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kujul on ilma ASi Äripäev kirjaliku nõusolekuta keelatud. Kaebuste kor-
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rikinnisvara arendajad kurdavad tihti, et
Tallinnas on järjest
raskem leida aren-

Lauri
Kinnisvara Leettoimetaja

dusprojektideks so-

bivaid krunte. Küll ei ole kinnistute suurus piisav, teises kohas on takis-

tuseks ilmselged probleemid logistika ja transpordiga, kolmandas ei näe
vastava eesmärgiga arendusi ette planeering.
Üks võimalus on liikuda säärases olukorras linnast välja erinevatesse tööstusparkidesse, nautides tõenäoliselt üsna häid logistilisi lahendusi,
piisavalt suurikrunte ning heal juhul
ehk isegi kohaliku omavalitsuse soosivat hoiakut. Ent kust leida äritegevuseks, eriti tootmistegevuseks nii hädavajalikku tööjõudu?Mida kaugemale
Tallinnast, seda vähemaks jääb inimesi ja elanike kahanemine maapiirkondades näitab kahjuks süvenevat trendi. Näiteks Jüri tööstuspargis tegutsevad ettevõtted kurdavad, et tootmiseks vajalike inimkäte jaoks tuleb sisse
seada transpordiühendus pealinnaga.
Pealinnast veelgi kaugemale minnes
see probleem ilmselgelt süveneb.

Tööjõud kohapeal. Lasnamäel Tallin-

nas on Eesti mõistes suurel hulgal inimesi ning tööjõuprobleem peaks vä-

hemalt teoreetiliselt olema siin väiksem. Mitmed tegijad on seda eelist kasutamas ning Lasnamäel tootmis- või
laopindade arendamisega tegelemas.
Eeliseid tuuakse lisaks tööjõule siin
veelgi, näiteks suhteliselt hea transpordiühendus, linnamagistraalide
olemasolu ning suhteline lähedus sadamale ja lennujaamale.
Olgu nende viimaste väidete tõeväärtusega kuidas on, ent Lasnamäel elavast inimhulgast ei tasu mööda minnaküll ühelgi arendajal. Seda
võiks nimetada lausa kasutamata potentsiaaliks, kui vaid julgeks üle olla
eelarvamustest ja hirmudest, mis viitaksid justnagu marginaliseeruvale ja
mahakäivale piirkonnale, millega ei
oleks justkui midagi peale hakata.

Lasnamäel

Tallinnas
on Eesti
mõistes
suurel hulgal inimesi

ning tööjõuprobleem
peaks vä-

hemalt teo-

reetiliselt
olema siin
oluliselt
väiksem.

ral ajalehe sisu kohta võitepöörduda Pressinõukogusse, pn@eall.ee või
tel (372) 646 3363.
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Peetri uus keskus edeneb
Peetri alevikus on universaalse spordi- ja vabaajakeskuse rajamiseks hilinenult
valminud detailplaneering
ning käib hoogne põhiprojekti koostamine.
Keskuse arendaja, Com-

PEETRI keskuse
rajamist on oodatud juba vähemalt

eelmise aasta

kevadest.
FOTO:

pakt Kinnisvara juhatuse liikme Martin Lemberi sõnul on
käimas ka rentnikega läbirääkimised ning hoogsalt tegeletakse ka uue hoone “identiteedi vormimisega”. “Ehitajat ei ole praeguseks veel valitud, aga lähikuudel kuulutame välja hanke, misjärel saame ehitusega alustada,” märgib ta lisaks.
Koostöö detailplaneeringu
kehtestamisel sujus Rae vallaga väga hästi ning protsessi
olid kaasatud lisaks piirinaabritele ka mitmed Peetris ak-

tiivselt tegutsevad kogukonna
seltsid. “Säärase kontseptsiooniga spordi javabaaja veetmise asutust Peetris ei ole ning
keskuse valmimist oodatakse
väga. Sellise suure hoone juures aga on kõik pisidetailid väga olulineläbi mõelda, mistõttu on projekteerimine ja ehituse algus võtnud plaanitust

veidi kauem,” selgitab Lember. Tema sõnul ei saa uus keskus olema kaubanduskeskus,
konkureerima ei asuta Ülemiste Keskuse või Sikupilliga.
“Tegemist on kohaga, kus
reaalselt saab sporti teha, lõõgastuda ja perega vaba aega
veeta.”
Pea 8000 ruutmeetrile tu-

COMPACT

KINNISVARA

levad keskuses kolm tenniseväljakut, basseinidega spaa
ja ka saunakeskus, umbes
1200ruutmeetrine spordisaal
koos erinevate rühmatreeningute saalidega, sporditarvete poed, kogupere restoran,
käepärane toidukauplus, iluja massaažiteenused, hambaarst ja apteek.

