis-
tada võimalikultpaljudes ehitusetappi-
des võimalus, et vihm konstruktsioonid
märjaks kastab, on lõpptulemusena olu-

liselt vähempretensioone ka töö tellijal
ja ehitusjärelevalvel. Muu hulgas rääkis
Lausmäe, et näiteks Soomes on paljudel
juhtudel seesuguste katete kasutamine
suisa kohustuslik ning ennustas, et ka
Eestis jõutaksevarem või hiljem sarnas-
tekvaliteedinõudmisteni.
Ilmastikukaitsetel erinevad võimalused

Lihtsaim ilmastikukaitse variant on sel-
line, kus tellingud kaetakse väljast kait-
sekilega ning tellingute peale kinnita-
takse katusekonstruktsioonid, mis on
omakordakaetud PVC-materjaliga. Selli-
ne lahenduskaitseb küll tuule ja sademe-
te eest, kuid nn telgi sees on sama külm
või soe nagu väljaski.

On olemas ka lahendused soojema

töökeskkonna tagamiseks, et saaks te-
ha neid töid, mis on õhutemperatuurist
sõltuvad.Drell meenutasühe kliendi ob-
jektiüle-eelmisest talvest, kus paigalda-
ti tellingutele kahekordsed kattekiled.
Nende õhuvahe tagas piisava soojusiso-
latsiooni ja kogu objekti maast suurte
puhuritega küttes saavutati sisetempe-
ratuuriks 5–6 soojakraadi, samal ajalkui
väljas oli 16kraadi pakast.
Kulu rahas, võit ajas ja kvaliteedis

Ajutisest kaitsekatusest tulenevat raha-
list kulu onüldiselt raske välja tuua. Drel-
li sõnul on suurusjärgu mõttes täienda-
vateks kuludeks teist sama palju kui ku-
lub maja ümber tellinguringi rentimi-
seks. Suhteliselt sarnast suurusjärku pa-
kub ka Lausmäe. Mõlema mehe sõnul tu-
leb olenevalt objekti keerukusest arves-
tada erinevaid muutujaid, alates katuse
mõõtudest ja sildepikkusest kuni rendi-
perioodi kestuseni.

Teiselt poolt on jälle objekti arenda-
ja ja ehitaja hinnata, kui palju maksab
täiendav võit ehituskvaliteedis ja töö-
ajas ja objekti ehitusgraafiku täpses jär-
gimises.

Ehkki eelnevast võib tunduda, et il-
mastikukaitsete komplekt oleks pigem
vajalik suurtel ehitusobjektidel, lükkab
Lausmäe selle eelarvamuse ümber.Tema
sõnul ei ole enam midagi erakordset sel-
les kui eramajadele – sealhulgas ka väik-
semamahulistele – ehituse ajaks moo-
dulkatuspeale pannakse.

Ehitaja hindab
ilmakaitset
Tallinnas puumaja renoveeriv Karel
Kool OÜst KK Haket nentis, et ajuti-
se katuse rentimise peamiseks põh-
juseks oli maja enda katuse äärmi-
selt vilets seisukord.

Küsimuse peale, kas ehitustööde-
ga ei oleksvõinud suveni oodata, sel-
gitas Kool, et eelistas läbilaskva katu-
se kohe kinni katta, mitte lasta veel
pool aastat maja konstruktsioonidel
vettida. Kuigi lahendus tundus esi-
algu täiendavakuluna, on ta tagant-
järele oma otsusega rahul – sisuliselt
osutus lisakuluks ainult moodulka-
tus, kuna tellingud, millele katus
toetub, tulipaigaldada igal juhul.

Plusspoolel näeb Kool oma prak-
tikas samu asju, mida ka tellingute
rentijad on välja toonud–konstrukt-
sioonid jamaterjalid püsivad kuivad
ningvihm ega lumesadu ei tekita ob-
jektil tööseisakuid.

Kui välistada võima-
likult paljudes ehitus-
etappides võimalus, et
vihm konstruktsioonid
märjaks kastab, on
lõpptulemusena oluli-
selt vähem pretensioo-
neka töö tellijal ja ehi-
tusjärelevalvel.
Telinekataja OY Eesti piirkonna juht
Reijo Lausmäe

Justkui telki pakitud maja on kaitstud välistegurite eest. Platsile ei
pääse halb ilm ega uudishimulike võõraste pilgud.
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Skepast&Puhkim OÜ
on Eestisjuhtiv infrastruktuuri-,
planeeringute-ja keskkonnavaldkonna
konsultatsiooniettevõte.
Vaata lisaks www.skpk.ee.

Kutsume professionaalse meeskonnaga liituma

TEEDEINSENERI-PROJEKTEERIJA.

Ootame sind kandideerima, kui sul on erialane
haridus, vähemalt 5- aastane kogemus teede
projekteerimise valdkonnas, AudoCAD Civil 3D
kasutamisoskus ning valdad inglise keelt.

skepast[&] puhkim

Enne kandideerimist tutvu põhjaliku
tööpakkumise ja nõudmistega
www.tammistepersonal.ee.

Kandideeri portaalide cv.tammistepersonal.ee,
CV Keskus või CV-Online kaudu
kuni 16.02.2017, lisades CV-le enda erialaste
tööde/projektide loetelu.

_ j Tagame kandideerimise konfidentsiaalsuse!

Lisainfo: Kadi Kuuskmann telefonil
PERSONALIBÜROO +372 525 0970 või kadi(o)tammistepersonal.ee.



Kuidas finantseerida
BIMi kasutuselevõttu?
KredEx pakub sellest aastast uusi lahendusi tehnoloogiliste
ja digitaalsete lahenduste finantseerimiseks, sihtasutuse
ettevõtlusdivisjoni juht Jarmo Liiveri sõnul on neilt abi saanud ka
paljud ehitussektoriga seotud ettevõtted.

MariliisPinn
Ehituse toimetaja

Millised on KredExi võimalu-
sed uute tehnoloogiliste la-
henduste finantseerimiseks?
Võimalusi on mitmeid, kõik
oleneb sellest, millises faasis
ettevõte on ning mida paras-
jagu finantseerida soovitakse.

Alustavale ja kuni kolm
aastat tegutsenud ettevõttele
sobib investeeringute ja käi-
bevahendite rahastamiseks
KredExi Stardilaen. Oleme
kokku puutunud inimestega,
kellel on tugev valdkondlik
kompetents, vajalikud koge-
mused ja kontaktid ning kes
on otsustanud luua oma fir-
ma. Ainuke, mille taha ideed
jäävad, on omavahendid või
laenu saamiseks piisavate ta-
gatiste puudumine.

Möödunud aastal vähen-
dasime Stardilaenu omavas-
tutust ja suurendasime või-
malikku laenusummat. Ette-
võte saab nüüd laenata kuni
100 000 eurot, kasutades ai-
nukese tagatisena enda isik-
likku käendust maksimaal-
seltkuni 25% laenusummast.
Ligikaudu 50 uut ettevõt-
jat alustab iga-aastaselt oma
idee realiseerimist tänu Star-
dilaenule.

Ehitussektori puhul ka-
sutatakse KredExi teenustest
enim laenukäendust. Kuna
sektoris on tavapärane küsida
erinevaid garantiisid– näiteks
ettemakse-, täitmis- või ga-
rantiiaja garantiid –, siis nen-
de tagatisena kasutatakse tih-
tiKredExi käendust. Olemeai-
danud finantseerida Eesti et-

tevõtete projekte nii siin kui
ka sealpool piiri.

Laenukäendus on suuna-
tud ettevõttele,mis vajab oma
tegevuseks täiendavatfinant-
seerimist pangalt või liisin-
guettevõttelt. Laenukäendus
aitab, kui ettevõte soovib ka-
sutada pangalaenu, liisingut
või pangagarantiid, kuid sel-
le väljastamiseks puuduvad
piisavad tagatised või tegut-
semisajalugu. Teinekord soo-
vivad ettevõtted laenukäen-
duse toel saada täiendavat fi-
nantseerimist just uute teh-
noloogiate juurutamisega
seotud investeeringute tege-
miseks ja kasutada vabasid
vahendeid muude projekti-
de rahastamiseks või käibe-
vahenditena.