SKANTON
KINNISVARA

Uus kortermaja Tartus
Esimene Liftiga kortermaja piirkonnas!
MÜÜK ON ALANUD!
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KAIRE NIRK +372 5343 3553

KAUPMEHE

111 TARTU

Loodusliku eluviisi asum
Korterid Ja ridaelamud Lahemaa piiril
www.tasakaaluarendus.ee
■tn »Th

EVELIN SOKK +372 5628 1170
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Tivoli arendusse kerkib
kolmas kortermaja
Kinnisvaraarendusettevõte Metro Capital käivitas Kadriorus Tivoli elurajooni
kolmanda etapi arenduse. Selle käigus

valmibKadrioru pargi vahetusse lähedusse mere äärde viiekorruseline eksklusiivsete korteritega kortermaja.
Metro Capitali partneri Ain Kivisaare sõnul on Tivoli elurajooni kolmanda
etapi käivitamine märk sellest, et kliendid väärtustavad Tivoli elurajooni kontseptsiooni. Lisaks vaadetele ja ehituskvaliteedile on Kiikri 3 maja puhul kindlasti
üheks suureks väärtuseks hoonekatusele paigaldatavpäikeseelektrijaam, millest
toodetav elektrienergia suunatakse maja
üldtarbimisse.
Rajatav elamurajoon asub piirkonnas,
mis on tallinlaste seas enim tuntud Tivolina, kuna ilusal mereäärselkrundil paik-

27
korterit lisandub Tivoli

elurajooni.

Kahe esimese etapi arendusmaht oli
kokku 150 korterit.
nes aastaid linlaste poolt armastatud Tivoli lõbustuspark.
Esimesed uued majad valmivad Tivoli elurajoonis tänavu kevadel. Uue etapi peatöövõtja on Nordecon, kellega on
koostööd tehtudka varasematelarendustel. Kivisaare sõnul on koostöö kahe ettevõtte vahel käinud aastaid ja Nordeconi
poolt pakutav kvaliteet vastab Metro Capitali klientide ootustele.

Pärnusse tark
korterelamu
25. veebruaril toimus Pärnus energiatõhusa korterelamu Villa 1 sarikapidu,
millega tähistatakse hoone maksimaalse kõrguse saavutamist.
LVM Kinnisvara ja partnerite poolt

arendatavad ning suvel valmivad korterid panevad aluse uuel tasemel korterelamutele Pärnus. Energiatõhus korterelamu on varustatud kaasaegsete tehniliste lahendustega, nagu vesipõrandakütte süsteem, soojustagastusega ventilatsioonisüsteem jatarga maja tehnoloogia.
Ehitatavas neljakorruselises korterelamus on 31 ühe- kuni viietoalistkorterit
ning hoone suletud netopind on 2071
ruutmeetrit. Korterite hind jääb vahemikku 45 000 kuni 270 000 eurot.
Korterelamu arendajaks on Villa Üks
OÜ, ehitajaks Vilcon Ehitus. Villa 1 arhitektid on Ralf Lõoke, Andro Mänd ja
Maarja Kask arhitektuuribüroostSalto. Sisekujunduse autoriks on sisearhitekt Tiiu
Truus. Müügiga tegeleb LVM Kinnisvara.
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Kas Sind huvitavad kiired kaatrid
ja turvalised paadid kalapüügiks?
Tahad otse suhelda erinevate
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105
ettevõtte
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ettevõtete ja teenusepakkujatega?
Tule vali ja vaata, sest Meremessil

on kohal üle 100 ettevõtte ja 180
erineva veesõiduki! Messi on oodatud
külastama kõik mere-ja veehuvilised.

Tegevustjätkubkoguperele!
Ametlik meediapartner:
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VAADE katuseterrassilt vanalinna avab luksusliku mööblivaliku sisu üsna hästi. REPROD: NORDECON

Kalamajja kerkib Novamaja
teritesse energiatagastusega
mehaanilised sisspuhke-väljatõmbe ventilatsioonisüsteemid.
Turvaseadmed on korteritesse projekteeritud juhtmevaba lahendusega. Akende ette paigaldatakse kolmekordse argoontäitega alumiiniumprofiil-süsteemiga pakettaknad.
Korterite juurde kuuluvad
ruumikad metalltaladel betoneeritud rõdud ning katuseterrassid.

Nordecon ehitab Invego Gru-

pi tellimusel 5,4 miljoni euro eest Tallinnasse Kalamaja vanalinnapoolsesse ser-

va kaks äripindadega kortermaja. Arendus valmib tegijate kinnituse kohaselt Kopli 4a
ja Kopli 6 aadressidel järgmise
aasta märtsis.
Novamaja ühendab endas
südalinnas asuva kaasaegse arhitektuuri ja urbanistliku keskkonna, luues vanalinna ja Kalamaja piirile kõikide
mugavustega kaasaegse korterelamu.
“Kalamaja piirkonna areng
on viimastel aastatel olnud vägakiire ja mitmekesine, kuid
Novamaja kaasaegseid trende
järgivaid, vanalinna ja merevaate ning avarate terrasside
jarõdudega uusarendusi nende hulgas siiani ei ole,” loetles Invego juht Kristjan-Thor
Vähi uue Novamaja tugevusi
ning rõhutas, et Kalamaja populaarsuse kiire kasvuga on
oluliselttõusnudka sinna elama asuvate inimeste ootused
uuele kodule. “Nüüd alustasime Novamaja teise hoonekor-
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KERKIVAD elamud on Kalamaja mõistes suured hooned.

Nordecon sisenes Kalamja
ehitusturule. “Kalamaja asu-

Mis on mis
Novamaja
Aadress Kopli 4a ja Kopli 6,
Tallinn
Arhitekt Martin Aunin.
Kogupind ca 3600 m2
Kortereid 42, suurus 32–130
m2. Enamikul kortereist on rõdu
või terrass ja vaated Toompeale
või merele. Majades lift.
Hinnad teises Novamajas alates 155 000 eurost.

terite müük, esimese hoone
kodudest on praeguseks juba
üle kahe kolmandiku endale
peremehe leidnud,” lisas Kristjan-ThorVähi.
Novamajade soojusvarustus on lahendatud kaugküttega, paigaldatakse lokaalsed
korteripõhised soojuslugejad.
Korteritesse paigaldatakse vesipõrandaküte, viimane korrus saab aktiivlaekütte ja jahutussüsteemi.
Samuti paigaldatakse kor-

mi piirkonnas ehitamine on
Nordeconil seni käeulatusest
väljas olnud. Antud lepingu
sõlmimisega sai ka see auk täidetud.” ütles Nordecon ASi juhatuse liige Avo Ambur. “Loodame olla tellijale professionaalne, avatud ja usaldusväärne partner.”
Märtsi alguse seisuga seisab arendaja loodud kodulehel, et uue maja korteritest on
kaks müüdud ning kaks broneeritud.

Kinnisvara

Valgusküllane kodu
otsib Perenaist
Vaata veebist

-

kõigil korteritel uus galerii!

Siim Tarvis

www.kalaranna.ee

siim@kalaranna.ee

Mob +372 5885 3444

Viljar Viska
viljar@kalaranna.ee
Mob +372 5645 9526

UUDIS

Hinnatõusu võib oodata

Koplis. Vanalinn ülehinnatud
Eesti suuremate kinnisvarabüroode
eksperdid ennustavad Tallinna linnaosadest kõige tõenäolisemalt hinnatõusu Koplis.