Lisaks jubanimetatule,pa-
kub KredEx ka tehnoloogia-
laenu jakapitalilaenu. Tehno-
loogialaen on suunatud eks-

pordile orienteeritudtöötleva
tööstuse, mäetööstuse, elekt-
rienergia tootmise, ülekande
ja jaotuseningjäätmetöötlu-
se ja -kõrvalduse ettevõttele,
mis investeerib masinatesse
ja seadmetesse. Kapitalilaen
on suunatud ärimudeli toi-
mimist tõestanud ettevõtte-
le, mis kavandab investeerin-
guid arengusse ning tegevus-
mahtudekasvu.

Kõik nimetatud teenused
sobivad uute tehnoloogilis-
te lahenduste finantseerimi-
seks. Näeme, et arenguhüp-
peks vajalike muudatuste te-
gemiseks jääb ettevõtetel tih-
ti puudu tagatistest või ka-
pitalist.

Milliste lahenduste kasuta-
mist toetatakse?
Piiranguid pole, aga eks
konkreetne lahendus sõltub
ettevõtte sektorist ja vajadu-

sest. KredEx saab siiski abiks
olla eelkõige finantseerimi-
sel.

Kes abi saavad?
Üldjuhul saavad meie teenu-
seid kasutada kõik Eesti ette-
võtted. Vaid mõned üksikud
tegevusalad olemevälistanud
ning infot nende kohta leiab
meie kodulehelt.

Mida ehitajad ja ehituse tel-
lijad peaks konkreetsetest
lahendustest kindlasti veel
teadma?
KredExi klientide hulgas on
palju ehitusettevõtteid või
valdkonnaga seotud ettevõt-
teid. Oluline on teada, etmeie
teenuste taotlusprotsess käib
üldjuhul läbi panga ehk ette-
võtja jaoks mingit lisavaeva
ei kaasne ja kõige lihtsami-
ni saab teenuste kohta infot
oma kliendihalduriltpangas.

TULEKUL
Ehituse Tehnoloogiakonverents “BIM kui terviklik protsess”

Toimub 28. veebruaril Tallinnas Ülemiste City Öpiku majas
Teemaks ehitusprojekti eri osapooltekogemused ja praktilised näited BIMI kasutamisel ehituspro-
jektides ja -hangetes. Millised on peamised takistused, miks ehitusfirmad ei kasuta tehnoloogia pa-
kutavaid võimalusi. Kuidas finantseerida uute tehnoloogiliste ja digitaalsete lahenduste kasutuse-
levõttu. Millega panustab riik, et tagada BIMI innovatsioon ehituses. Tellija kogemus BIMi kui ter-
vikprotsessiga. Kuidas 3D-mudeli liitmine ajajuhtimisega ehitusplatsil võimaldab tööde mahtu ja jär-
jekorda ülevaatlikult hallata. Kuidas BIM aitab edukas olla väärtuspõhistesehitushangetes. Mida ette
võtta, et BIMi “rongilt” mitte lootusetult maha jääda?
Esinevad Jarmo Liiver KredExist, Silver Ader ja Margus Sarmet RKASist, Alan Väli Merko Ehitus Ees-
ti ASist, Andrus Väärtnõu Noblessner Arendus OÜst, Margo Dengo ASist Maru Ehitus, Karin Sill-
mann, Ivo Jaanisoo, Risto Vahenurm ja Virgo Sulakatko majandus-ja kommunikatsiooniministeeriu-
mist, Viljar Meister Tallinna linnakantseleist, Aivo Salum maanteeametist ning Aleksandr Zirk Inno-
polis Insenerid OÜst.
Soodushind kuni 21. veebruarini 239 eurot + km
Info ja registreerimine pood.aripaev.ee/ehituse-tehnoloogiakonverents-2017
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LASERLÕIKUS

Teras • Roostevaba teras • Alumiinium

Üle 100-eurostele tellimustele
transport Eesti piires tasuta.

CE nõuetele ning EN1090
standardile vastav
lõikusteenus.

Kiireim laserlõikus kogenud tegijatelt!
Toci OÜ|Tehnoringi tee, Kõrveküla, Tartumaa | 5553 1564 | toci@toci.ee | www.toci.ee

L A S E R L Õ I K U S



HOONE

Uus kultuuritähis
Hamburgis

12. jaanuaril avati Saksamaal
Hamburgis tippklassi kontserdi-
maja Elbphilharmonie, mille
ehituskulud tõusid kümne aasta
jooksul 77 miljonilt eurolt 789
miljonile. Osalt on sakslased
maksumaksjate raha kulutamise
tõttu vihased, samas pakub
maja konkurentsi seni parimaks
peetud Sydney kontserdimajale.

Liis Konovalov
kaasautor

Kompleksis on kolm kont-
serdisaali, hotell, 45 korterit
ning 37 meetri kõrgusel asuv
kõigile linnakodanikele ava-
tud Plaza – ala, kust pääseb
hoonet ümbritsevale vaate-
platvormile hingematvat pa-
noraamvaadet nautima.Plaza
ühendab vana laohoone tel-
liskiviseinu juurdeehituse
klaasfassaadiga ning summu-
tab helid, mis võiksid kontser-
disaalideakustikat häirida.

Niivõrd hea asukohaga
hoone välimuse pidi hooli-
kalt läbi mõtlema.Endise lao-
hooneKaispeicher Aja sellele
ehitatud laineliseklaasmütsi-

kese 108meetri kõrgune süm-
bioos annab Elbphilharmoni-
ele teistest eristuva näo.

Laohoone jääb kasutusse
parklana, mis mahutab 500
autokohta. Lisaks asuvad seal
spaahotell, muusikakool, abi-
ruumid ning üks kontserdi-
saalidest, mis mahutab 170
inimest. Hoone peasissepää-
suni viib 82 meetrit pikk lai-
neline eskalaator, millel sõi-
tes lõppu ei näegi. Külastajad
sõidavad sisse helendavasse
klaastunnelisse.
Kolm kontserdisaali

50 meetri kõrgusel maapin-
nast asuv suur saal mahutab
2100 kuulajat ning on Elb-
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philharmonie südameks.Vii-
namäe-kontseptsiooni jär-
gi planeeritud auditooriu-
mis asub orkesterkeskel ning
pealtvaatajad selle ümber, na-
gu istuksid mäenõlval.

Tegu on tõelise ehitusliku
meistritööga – 12 500 tonni
kaaluv saal toetub 392 hiig-
laslikule vedrumehhanismi-
le. Veatu akustika heaks tu-
li aga leiutada sootuks uus
materjal.

Esimesele vastukaaluks on
Recital Hall klassikalises black
box stiilis. Paindliku poodiu-
mitehnoloogia ja 550 isteko-
haga saal sobib nii klassikali-
se muusika kontsertideks kui
ka paljuks muuks. Klaaskor-

puses asuvRecital Hall toetub
56 vedrumehhanismile.

Kolmas saal nimega Kais-
tudio 1 mahutab 170 kuula-
jat ning asub endise laohoo-
ne osas, sobides kaasaegse ja
eksperimentaalmuusikakuu-
lamiseks.
Uudne materjal – valge nahk

Kontserdisaalides seinakat-
tena kasutatav valge nahk
koosneb 10000 kipsplaadist,
mis onkombineeritudkipsist
ning taaskäideldud paberist.

Paneelid onkokku pandud
3D arvutustejärgi ning vasta-
vad millimeetrise täpsusega
arvutis loodud mudelile, et
materjal moodustaks akus-

Hamburgi uut kontserdimaja võrreldakse juba
maailma tippude nagu legendaarseSydney kontserdimajaga.
FOTOD: ELBPHILARMONIE

Elbphilarmonie katus koosneb kaheksast kerakujulisest elemendist jaonkaetud 6000 litriga,
mis sätendavad.

Vana laohoonet ja uut klaasosa ühendav Plaza
on avatud kõigile ja sealt avaneb lummav panoraamvaade linnale.

Veebruar 2017 15

Rohkem kui 10 000 ehitist üle maailma on ehitatud taladega
Deltabeam, sealhulgas ka Eestis.

PEIKKO EESTI OÜ
Peterburi tee 75A, Tallinn
Telefon: +372 60 742 86

LAMMI KIVIMA JAD

TÄHTonSÜNDINUD
U-

0,11w/m2K
UUDIS: avatud uus LAMMI
ehitusplokkide NÄIDISSAAL



tika seisukohast optimaalse
struktuuri.

Valge nahk vastab kõigi-
le akustikale, kaalule, tule-
kindlusele ja vastupidavuse-
le esitatud nõuetele. Panee-
lide välispind näib käistöö-
na, kuigi tegelikult kasutati
selle väljalõikamiseks arvuti
abi. Iga paneeli kuju ja süga-
vus on erinevad vastavalt sel-
lele, kus need asuvad ja milli-
sed nõuded akustikale selles
konkreetses kohas on.

Kujust ja suurusest sõltu-
valt jääb paneelide kaal 35 ja
125 kilogrammi vahele. Val-
ge nahk töötati välja arhitek-
tide, akustikameistri Yasu-

Akustika parandamiseks
loodi uudne 3D-seinakate, nn
“valge nahk”.
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hisa Toyota, tuleohutuseks-
pertide ning valmistajafirma
Peuckerti koostöös. Tänu ar-
vutimudelile hoiti materjali
kokku nii palju kui võimalik
ning “nahk” katab 6500 ruut-
meetri suuruse ala.
Unikaalne klaasfassaad

Elbphilharmonied kattev
klaasfassaad koosneb 1100
eraldiseisvast paneelist, kõik
neli-viis meetrit laiad jakolm
meetrit kõrged, osaliselt
küündib paneelide kõrgus
isegi viie meetrini. Hoone ak-
nad on inseneritöö meistri-
klass – klaasi pinnal on pisi-
kesed valgustpeegeldavad tä-
pid, mis kaitsevad ülekuume-
nemise eest ja annavad hoo-
nele unikaalse välimuse. Tä-
pikeste täpsed asukohad pan-
di paika arvuti abiga, et kõik
oleks võimalikult optimaal-
ne vastavalt kohale, kus pa-
neel asub.
Sädelev katus

Elbphilharmonied kattev
7000ruutmeetrine katus

koosneb kaheksast keraku-
juliseltpainutatud struktuu-
rist, mis annavad hoone silue-
tile elegantse kurvilise kuju.
Katusel asub ka 6000 sädele-
vat litrit.

Katusestruktuur koos kõi-
gi tõusude ja langustega kaa-
lub 1000 tonni. Sellele lisan-
duvad terasest 25 meetri pik-
kused paneelid. Katuse ko-
gukaal ulatub 8000 tonnini.

Vaidlused ehitusjärgus

Loomulikult ei möödunud
sellisekroonjuveeli ehitus va-
lutult.Eelläbirääkimised lõp-
pesid novembris 2008, kui
valmimise tähtajaks määrati
2011. aasta november.

2010. aastal hakkas Ham-
burgi linnavalitsus arutama
lisakulude probleemi ning
märtsis 2011 oli selge, et hoo-
ne ei valmi lubatud täht-
ajaks. Aprilis 2013 allkirjas-
tasid projektis osalejad kok-
kuleppe hoonerestrukturee-
rimiseks, muuhulgas määrati
hoone üleandmiskuupäevaks
31. oktoober 2016.

KRONOLOOGIA
10aastat täiuslikkuseni
Elbphilharmonie ehitusprotsess

Nurgakivi pandi 2. aprillil 2007
Sarikapidu oli mais 2010
Sõrestik valmis novembris 2013, det-
sembris hakati paigaldama “valget nahka”
Fassaad valmis jaanuaris2014
Katus sai peale augustis 2014
Plaza avati novembris 2016
Hoone avati jaanuaris 2017

Suur kontserdisaal – Viinamäe-kontseptsiooni järgiplaneeritud auditooriumis asub orkester keskel.

Suuruselt teises saalis ehk Recital
Hallis on koha leidnud huvitvad poodiumilahendused.
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Flooré veega
põrandaküte

Nüüdka
20mm
toru jaoks!

Õhuke ja lihtne põrandakütte lahendus
Sobib nii ehitamisel kui renoveerimisel
Kasutusvalmis kohe peale paigaldamist
Tee see ise - lihtne ka endal paigaldada

MÜÜK JA KONSULTATSIOON:

Begores OÜ
Laki 1 1E, Tallinn
Tel/faks 656 3346
myyk@begores.com
www.begores.com/floore CE-märgis



PASSIIVMAJA

Kõigile sobiv
energiasäästja
Fasteco OÜ juhataja Jüri Nuusti sõnul ei
ole passivmajad vaid rikaste eralõbu, vaid
kättesaadav ja kasulik tehing kõikidele, eriti
noortele peredele ja vanemale põlvkonnale.

Lennart Käämer
kaasautor

Tuhandeeurose ruutmeetrihinnaga A-
klassi energiasäästlik hoone on noore-
le perele, kus mõlemad vanemad tee-
nivad keskmisest natuke enam, täiesti
jõukohane.

“Me pole odava Hiina tehnikaga hin-
da alla surunud ja kvaliteedist mingeid
järeleandmisiteinud. 90000 euroga saab
maja kätte, samas kui mõni mees mak-
sab uue auto eest 150000,”märkis Nuust.

Teine sihtgrupp võiks olla pensionä-

rid, kel kopsakad üürisummad viima-
sedkikopikad rahakotist viivad. Samas,
kui müüa linnakorter ningkolida mõne-
kümne kilomeetri kaugusele rohelusse,
hoonesse, mille püsikulud on peaaegu
olematud, siis on see väärt tehing.

Asukoha osas Nuusti sõnul mingeid
ehituslikke piiranguid pole. Pigem on ra-
hakott see, mispiirangud seab. Selge see,
et mida lähemal pealinnale, seda enam
kerkivad ka kruntide hinnad.
Iga ruutmeeter läbimõeldud

Üks Fasteco Grupipassivmaja seisabKei-
la lähistelPõllkülas, metsavarjulises pai-
gas. Hoone on kompaktne ja läbimõel-
dud lahendustega, samas esteetiliselt
veetlev ning mugav.

Auto saab parkida otse välisukse et-
te ning majja sisse astudes võtab vas-
tu valgusküllane ja heledates toonides
esik ning elutuba.Viimane on ühendu-
ses köögiga, lisaks on kaks privaatset
magamistuba ja kodukontor, ei puudu
ka saunaruum.

“Hoones on igaruutmeeter läbimõel-
dud ja tarbetutpinda on minimaalselt,”
selgitas Nuust.

Näiteks on võimalik esik ja välisuk-
sest vasakule jääv kontoriruum ülejää-
nud elamisest vaheseinaga eraldada. Nii
on võimalikpereelu ja töö lahus hoida.

Üks Fasteco Grupi passivmajaseisab Keila lähistel
Põllkülas, metsavarjulises
paigas, autot saab parkida
otse välisukseette.
FOTOD: MEELIKÜTTIM
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90 000 eu-
roga saab maja
kätte, samas
kui mõni mees
maksab uue auto
eest 150000.
Fasteco OÜ juhataja
Jüri Nuust

MIS ON MIS
Fasteco-90
passivmaja
Pindala 90 m2
Energia ülejääk arvutusli-
kult 22% aastas: tarbib kesk-
miselt 3500 kWh, toodab
4500 kWh.
Energiatõhususe arv -6
kWh ruutmeetri kohta aastas.
Energiamärgis A-k lass

Hele puit annab tooni siseviimistluses, hoolimata sellest,
et tegelikult on hoone üpris väike, on leitud lahendused, mis
jätavad sellest avara mulje.
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www.brubakken.ee
info@brubakken.ee

tel 662 6324

EHITUSTELLINGUD
UUED JAKASUTATUD • MÜÜK JA RENT
FASSAADITELLING
Hind alates 16 €/m2

ALUMIINIUMTELLING

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

Tel 5131 044
www.alviron.ee

Küsi täpsemat pakkumist
info@alviron.ee



Tehnikaruum asub eluruumidest
eraldi ning sinna pääseb õuest. “Seegi
on põhjusega. Tehnikud saavad võima-
like probleemide korral rahus askelda-
da jaei muuda eluruume läbikäiguhoo-
viks,” rääkis Nuust.