1PartnerKinnisvara korraldatud uuringus prognoosis nii 54 protsenti vastanutest. 1PartnerKinnisvara juhi Martin
Vahteri sõnul on Kopli tõusu oodatud jubakümmekond aastat, kuid plahvatuseks

vajalik kriitiline mass pole käes. “Arendused venivad ning Põhjaväil on praegusel
kujul pettumus. Koplist saab pealinna üks
nooblimaid ja kallimaid piirkondi, kuid
see võtab veel kümme aastat või rohkemgi,” rääkis Vahter.
“Praegu on Tallinnas päris palju kraanasid näha, kuid 75 protsenti küsitlusele
vastanutest hindas, et pealinna uusarenduste maht on optimaalne ning vastab
nõudlusele. See on tegelikult hea, et ei
arendata liiga kiiresti jakorraga palju, ka
Koplis. See tõstaks kogu majanduse mullistumise riski. Kinnisvarasektoris on
praegu stabiilne aeg, turg reguleerib end

KOPLIS asuva kinnisvara hinnatõusu
saabumise osas on eksperdid kõige
enam ühel meelel. FOTO: ERIK PROZES

Kinnisvarahindajate
tööd täpsustatakse
Rahandusministeerium on
kehtestamas määrust, mille
sisu on kinnisvarahindajate
töö täpsustamine ja nõuete
karmistamine.
Määruse eesmärk on, et

kinnisvarahindaja peab olema piisavate teadmiste, kogemuste ja oskustega. Samuti piisavalt sõltumatukrediidiotsuse tegemise protsessist, et anda
erapooletu hinnang kinnisvara väärtusele.
Kutsetunnistuse nõue. Plaa-

nitavate muudatustekohaselt
võib tagatist edaspidi hinnata krediidiandja või -vahendaja ise organisatsioonisiseselt
või vastav teenusepakkuja. Lisaks peavad kõik välised hin-
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dajad omama alates 21. märtsist kutsetunnistust, mis tõendab nende teadmisi, oskusi ja
kogemusi. Samas peavad neile nõuetele vastama ka isikud,
kes hindavad tagatist krediidiandja (panga) organisatsioonis töötades.
Välise kinnisvarahindajana tegutsemiseks on võimalus taotleda kutset, mille saamiseks viib eksameid läbi EestiKinnisvara Hindajate Ühing.
Rahandusministeerium
selgitas samas, et tegu on
ühe rakendusaktiga nii-öelda kiirlaenupaketile ehk krediidiandjate ja -vahendajate
seadusele (KAVS), mis märtsis
jõustub ning tegemist ei ole
üldise muudatusega.

ise ja kõige tervislikumkui see nii kestma

jääks,” ütlesVahter.
Uuringu kohaselt nimetas enim, kolmandik ekspertidest ülehinnatuimaks
Tallinna piirkonnanaks vanalinna.

Hindade kasv ohtlik
Veebruari lõpus avalikustatud Euroopa Komisjoni igaaastases riigiaruandes seisab, et Eesti oht on liigkiire
palkade ja kinnisvarahindadekasv.

Kuigi eluasemehindade
tõus on olnud viimastel aas-

tatel kiire, kajastab see tugevat seost eluasemenõudluse ja

palgakasvu vahel. Aruandes
leitakse, et eluasemehindade
Eesti makromajanduslitõus peaks tulevikus aegluske riskide põhjaliku analüütuma, kuna pakkumine kosi koostamise ajendiks oli viihaneb taastuva nõudlusega
maste aegade kiire palga- ja ning laenupoliitika on muukinnisvarahindade kasv. Anatunud ettevaatlikumaks. Seelüüsist nähtub, et tööjõu ühitõttu jääb risk negatiivse mõkukulu on viimastel aastaju ülekandumiseks majandustel kiiresti suurenenud, mis ja finantssektorisse pigem väion tingitud tugevast palgakeseks.
kasvust ja samas aeglustuvast
Märtsis otsustab Euroopa
tootlikkuse kasvust. KeskmiKomisjon analüüsi tulemusel,
sest väiksem tootlikkuse kasv
millisesse makromajanduslijaväga aeglane kohandumine ku tasakaalustamatuse menetkonkureerimiseks kõrge lis- lusse iga konkreetne analüüsitud liikmesriik kuulub. Selandväärtusega kaupade sektorites võivad palgakasvu jätlest lähtuvalt tuleb koostada
kudes kujutada ohtu konkutäpne ja ootuspärane paranrentsivõimele.
dusmeetmetekava.