Ühena ehitustehnilistest eripäradest
saab esile tõsta liimpuitkontruktsioone,
mis loovad elamises ka visuaalse efekti.
Tumepruun puit lagedes ja seintes loob
heleda sisustuse ja seintega meeldiva
kontrasti.

“Konstruktsioonid läbivadkogu maja.
Soojustus käib sandwich-paneelidega ja
aknad on seinapaneelidega samas mõõ-
dus,” lisas Nuust.

Lisaks hoone ruumilisele poolele on
hoolikaltläbimõeldudka kõik muu, mis
tarbimisnäitajaid mõjutab. Näiteks on
katusele paigaldatavad päikesepanee-
lid suunaga lõunasse, mistõttu tuli ka
katuseviil, kuhu need asetuvad, samal
suunal ehitada. Parema päiksevalguse
püüdmiseks tuli krundil maha raiuda
ka mõned puud.
Hinnavõit töökiiruse arvelt

Nuusti sõnul on Fasteco projektid põh-
jalikult läbimõeldud.Pakutakse ka Lego
ja Ikea stiilis ise kokkupandavaid komp-
lekte. “Noorpere, kes oskab haamritkäes

hoida, saaks koospaari abilisega maja ka
ise kokku panna,” rääkis Nuust.

Rusikareegel on, et hoone lõpphin-
nast moodustavad 50 protsenti mater-
jalid ja teist samapalju töö. Fasteco võlg-
neb oma efektiivsuse tavapärasest kiire-
male tööprotsessile.

“Materjalikulu on sama, agamajakok-
kupanemine käib 20–30 protsentikiire-
mini, nii tekitame kliendile ka hinna-
efektiivsuse,” tõdes Nuust.

Passiivmajad on Nuusti sõnul suu-

res plaanis tulevikus tavapärased. Tuleb
loobuda klompunud arusaamast, nagu
oleks tegu vaid rikastele mõeldud ehi-
tusväljundiga. Asja lihtsus, kvaliteet ja
mõistlik hind teevad passivhooned at-
raktiivseks kõikidele.

“Plaanis on hakata projekteerima ri-
daelamuid, samuti olemevaadanudkor-
ruselamute poole. Lasteaiad, koolid, va-
nadekodud –kõike saaks meie tehnoloo-
giaga teha, mingeid piiranguid me enda-
le seadnud ei ole,” lisas ta.

Hoones on iga ruutmeeter läbimõeldud ja kasutuses,koha onendaleleidnud ka pisike saun.

Tänu lõunapoolsel katuseviilul paiknevatelepäikesepatareidele toodabmaja rohkem energiat,kui
ise tarbib. FOTO:

FASTECO
OÜ
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€ 98 000
HYUNDAI ROBEX 480
2012
RUNSO MASINAKAUBANDUS OÜ

Mascus id: FA20D98E

€ 58 000
KEESTRACK EXPLORER 1500
2008
RUNSO MASINAKAUBANDUS OÜ

Mascus id: AE4908E7

€ 52 000
LIEBHERR L 580

€ 18 000
HAMM HD 13VV
2007
WIRTGEN EESTI OÜ

Mascus id: 866DE6EA

HIND KOKKULEPPEL

HAMM HD+ 70I VV

2015
WIRTGEN EESTI OÜ

€ 275 000

Mascus id: C1659E7D

POWERSCREEN 1000SR

2007
RUNSO MASINAKAUBANDUS OÜ

Mascus id: B2B3B649

2012
WARREN BALTI OÜ

Mascus id: 1568766F

www.mascus.eeVaata ka teisi pakkumisi!



ÄRIPINDADE RENT JA MÜÜK !!!

“TREIALI ÄRIMAJAD” –

uus kodu väike~rmadelele!
• Stockof~ce pinnad 120 ... 500 m2
• Minilaod 8 .. . 25 m2
• Kontor ühendatult sooja laoga 30 ... 300 m2

L is a i n fo : K au p o Jõg i | t e l : +3 7 2 5 01 5 54 6 | in fo @ tr e i a l i6 . e e | ww w.t r e i a l i6 . e e

puukeskus@puukeskus.ee
tel 605 4930

www.puukeskus.ee

• Saematerjalid
• Höövelprussid
• Sise-ja välisvoodrilauad
• Põrandalauad
• Saunamaterjalid
• Terrassimaterjalid
• Liimpuitplaadid
• Lae-ja seinapaneelid
• Vineerid
• OSB-plaadid
• Melamiinplaadid
• MDF-, HDF-, PKP-,

PLP-plaadid



PROBLEEM

Eestis ehitatud ekspluateeritav
Ekspluateeritavaid lamekatuseid –

käidavaid ja liiklusega koormatud
alasid ning haljaskatuseid – saab
omavahel kombineerida, kõik kolm
võivad olla ka ühel katusel. See
on üks võimalus maksimaalselt
avatud ruumi saamiseks, õuealade
ning linnaruumi avardamiseks.
Eestis on nende ehitamine aga
veel lapsekingades.
Alo Karu
ehitusekspert hoone piirdetarindite alal ja tehnikamagister

Ekspluateeritavad katu-
sed onvälja töötatudKesk-
Euroopas – Saksamaa ja te-
ma lähiriigid Šveits, Austria,
Holland jaBelgia on katuse-
ehituse maailma tippklass.
Soome ei ole riik, kust eksp-
luateeritavatekatuste osas
eeskuju võtta.

Ekspluateeritav katus on
tavapärasest 2–10 korda kal-
lim ning nõuab erilahendu-
si, -materjale ja-tarvikuid.
Sellised katused on tavalis-
test oluliselt raskemad ja
paksemad. Mereäärsete ala-
de ja niiskete ruumidega
hoonete, näiteks spaade piir-
detarindidnõuavad omakor-
da erilahendusi. Pööratud
katus ja ekspluateeritav ka-
tus ei ole sünonüümid, nagu
meil ekslikult arvatakse.
Projekteerivad julged
diletandid

Eestis puudub praktiliselt
igasugune erialane oskustea-
ve, regulatsioon japädevus-
nõuded ekspluateeritavate
katuste kavandajatele. Eriti
Tallinna ja selle lähiümbru-
se kallid elurajoonid on täis
ehitatud odavaid ja sobima-
tuid ekspluateeritava katu-

se jafassaadi lahendusi, mis
tuleb suure tõenäosusega ee-
maldada jauuesti teha või
väga kallilt remontida.

Paljud meie ekspluatee-
ritavad katused onprojek-
teeritud ja ehitatud odavalt
ja halvasti ning nendega on
massiliselt probleeme. Õi-
gem oleks öelda, et paljud
neist ainult vigadest koosne-
vadki ja neid võiks tuuakui
õppevahendeid, kuidas te-
ha ei tohi. Kindlasti on ka
õnnestunud variante, kuid
probleemseid on lubama-
tultpalju.

Meil projekteerivad piir-
detarindeidpigem julged
diletandidkui asjatundjad.
Paljud arhitektid japrojek-
teerijad isegi ei tea, mis kih-
tidest needkoosnevad, rää-
kimata sõlmlahendustest.
Suur osa ekspluateeritavatest
katustest vajab näiteks dree-
nivatkihti, osad liuge- ja/või
vett akumuleerivatkihti. See
kõik võib olla ka üheskoos,
kuid peab teadma, kus, mida
jamissugust kasutada. Maa-
aluste konstruktsioonide
hüdroisolatsioonimaterjalid
ja dreenimatid ei ole üldju-
hul ekspluateeritava katuse

tarvis välja töötatud.Haljas-
katustel näiteks ei tohi hal-
jastustviia vertikaalpinda-
dele ja läbiviikude juurde–

see ala kaetakse ümaraserva-
lise kivimaterjaliga, mis tu-
leb haljastusest eraldada.

Arhitektidkasutavad sa-
geli keerukaid vorme, mille-
dekatuste ja fassaadide la-
hendamiseks puuduvad pal-
judel meie inseneridel eria-
lateadmised. Näiteks maani
aknad vajavad erilahendusi,
samutikõrgema jamadala-
ma hoone liitmised.
Ehitatakse võimalikult
odavalt

Ekspluateeritav katus on tea-
dus, mille kohta Kesk-Euroo-
pa arenenud riikides on an-
tud välja õpikuid ja uurimu-
si. Seal projekteerivad piirde-
tarindeid eriinsenerid ning
sageli kasutatakse ainulaad-
seid objektipõhiseid raken-
dusi. On olemas eritöökojad
ja tehased, kes on võimelised
selliseid lahendusi välja mõt-
lema ja nende tarvis eridetai-
le ja tarvikuid looma.

Meil selliseid ei ole. Siin
hakatakse niigi nõrkade pro-
jektide järgikatuseid, fas-

Kui ostjal on
taskus pereauto
raha, ei lähe ta
luksusautode
salongi. Meil aga
arvatakse sageli,
et kui tavalisele
katusele puitrest
peale visata, ongi
mõnus katuse-
terrass valmis.

Ekspluateeritavate lamekatuste osas tasub eeskuju
võtta Saksamaa, mitte Soome
kogemusest. Fotol Saksamaa
Stuttgardi messikeskuse ekspluateeritav haljaskatus.

Käidav katus nõuab spetsiaalseidkihte, et koormusele vastupidada.
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katus enamasti vigane

saade ja nende sõlmlahen-
dusi omaloominguliselt või-
malikult odavaltkokku are-
tama.Tihti aretatakse käidav
pind tavapärase, ainult hool-
duskoormuseks ette nähtud
katuse peale, mis on üldju-
hul sobimatu lahendus. Eks-
pluateeritav katus nõuab eri-
äravoolusüsteeme japiir-
deid, millepaigaldamiseks
on omad reeglid. Eestis üri-
tatakse sageli läbi ajada tava-
katuse lehtritega ja omaloo-
minguliste piiretega.
Asjatundlikke eksperte ei
usaldata

Sageli algavad probleemid
juba esimestel ekspluatat-
siooniaastatel. Garantiiajal
ja mõni aasta pärast seda õn-
nestub katus üldjuhul lappi-
mise, silikoonide ja mastik-
sitega kuidagimoodi ajuti-
selt veekindlaks saada.

Suuremad probleemid al-
gavad pärast viiendat eks-
pluatatsiooniaastat, kui ehi-
taja vastutus on lõppenud
japrojekteerija vastutus on
niigi olematu.Seejärel haka-
takse otsima eksperte.

Enamus meie ehituseks-
perte onuniversaalid, kes

annavad hinnanguid ko-
gu ehitusekohtaja evivad
piirdetarinditest, eriti eks-
pluateeritavatest katustest
vaid pealiskaudset ettekuju-
tust. Sageli annavad nad as-
jatundmatuidlahendusi ja
loovad illusioone, et halvas-
ti projekteeritud jaehita-
tud käidavat katust saab liht-
sate vahenditega vettpida-
vaks muuta. Kui aga satutak-
se piirdetarindeid tundva-
te ekspertide peale, kes üt-
levad välja valusa tõe, et ka-
tused jafassaadid tulebkas
uuesti ehitada või on remon-
dilahendusedväga kallid,
siis vaadatakse selliseidkui
kuu pealt kukkunud rahva-
vaenlasi. Tundub uskuma-
tu, et 5–10 aastatkasutusel
olnud uus maja vajab kapi-
taalremonti. See ei ole ju või-
malik!

Üldjuhul tellitakse siis
järgnevatel aastatel veel paar
odavlahendustning alles
siis, kui see ei aita, lepitak-
se olukorraga ja hakatakse
valmistumakapitaalremon-
diks. Remont eeldab üldju-
hul uut projekti japädevat
projekteerijat, samuti järele-
valvet on raske leida. Lahen-

dused toovadkaasa hulgali-
selt nii tehnilisikui ka jurii-
dilisiprobleeme.

Sageli on halvasti projek-
teeritud jaehitatud odavla-
hendustega katused ja fas-
saadid ühel jasamal hoonel.
Kasutatakse ära ostjate
teadmatust

Arendajatele on eksplua-
teeritav katus muidugi hea
müügiartikkel, mida inime-
sed meelsasti ostavad. Eks-
pluateeritavkatus on siiski
luksukaup. Seda võib võrrel-
da autoostuga. Kui ostjal on
taskus pereauto raha, ei lähe
ta luksusautode salongi. Meil
aga arvatakse sageli, etkui
tavaliselekatusele puitrest
peale visata, ongi mõnus ka-
tuseterrass valmis.

Sageli algavad odavlahen-
dusedka arendaja diktaa-
dist. Vahendeidkorralike la-
henduste tarvis ei ole, kuid
müügisoov on. Siis aretatak-
segi midagi odavatkokku ja
elanikud saavad endale aas-
tatepikkused probleemid.
Piirdetarinditekestus ei ole
Eestis kahjuks väärtustatud.
Nii tavalisele kui eksplua-
teeritavalekatusele saab va-

balt teha vähemalt 50aastase
kestvusega lahendused.

Lähiaastatel lisandub eriti
Tallinna suur hulk arendusi
mereäärsetes kallites rajoo-
nides, kus kasutatakse kee-
rukaid arhitektuurseid vor-
me ja ekspluateeritavaid ka-
tuseid. Neid ehitatakseka
Tartusse ja mujale, sh riigi-
hoonetele.Kust aga võetak-
se valdkonda tundvad inse-
nerid, kes teeks veekindlad ja
kestvad piirdetarindid?

Ma ei soovita osta eks-
pluateeritava katusega korte-
rit või selleall olevaidkorte-
reid ilma asjatundjaga kon-
sulteerimata.

Eesti arhitektidele japro-
jekteerijatele soovitankasu-
tada klassikalisi, arenenud
Euroopas tunnustatud katu-
se-ja fassaadilahendusi. Är-
ge hakake neid ise leiutama –

teil ei ole selleks piisavat pä-
devust.Kui te ei tunne piir-
detarindeid, siis kasutage
erialaspetsialiste. Nende pro-
jekteerimineja ehitamine
tulebusaldada asjatundjate-
le, mitte julgetele diletanti-
dele.Arvestada tulekska la-
henduse hilisemalehooldus-
jaremondivõimalusele.

KOMMENTAAR
Ehitajale üks keerulisemaid katuseid
Karel Radiko
Katusetööd OÜ tegevjuht

Ehitajale tähendabeksplua-
teeritav lamekatus üht kee-
rukamat lahendust, nii hüd-
roisolatsiooni kui soojustu-
se näol.

Lisaks kõik läbiviigud,
kommunikatsioonid, pa-
rapetid japiirded –kõikide
lahendused erinevad tava-
katusest.

Suurim väljakutse sel-
listel lahendustel on tellija-
le selgeks teha, et materjali-
de ja lahenduste osas sääs-
ta ei tasu– tagantjärele pa-
randus onväga komplitsee-
ritud jakallis. Kui tellija on

võimelinelubama head la-
hendust, siis on järgmiseks
probleemiks pädev projekt.
Reeglina projekteeritakse
piiratud teadmiste juures
(eranditega muidugi) kesk-
mised põhimõttelised la-
hendused, mis pahatihti ei
sobi kas hoone sisekliima-
ga või ei arvesta hoone eri-
pärasid.

Ning seejärel peab tel-
lija valimakatuse ehitaja,
kes siis kas teeb töö nii, na-
gu“joonistatud” võikui pä-
devus jakohusetunne kva-
liteeti taga ajada on eral-
di tegevussuund, siis alus-
tab otsast peale lahenduste-

ga, mis on end tõestanud ja
mis kestavad.