Kinnisvara

UUDIS
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Mitteeluruumid
said rekordiliselt
ehituslube
Eelmisel aastal sai statistikaameti andmetel ehitusloa 3385 mitteeluruumi kogupindalaga 1 232 000 ruutmeetrit. Aastaga kerkisid need
näitajad ligi 50% võrra. Väljas-

tatud ehituslubade arv on tasemel, mis ületab isegi kinnisvarabuumi tippaastaid 2006–
2007, mil väljastati “kõigest”
2500–2600 mitteeluruumi
ehitusluba.
Märgatavalt kasvasid ka kasutuslubade arvud, mullu sai
kasutusloa 376 mitteeluruumi
pindalaga 223 000 m².
Kasutuslubade kasvu-

Virumaakorteriühistud esikolmikus
Märtsi algul toimunud Eesti Korteriühistute Liidu Virumaa
suurfoorumil tõdeti, et Rakvere ja Virumaa linnapilt muutub
lähiajal oluliselt ilusamaks ja energiatõhusamaks.
Foorumil esinenud SA KredEx eluaseme ja energiatõhususe divisjoni hoonete energiatõhususe projektijuhi Kalle Kuuse sõnul on Virumaa korteriühistud üllatuslikult renoveerimistaotluste ettevalmistamisel riigis kolmandal kohal esikohal oleva Tartumaa ja Eesti suurima maakonna Harjumaa järel. “Rakveres on juba praegu ligi 20 korteriühistut oma taotluste esitamisega KredExile lõpusirgel,” kinnitas Eesti Korteriühistute Liidu juhatuse esimees Andres Jaadla.

numbrid on ehituslubade
omadest siiski tagasihoidlikumad. Aastatagusega võrreldes kasvas väljastatud mitteeluruumidekasutuslubade arv
kolmandiku võrra ehk 34%.
Valminud mitteeluruumide
arv suurenes aastaga 18%.
Kui mitteeluruumide ehituslubade arv lõi 2015. aastal
rekordi, siis kasutuslubade arv
jäi selle sajandi tippaastatele
siiskialla. 2015. aasta 1051 kasutusloa kõrval väljastati näiteks aastatel 2003–2004 mitteeluruumidele kasutuslubasid 1500–1600.

KONVERENTS

Fookuses turvalisus
7. aprillil Tallinnas toimuv Turvakonverents on kujunenud hinnatud kohtumispaigaks sektoris tegutsevatele inimestele Ja
ettevõtetele. Praegu ainsal turvaküsimustele suunatud laiapõhjalisel konverentsil Eestis kohtuvad nii erasektori kui riigi
vastavate valdkondade spetsialistid.
Konverentsil tulevad kõne alla uued trendid nii tehnoloogiate
kui sotsiaalse valmiduse osas.
Näiteks otsitakse vastuseid küsimusele, milline võiks olla
droonide osa turvamisel kui ka sellele, millist kindlust annab
kinnisvara haldajale ja omanikule korralikult korraldatud tur-

vahange.

TARTU-JÕGEVAMNT.
KRUNTIDE

MOODUSTAMINE:

13
10

16
17
18)

REOVEEPUMPLA

TINGMÄRGID:
PLANEERITAV LUBATUD HOONESTUSALA
PLANEERITAV SÕIDUTEE

2

TALLINN

Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa tee

PLANEERITAV JUURDEPÄÄS KRUNDILE

TARTU

Arendaja: Edumees OÜ, info tel. 504 0527, Erkki

UUSARENDUS

Edukas
arendus loob
tervikliku
elukeskkonna

Elukondliku kinnisvara uusarendustele mõeldes kerkivad paljudele
halbade juhtumitena silme ette mitte kõige õnnestunumad põllupealsed
piirkonnad. Kui siialisada süvenevad transpordi- jaliiklusprobleemid,
on põhjust küsida, mida valglinnastumise entusiastid uusarenduste
eelisteks ja uudsemateks müügiargumentideks pakuvad.
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Lauri Leet
lauri.leet@aripaev.ee

Kinnisvara

Kodulahe
Linnakorterid looduses
–

Stroomi liivaranna lähedal
Parkmetsa kõrval

Energiaklass B
Päikesepaneelid, soojustagastusega ventilatsioon,
vesipõrandaküte
Korteritel suured rõdud või terrassid
Kõrged laed ja maast-laeni puit-alumiiniumaknad
Suur valik erineva suuruse ja planeeringuga kortereid

Suurepärane näide edukast uusarendusest on Veskimöldre elamupiirkondTallinna linna ja Saue valla piiril. Eelmisel

aastal kinnituse saanud detailplaneering
ei ole arendaja sõnul sugugi mitte uudse
idee tulemus. Brave Capital juhatuse liige
Veljo Kuusk selgitab, et pea 15 aastat tamärts 2016