Suurimad vead on hoo-
ne sisekliima eripäradega
mitte arvestamine ja hinna
seadminemääravaks fak-
toriks, valides vähekestvaid
või standardites määratu-
test nõrgemaid materjale
või lahendusi ning kasuta-
des ebapädevat tööjõudu.

Tellija peab vaatama, et
materjalid ja lahendused
vastaks standardile.Tähe-
lepanu tuleks pöörata mit-
mekihilisete hüdroisolat-
sioonidekõigile kihtidele
ning enne katuse kinni kat-
mist teha veekatse.
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RADOON ON LOODUSLIK
OHUALLIKAS MEIE KODUDES
Paljudes Eesti piirkondades leidub alasid, kus radooni tase on elumajades ohtlikult
kõrge ning võib tervist tõsiselt kahjustada. Õnneks tulevad siin appi spetsiaalsed
tooted, mille abil on radooni võimalik oma elamises vältida.

Mis siis täpsemalt on radoon, mismoo-
di ta tekib ja millist ohtu endas kätkeb?
Radoon on keskkonnas esinev loodusli-
ku päritoluga radioaktiivne gaas – see
on värvitu, lõhnatu ja maitsetu. Ra-
dooni tekkimises on süüdi uraan, mida
maapinnas ning kivimites esineb väga
väikesel määral. Uraani radioaktiivse
lagunemise tulemusena tekibki radoon.
Gaasilise oleku tõttu liigub radoon va-
balt pinnases, võib jõuda atmosfääri
ning tungida hoonetesse. Radooni pea-

mine allikas on pinnas ja siseruumides-
se jõuab maapinnast pärinev radoon
peamiselt põrandas või vundamendis
olevate pragude ning avade kaudu – näi-
teks avad torustiku või juhtmete jaoks.
Kuna rõhk hoonetes on madalam kui
väljas, siis soodustabki just see radooni
liikumist hoonetesse.

On paika pandud, kui kõrge radooni-
sisaldus eluruumides olla tohib. EVS
840:2008 standard “Radooniohutu hoo-

ne projekteerimine“ sätestab, et hoo-
nete elu-, puhke-ja tööruumides peab
aasta keskmine radoonisisaldus ruu-
miõhus olema väiksem kui 200 Bq/m3 .

Tegemist on rahvusvaheliselt aktsep-
teeritud piirväärtusega radoonitaseme
kohta hoonete siseruumides. Vanemate
majade puhul on nõuded pisut leebemad
ning aktsepteeritavaks tasemeks pee-
takse kontsentratsiooni, mis jääb alla
400 Bq/m3.

VÕIB PÕHJUSTADA KOPSUVÄHKI

Tervisele on radoon kahtlemata ohtlik.
Nimelt põhjustab pikaajaline elamine



suure radoonikontsentratsiooniga hoo-
nes kopsuvähki haigestumise tõenäosu-
se kasvu. Välisõhus radoon endast ohtu
ei kujuta. Maakoorest väljapääsenuna
hajub see atmosfääris ja seega on vä-
lisõhus radooni kontsentratsioon väga
väike.

Hoone konstruktsioon mõjutab radoo-
ni taset siseruumides, kuid radoon võib
esineda siiski peaaegu kõikides hoone
tüüpides. Kuna radoon pärineb peami-
selt maapinnast, siis mitmekorruse-
listes elamutes on radooniprobleem
tavaliselt palju väiksem kui madalates
hoonetes.

TASET TULEKS MÕÕTA

Radooni kontsentratsioonid ruumide si-
seõhus on väga erinevad, sõltudes maja
asukohast, tüübist ja elanike harjumus-
test. Eesti Kiirguskeskuse uuringud on
näidanud, et Eesti elumajade siseõhu
radoonisisaldus varieerub valdavalt
20–1000 Bq/m³ piirides ja ulatub üksik-
juhtudel Põhja-Eesti klindi vöö n d i s üle
9000 Bq/m³. Majade siseõhu keskmine
radooni sisaldus on nende uuringute
põhjal 103 Bq/m³. Ühepereelamutes on
radooni tase kõrgem kui kortermaja-
des. Kõrget radooni taset pinnases esi-
neb enim Põhja-Eestis ja graniidirikka
moreeni levialadega Lõuna-Eestis, sa-
muti leidub mõõduka ohuga alasid aga
ka Kesk-Eestis. Siiski võib ka nendes
piirkondades, mis ei ole määratletud ra-
dooniohtlikena, esineda elamuid, mille
siseõhus on kõrge radooni kontsentrat-
sioon. Seega tasuks kindlasti ka nendes
hoonetes mõõtmised läbi viia.

Kõige õigem on radooni taset mõõta
kütteperioodil, kuna sel ajal on uksed ja
aknad suletud ning ruumi ventileerimi-
sel tõmmatakse ruumidesse suhteliselt
rohkem maa-alust õhku, mis on kon-
taktis pinnasega. Lisaks takistab talve-
kuudel külmunud maapind hoone ümber
radooni väljapääsu atmosfääri. Maja all
pinnas ei külmu ning sinna satub ka osa
radooni sisaldavast pinnaseõhust hoone
ümbrusest, seetõttu on radooni sisaldus
hoones suurim talvisel ajal. Suvel hoi-
takse aknaid rohkem lahti ja tubadesse
tulev välisõhk vähendab ruumides ra-
doonitaset.

KAS RADOONI EEST ON VÕIMALIK
END KUIDAGI KA KAITSTA?

Jah, kui kasutada vastavaid tooteid ra-
dooni lekete takistamiseks siseruumi-
des. Näiteks on Kiiltol välja töötatud

süsteem, millega on võimalik takistada
radooni sattumist eluruumidesse maa-
pinnaga kokkupuutuvatest müüritistes-
betoonivaludes olevate pragude kaudu.
Radooni tõkestamiseks praod suletak-
se, et radioktiivne gaas ei saaks enam
pragude kaudu ruumi õhku imenduda.
Pragude sulgemiseks kasutatakse tse-
mendibaasil 2-komponentset hüdroiso-
latsioonimastiksit ning tugevduslinti.
Kõigepealt vuugid puhastatakse ja ee-
maldatakse kõik lahtised osad. Seejärel
tihendatakse üle 5 mm suurused praod
KiiltoFix Masa elastse tihendusmassi-
ga. Kui mass on kuivanud, krunditakse
aluspind Kiilto Fibergum Primer nakke-
dispersiooniga, mis vedeldatakse veega
1:1. Peale nakkedispersiooni kantakse
aluspinnale Keramixi hüdroisolatsioo-
nimastiks, millele kantakse kohe peale
Kiilto Butüüllint, mis omakorda pint-
seldatakse üle Keramixi hüdroisolat-
sioonimastiksiga. Isolatsiooni ülestõste
seinalt peab olema vähemalt põranda-
liistu (42 mm) kõrgune. Põrandas olevad
läbiviigukohad tihendatakse sarnaselt
põranda ja seina vaheliste pragude ti-
hendamisega.

Eelkirjeldatud töövõtetega muudetakse
õhukindlaks kõik hoones olevad maa-
pinngaga kokkupuutuvad betoonivalu-
des olevad praod, et takistada radooni
sattumine eluruumidesse.

RADOON
• Radoon on värvita ja lõhnata inertne

radioaktiivne mürkgaas.
• Radoon on maailmas esikohal kop-

suvähi põhjustaja.
• USAs haigestub radooni põhjustatud

kopsuvähki aastas 22 000–25 000
inimest.

• Eestis põhjustab radoon 100–150
kopsuvähki haigestumise juhtu aas-
tas.

• Radoon ei ole viimase aja moenäh-
tus. Radoon on väga raskeid tervise
probleeme tekitav gaas, millest on
inimesi hakatud teavitama.

• Kõikjal arenenud riikides on kehtes-
tatud radooni piirsisalduse normid
hoonetes.

• Euroopas, seega ka Eestis kehtes-
tatud piirnorm järgi ei tohi radooni
sisaldus hoones ületada 200 Bq/m3.

• Ehitustegevus on piiratud, kui radoo-
ni sisaldus pinnases ületab 50 000
Bq/m3.

Allikas: www.radoonitõrjekeskus.ee
Autor: Kiilto Eesti tootejuht Kaja Kuus
Info toodete kohta: www.kiilto.ee



KATUS

Kes koristaks katuselt lume?
Mikk Vissak
OÜ Skyproff

Nagu sügisese saju järel te-
kib metsa seeni, nii järgneb
tõhusale talvisele lumesajule
hulk kuulutusi, kus pakutak-
se katustelt jää ja lume ee-
maldamise teenust.

Kahtlemata on see töö va-
ja ära teha, kuid mille järgi
valida teenusepakkuja, keda
endakatusele võiks lubada?
Ohutus eelkõige

Katusele lähebalati kaks
meest–kui midagi juhtub,
saabkaaslane koheselt abi
osutada. Kolmas meeskon-
naliige julgestab töid all,
suunatesnäiteks jalakäijaid
ohutsoonist eemale. Tööks
kasutatakse ainultkummist
või plastikust tööriistu, mis
katust eivigasta.

Vältimaks hilisemaid
vaidlusi võimalikekatuse-
katte vigastuste üle, tehak-

se töökäigus “enne ja pärast“
pildid ning klienti teavita-
takseka sellest, kui pärast lu-
me eemaldamiston näha va-
rasemad kahjustused.

Usaldusväärse firma ka-
suks räägib ka võimekus va-
jadusel omapoolsete kahju-
de hüvitamiseks. Töid telli-
des tasuks uurida, kas tegi-
jal on olemaskolmanda osa-
poole kindlustus, juhukskui
näiteks katuselt langevjää
peaks ettevaatusabinõudest
hoolimatamingit kahju te-
kitama.
Hind tunnipõhiselt

Katuse puhastamiseks hin-
napakkumist küsides ei ole
enamasti mõtet ruutmeetri-
test rääkida. Tööde keerukus
sõltub tugevalt katuse kujust
ning sinna ladestunud lume
või jää iseloomust.

Seega arvestatakse tööta-
su tunnipõhiselt. Erandiks

võivad ollavaid suured ja
hõlpsasti ligipääsetavad la-
mekatused.

Lume ja jää eemaldamine
katuselt loetakse avariitööks
ning selleks näiteks kõnni-
teel lühiajaliselt liikluse pii-
ramiseks pole vaja tänava
sulgemise luba.Küll aga on
näiteks Tallinnaskohustus-
lik teavitada transpordiame-
tit, kasvõi linnaabitelefoni
lühinumbrikaudu.

Seega –kui lundkorista-
ma saabub asjatundlik mit-
me inimese brigaad, korrali-
kes julgestusrakmetes jaka-
tusekatteleohutute tööva-
henditega, võib nad üsna jul-
gelt tööle lubada.

Kui saabub üksik mees,
kes seob endaleköieotsa üm-
ber kõhu, tahab teist köieot-
sa ümberkorstnapitsi siduda
ja katusele minaraudlabida
ja kirvega, saada selline pa-
rem kohe sinna, kust ta tuli.

Kui saabub üksik
mees,kes seobendale
köieotsa ümberkõhu ja
tahabteist köieotsa üm-
ber korstnapitsi siduda,
saada selline parem
kohe sinna, kust ta tuli.

Asjatundmatu üksiküritaja
võib katust puhastadesseda
kahjustada ning hullemal
juhul ise raskelt viga saada.
FOTO: RAUL MEE
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Siseviimistlus- ja maalritööd

KUNI APRILLI LÕPUNI j

HINNAD SOODSAMAD!
Treppide katmine
epoksiidvärvigo.

www.Aseina. com
Ehitustööd I Fassoaditäöd I Maolritöäd I

Viimistlustööd I Renoveerimine I Trepikodade remont

seina
Maalritood

Trepikodade remont
Plaatimistööd
Elektrikilpide vahetus
Käsipuude vahetus
Trepiastmete viimistlus
epoga

Trepikodade
renoveerimisel
10 aastat kogemust!

4seina OÜ
telefon 5818 8580
e-post infofplAseino.com



Bobcat Liisingu ülisoodsad finantseerimistingimused:
Intress alates 0% +3 kuu euribor, sissemaks alates 10%
Käibemaksu finantseerimine kuni 3 kuuks, kapitalirent

kuni 60 kuuks

2014. aastal valmis Bobcat®laadur järjekorranumbriga 1 miljon

Üle 50 aasta on minilaadurite
teerajaja Bobcat Skid-Steel Loader

(SSL) olnud tuntud kui vastupidavaim
masin oma klassis.

E-mail:bobcat@bobcat.ee

www.bobcat.ee

BOBCAT BALTI OÜ
Ehitaja tee 107A
13514 Tallinn Eesti

Tel.: +372 6 511 330
Faks: +372 6 511 331
GSM: +372 50 46 139

• MÜÜK • HOOLDUS • REMONT • VARUOSAD •



ARHITEKTUUR

Puidust
mastist
unikaalse
majani
Puidust ehitatakse üha
rohkem ja otsitakse uusi
viise selle kasutamiseks
– alates puidust ehitatud
kõrgepingeliini mastist
kuni uuendatud, funktsio-
naalsema puitmajani.

Marika Tomberg

kaasautor

Puit on kogunud inimeste seas järjest
enam populaarsust tänu keskkonna-
sõbralikkusele, esteetikale ja kergele
töödeldavusele.Puitinseneeria on täna-
päeval üks kiiremini arenevaid insenee-
ria suundasid.

9.–10. novembril Kultuurikatla Black
Box saalis toimunud, juba kümnendal
puitarhitektuuri ja -inseneeria konve-
rentsil pealkirjaga “Puit–homse elukesk-
konna võti” tutvustasid puidu võimalu-
si valdkonna silmapaistvamadarhitektid
ja inseneridniiEuroopast kui kaugemalt.

Ürituse ladusakorralduse tagasid Ees-
ti Metsa- jaPuidutööstuseLiit koostöös
EestiArhitektideLiiduning Eesti Ehitus-
insenerideLiiduga.

Ristkihtpuidust maja
Arhitekt Sten Ader tutvustas
puitarhitektuuri ja -insenee-
ria konverentsil hooneid, mis
asusid väga kitsal krundil,
kuhu olid algselt ette nähtud
kahepereelamud.

Arhitekti idee oli aga luua
üksikelamud, tehes seda kom-
paktse vormiga, nii etmajade
vahele jääks ka piisavalt õh-
ku. Selle saavutamiseks opti-
meeriti majas koridore ning
kõrvalruume. Arhitekti alg-
ne plaan ehitada maja puit-
karkassile sai ka teoks.

Ehitaja väljakutse oli val-
mis teharistliimpuidust ma-
ja prototüüp. Ehitus toimus
koostöös SwissPropertyga,
maja projekteerimisel kasu-
tati moodsat tarkvara, milles
algul simuleeriti hoone mu-
del staatiliselt.

Hoone teeb huvitavaks just
interjöör, sest välja on toodud
kogu puidu võlu – tellija soo-
vis taotluslikutristliimpuitu
sisekujunduses igal pool eks-
poneerida. Aknaavade lõika-

misel tekkinud puidujääki-
dest valmistati trepp, akna-
raame ning erinevaid sise-
kujundusdetaile. Aknaavad
said ülitäpselt paigaldatud
vastu seinakihti. Protseduur
meenutas iseloomult mööbli
tootmist. Üheks väljakutseks
oli ka kaabliaukude puurimi-
ne puitu. Majas helikindluse
tõstmiseks lisati mineraalvil-
la. Vahelaed on betooni ning
ristkihtpuidu süsteemil.

Maja toodetiSoome Cross-
lami tehases. Hoonekarp sai
püsti kolme päevaga – teisel
päeval paigaldati teine kor-
rus ning kolmandal katus.
Seejuures oli vahelaebetooni
valamine protsess, mida ehi-
tajad polnud varem katseta-
nud. Viimistlustöödeks ku-
lus lisaks kaks kuud.