KESKLINNAS

metsa sees: sääraneunistus võib
hea arenduse puhul enam-vähem

tõeks saada.
FOTO: JULIA-MARIA LINNA

Aivar Kaljulaid
564 0565

Мarianne Puustak
526 0323

Аgur Tammistu
501 0434

www.kodulahe.ee
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KOGENUD arendaja Veljo Kuusk

teab, mida peab sisaldama elurajoon, kus kodusoovijale kõik vajalik olemas. FOTO: ANDRAS KRALLA

gasi valminud Veskimöldre esimesel etapil arendatud elamurajooniga on elanikud rahul ning tegelikult on Veskimöldre laienduse peale mõeldud juba varem.
“Juba 2002. aastal üritasime sellelaienduseks vajalikku kinnistut ära osta, ent
siis see ei õnnestunud. Mõned aastad tagasi saime selle tehtud ja saime asuda uue
planeeringu koostamise juurde.”
Mitmed küsimused selle käigus, nagu näiteks kuhu planeerida ligi 100hektarilise üldpinnaga arenduses koolimaja
või kuidas korraldada teedevõrk, nõudsid kõvasti aruteluaega, ent kuna nii arendaja kui kohalik vallavalitsus olid Kuuse
sõnul tulemusele orienteeritud, sai üsna
pea umbes 5–6miljoniline arendus alata.
Ei piirdu ainult elumajadega. Balti piir-

konna suurimas ühe-etapilises arenduses
saavadVeskimöldres omalekodu 250 peret ehkkerkib 159 eramukohta, millele lisandub 91 ridaelamuboksi. Üsna erandlikult paljudest väiksematest arendustest ei
sisaldaVeskimöldre mitte ainult elamuarendust, vaid ka ühiskondlikke ja ärihooneid. Siia planeeritakse tanklat, kauplust,
lasteaeda, ilmselt ka söögikohta.
Suurim pretsedent on ette nähtud
krunt koolile. “Me oleme valmis ja Saue
vallaleka kinnitanud, et löömekaasa kooli rajamisel ning selleks on arenduses ka
spetsiaalne koht olemas.Taolised asjad on
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olulised inimesed, kes siia kolivad, saavadkaasa teadmise, et lapsi eipea hakkama sõidutama kaugele lasteaeda-kooli ja
et elu jaoksvajalikud teenused on käe-jala juures.”
–

Tasubteada

Maitse üle ei vaielda
Linnaväliste uusarenduste head ja vead

Plussid
Rahu, vaikus, linnulaul ja metsloomad.
Keskkond. Mugavad võimalused sportimiseks ja vaba aja veetmiseks.
Kohaliku võimu lähedus.
Kui Tallinnas on võim kaugel, siis väiksemas kohas on kokkkupuude koduse omavalitsusega tihti lähedasem ning bürokraatia väiksem.
Privaatsus. Tavaliselt küllalt suured krundid, mis pakuvad piisavalt palju privaatsust.
Miinused
Kommunikatsioonid.
Ebamõistlike arenduste puhul on esinenud
probleeme kanalisatsiooni, tehnosüsteemide, elektri või küttelahendustega.
Transport. Suurem aja-ja ressursikulu.
Avalikud teenused. Eriti talvisel ajal võimalikud komplikatsioonid teehoolduse, tänavavalgustuse või teiste avalike teenustega. Samal ajal näitab praktika, et Tallinnas
elades ei ole need probleemid sugugi väiksemad.
Igapäevase elu planeerimine. Pendelränne võib põhjustada probleeme ja peavalu kui pereliikmete töökohad, laste kool ja
lasteaiad asuvad erinevates omavalitsustes.
–