Ader tõi välja, et ristliim-
puit on tugevaks konkuren-
diks betoonile, aga võtab ae-
ga, enne kui selle kasutus-
võimalused paljude inimeste
teadvuseni j õuavad.

Selleaastane saak annab loo-
tust, et ilmselt võib peagi oodata
ristkihtliimpuidust moodulla-
henduste tulekutning võimsaid
puidust kandekonstruktsioone.

Aasta puitehitis 2016konkursi žürii liige,
Eesti Kunstiteadlaste ja Kuraatorite
Ühingu liige Karin Paulus konkursil silma
jäänudtrendidest.
SIRP, 11.11.16
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Tallinnas Nõmme metsa all asuv unikaalne ristkihtpuidust
eramu pälvis ka mullusel aasta puitehitisekonkursil liimpuidu
kasutamise eripreemia.

Hoonekarp pandi tehasesvalminudristkihtpuidust
plokkidestpüsti

kolme päevaga.

Sisekujunduses
on ristkihtpuit igal
pool eksponeeritud,ka trepp on
tehtud puidujääkidest.
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Kadaka tee 3, Tallinn, E-R 9-18, Info tel. 680 11 77
www.ledhouse.ee



Kõrgepingeliini
mast
disainiobjektina – puidust?

Arhitektuuribüroo PART loob disainiga
puidule lisaväärtust. Sellest tegid ette-
kande konverentsil eksperimentaalsed
puiduväärindajad Sille Pihlak ja Siim
Tuksam.

Mõned head noorte arhitektide töö-
de näited on Ämblikulaadne installat-
sioon Soolalao ees, puitlava Harjumäel,
linnalava Musumäel ning ka Kultuuri-
katla juures asuvas õuegaleriis on tore-
daid eksponaate.

Büroo PART uusim ja originaalseim
idee on valmistadapuidust kõrgepinge-
liini tugipostid, mille ideekavanditkon-
verentsil esitati. Tegemist on 45 meetri
kõrguse vormiga, mille väljatöötamine
parasjagu käib. Vorm plaanitakse katta
plekiga. Eksperimenteerijate eeskujuks
on olnudpuidust silladNorras. Eriti häs-
ti sobivad sellisedkõrgepingeliinide pos-
tidrabamaastikule, leiavad arhitektid.

Noorte uue põlvkonna arhitekti-
de eesmärgiks on luua maailma esime-
ne puidust kõrgepingeliini nurgamast.
Koostööd tehakse Eleringiga ning mast
on plaanis valmis saada 2019. aastal.

Noorte arhitektide Sille Pihlaku ja
Siim Tuksami ideekavand “Soorebane”võitis Eleringi poolt esmakordselt

korraldatudkõrgepingeliini disainmasti arhitektuurikonkursi ning peaks

kerkima LäänemaaleRistile.
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UUS EXPERTPARTNER
Hind al.10 900 € Hind al.17 500 €

BOXER
Hind al.19 800 €

j madalad hoolduskulud j funktsionaalsus j ökonoomsus j töökindlus



OÜ POTIPOISS

TEIE TULEOHUTU
KODU HEAKS!

~ korstnapühkija
~ lõõriummistuste likvideerimine

~ lõõride puhastamine kettpuhastiga
~ lõõriuuringud kaamera ja suitsupadrunitega

tel 5807 2581 I info@potipoiss.ee I www.potipoiss.ee

KÜTTESÜSTEEMIDE EKSPERTHINNANG
MAJA KASUTUSLOA SAAMISEKS

Maja kasutusloa saamiseks tuleb esitada taotlus kohalikule omavalitsusele, kes paneb kokku
komisjoni hoone ülevaatuseks. Komisjoni kuulub alati ka üks Päästeameti esindaja, kelle
pädevuses on kütteseadmetega seotud dokumentide kontrollimine. Päästeameti esindaja
kontrollib ehitise vastavust ehitusprojektile ja kehtestatud nõuetele tuleohutuse seisu-
kohast. Kui küttesüsteemi kohta vajalikud dokumendid puuduvad, siis veendumaks
küttesüsteemi ohutuses, aktsepteerib Päästeamet ka eksperthinnangut.

OÜ Potipoisil on eksperthinnangu andmiseks nõutav kompetents ja tahe
olla olukorra lahendamisel teie koostööpartner.



Gaasipuhurid
Tööstus- ja laopindade kütteks on maa-
gaasi olemasolul kõige kiirem, mugavam
ja soodsam viis lahendada küttesüsteem
gaasipuhurite baasil. Gaasipuhurid on õige
paigalduse ja korraliku hoolduse korral
täiesti ohutud, puhurid on varustatud ohu-
tusautomaatikaga nii temperatuuri kui ka
suitsugaaside väljapuhke ahelas. Gaasipu-
hur töötab tavaliselt ruumiõhust sõltumatult
ehk et põlemiseks vajalik õhk võetakse väl-
jast ja ka põlemisjäägid suunatakseruumist
välja.

Gaasipuhureid paigaldatakse nii lakke (ver-
tikaalmudel) kui ka seinale (horisontaal-
mudel), samuti on olemas gaasiküt-
tega õhkkardinad. Lakke paigaldatud
gaasipuhurid täidavad ka kõrgete ruumide
õhutsirkulatsiooni ülesannet ja vähenda-
vad oluliselt sooja õhu kogunemist lae alla.
Gaasipuhureid juhitakse ruumitemperatuuri
järgi.

Gaasipuhuritega on lahendatud näiteks
suurem osa Laagri-Tänassilma, Loo ja Jüri
ümbruse tehno- ja laohoonete küttesüstee-
me.

Gastem Eesti pakub ka võimalust kütta
ehitusobjekte ajutiselt paigaldatavate maa-
gaasipuhuritega.

VÕTA MEIEGA ÜHENDUST
Leiame Sinu soovile lahenduse.

GasTerm Eesti OÜ
Tatari 21a/1, Tallinn
tel 6 150 050
info@gasterm.ee
www.gasterm.ee
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	Sisekujunduses on ristkihtpuit igal pool eksponeeritud, ka trepp on tehtud puidujääkidest.�䴀一伀倀儀刀匀吀唀嘀圀堀夀娀嬀尀崀帀开怀愀戀挀搀攀昀最栀椀樀欀氀洀渀漀瀀焀爀猀琀甀瘀眀砀礀稀笀簀紀縀缀갠脀ᨠ茀Ḡ☠†℠蠀〠言㤠谀ꠀ윂렀退ᠠᤠᰠᴠ∠ጠᐠ頀∡騀㨠鰀꼀�ꀀﳸꈀꌀꐀﷸꘀ꜀�嘁가관글였뀀넀눀대됀딀똀뜀뤀圁묀밀봀븀Ё⸁�쐀씀᠁ሁఁ준礁ᘁ∁㘁⨁㬁态䌁䔁팀䰁픀혀휀爁䄁威樁�笁紁�ԁ⼁ā܁ᤁጁഁ稁ᜁ⌁㜁⬁㰁愁䐁䘁䴁猁䈁嬁欁ﰀ簁縁�瀁瀁退  �退 뀀뀁退  退退뀀  쀁倁怀뀀뀀쀀、退뀀退退          退退、、、 �倁倁瀁瀁倁䀁送瀁退�倁 뀁瀁送倁送瀁倁䀁瀁倁倁倁䀁退退退 뀀  �  退  瀀瀀�瀀뀁    뀀�退 �瀁���뀀耀뀀、� �瀀�뀀�  ���뀀�뀀뀀뀀�瀀瀀뀀뀀뀀 ����뀀�뀀뀀�退�   �耀 送老瀁 、뀀老�、、뀀뀀뀀 ခ退䀁뀀뀀 쀁쀁쀁쀁倁退倁瀁倁倁倁倁瀁倁䀁倁送倁退 倁瀁瀁送送送送、瀁 倁瀁瀁䀁䀁䀁 瀀 �    � � 态�退瀀�      、 瀀�  ��뀀
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