Ei tähenda kiiret rikastumist. Üsna üllatavalt ei sea aga Brave CapitalVeskimöld-

arenduse kiiret müüki oluliseks. “Me
eesmärk on müüa 3–5 krunti kuus, mitte kiiremini. Eesmärk on, et ei läheks siin
meeletuks ehitustandriks,” põhjendab
Kuusk. Kiire arvutus näitab, et viis krunti
kuus müües läheb arendajal Veskimöldre täielikuks realiseerimiseks kokku kuni seitse aastat.
“Oleme nende aastatega arvestanud,
me ei kiirusta. Kinnisvaraarendus ei tähenda kiiret rikastumist. Nende aastate
sisse võib jääda veel majanduslangus või
mõni muu tagasilöök.”
Uue aasta alguses on mõne kuuga Veskimöldres umbes kümmekond krunti
müüdud. Brave Capital pakub kodusoovijale välja ka näidisprojektid koos koostööpartnerite, ehitajate japrojekteerijatega, kes on nõus maju ehitama.“Kui inimene tahab kodu, siis meie tiim on nõus aitama, et inimene saaks omale kodu, millega ta on rahul,” lubabKuusk.
Tema sõnul toob arendajale suure eelise, kui omatakse finantsvõimekust, mis
lubab arenduste efektiivsust mahu kaure

Kinnisvara

/arendus

*
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■i*

m

JJ
***
-

UUED PAARISMAJA BOKSID
SUSI TÄNAVAL

Järveküla
Susi tee 18, Susi tee 12
(+372] 5114476
www.raekodu.ee
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MEREÄÄRSED krundid

meelitavad Metro Capitali kogemuse põhjal pigem elumajade huvilisi.

Me oleme
valmis ja sedaka
Saue vallale kinnitanud, et lööme
kaasa ka kooli
rajamisel.
Brave Capital juhatuse liige
Veljo Kuusk

du suurendadaning 7–8 aastat seda koormust kanda. “Peab olema oskus planeerida, mida jamillele tähelepanu pöörata. Ka
meie Soome ja Skandinaavia partneri kogemus on oluline, samuti olen ise alates
1999. aastast külastanud Soome elamumesse, millised teadmised ja kogemused
kõik siinse arenduse suhtes ära kulusid”
selgitab Kuusk.
Linna soovib Kuuse sõnul elama minna täiesti erinev inimene, korteriklient või
eramaja klient. “Nii et ka linna võib tihedamaks ehitada, aga linnast välja otsib
kodu inimene, kes eiole korteriklient. Peredele on ideaalne ikka maja suure krundi peal.”
30 minutit autosõitu ei piira huvilist.
Metro Capitali Jõelähtme vallas arenda-

tav, umbes 30 elamukrundiga Laheran-

na asub Tallinnastoluliselt kaugemal. Siia

elamistplaneeriv pere peab ilmselt arvestama suurema transpordi aja- ja ressur-
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FOTO: TEET MALSROOS/ ÕHTULEHT/SCANPIX

sikuluga. Kuivõrd vähendab see taolise
arenduse atraktiivsust?
Autosõit mööda suurepärases korras
asfaltteedTallinnakesklinnast Laheranna
kinnistuteni võtab aega keskmiselt 30 minutit. Metro Capitali turundusjuht Urmas
Uibomäe selgitab: “Sama aeg kulub paljudel Tallinnas elavatel inimestel töölt koju sõitmiseks, vahe on selles, et Laherannas elades saab õhtul nautidalooduskaunist keskkonda ja olla linnamürasteemal.
Piirkond sobibki suurepäraselt inimestele, kes soovivad elada Tallinnale küllaltki lähedal, aga nautida maapiirkonnas
elamise rõõme,” kiidab Uibomäe. “Suvisel ajal on võimalikLaherannas oma koduuksest välja astudesjõuda mõneminutilise jalutuskäiguga ühte ilusamasse liivaranda Eestis. Samuti on piirkond väga
sobiv golfiharrastajatele, sest Jõelähtme
Golfiklubi on kõigest lühikese autosõidu kaugusel.”
Tema sõnul on vahetult mererannaga

Kinnisvara

TISKRE tee 39

B

Kodu männimetsas oja kaldal, Haabersti, Tallinn

3-korruseline kolme korteriga korterelamu, pinnad 58,0–124,9 m2
Energiaklass „B“, lokaalne gaasiküte, parkimine hoovis

Valmis
Hinnad 110 260– 227 700

€

RAUDKOTKA tee 3
Ridaelamu Kloogaranna lähedal, Tuulna küla Keila vald
3 magamistoaga ja saunaga korterid, pind 98,6m2+ terrass 15,1m2
Puitmaja, Individuaalne õhk-vesi tüüpi küte

Krundi pind kokku 1896m2,
Valmib kevadel 2016

Hind 89 000 €

HEKI tee 6
Ruumikad korterid Viimsi keskuses Haabneemes
5-kordne liftidega kortermaja
Energiaklass „B“, majas on videovalve
Garaažikoht ja panipaik soklikorrusel ning integreeritud köök on hinna sees
Pinnad 81,2– 85 m2
Hinnad 99 500 127 000 €

B

–

NIIDU tee 1 ja 2
Ridaelamud Järvekülas Rae vallas
6-boksiga korterelamud 4,5 km Ülemiste Keskusest
3 magamistoaga läbi kahe korruse korterid pinnaga 100,0 m2/boks

Energiaklass „B“, individuaalne gaasiküte, soojustagastusega ventilatsioon,
2 parkimiskohta igale korterile

B

Valmivad märtsis 2016
Hind 160 000– 165 000

€

ÕNNE tee 2
Paarismaja, Rae külas Rae vallas
3 magamistoaga ja saunaga korterid pinnaga 130 m2 rõdu ja terrass
Energiaklass „B“, õhk-vesi soojuspump, põrandaküte, soojustagastusega
ventilatsioon. Krundi pind kokku 1609 m2
.
Valmib suvel 2016
+

B

Hind 180 000 €

NARVA mnt 13 ja 38
Büroopinnad üürile/müüa Tallinna kesklinnas

Narva mnt 13
2.korrus 88

m2– 2 tuba

+

194,7 m2– 9 tuba

sanruum, müügihind 170 000 €
sanruum, 1600 €/kuu, müügihind 390 800
+

€

Narva mnt 38
2.korrus 17,6 m2– 160 €/kuu
19,9 m2– 180 €/kuu
5.korrus 254,3 m2, müügihind 500 000

€

Lisanduvad nn.kommunaalkulud. Käibemaksu ei lisandu.

Välja tee 16

B

4 korteriga korterelamu, Tiskre, Harku vald
3 magamistoaga läbi kahe korruse eraldi sissepääsudega korterid
pinnaga 129,5m2+ rõdud ja terrassid. Energiaklass „B“
Individuaalne gaasiküte, soojustagastusega ventilatsioon
2 parkimiskohta igale korterile
Valmib sügisel 2016

Hinnad 190 000 €/korter

Pirnipuu pst 162
3-boksiga ridaelamu Muuga aedlinnas, Maardu linnas
3 magamistoaga läbi kahe korruse korterid, pind 103m2
Individuaalne õhk-vesi tüüpi küte
Krundi pind kokku 1042m2
Valmib sügisel 2016
Hind 124 000-134 000

€

hirvo@alg.e

5MÜGINFO 08923kin4svar.lge
Lukas

Hirvo

UUSARENDUS
Jõelähtme vallaga läbirääkimisi ärimaa-

Mis on mis
Kaks uusarendust
Veskimöldre
Asub Tallinna ja Saue valla piiril.
Arendaja sõnul suurim ühe-etapiline elamuarenduspiirkond Balti regioonis.
Krundid:
Asuvad enamuses (60%) metsa all.
Suurus minimaalselt 1500 m2
Ehitusalune pind 350 m2, saab ehitada
ka ühekorruselise suure pinnaga eramu.
Ühendused. Varustatud vee-, kanalisatsiooni-, drenaaži-, gaasi-, elektri-ja sideühendustega. Igale krundile viib tee.
Keskmine hind 60–70 eurot m2, hinna
sees liitumised ja käibemaks.

METRO Capitali turundusjuht Urmas

Uibomäe: arendaja kvaliteet loeb.
FOTO: ANDRES HAABU

piirnevate kruntide ostuhuvi on olnud väga suur. “Sedakinnitab ka asjaolu, et praeguseks on kõik elamumaasihtotstarbega
liivarannapoolsed krundid müüdud. See
on ka mõistetav, sest nii kaunis piirkonnas kõrghaljastusega krunte Eestis naljalt ei leia. Lisaks on nendele kruntidele
kehtestatud detailplaneeringud ja välja
arendatud vajalikud tehnovõrgud,” selgitab Uibomäe.
Mere ääres on nõudlus elukondliku kinnisvara järele.Siiski eiole mereäärne piir-

kond atraktiivne kõigile, sest Uibomäe
tunnistab, et ranna poolt vaadates Metsahundi tee nn teise rea kruntidele on huvilisi olnud mõõdukalt japraeguseks on
saadaval veel viis krunti. “Praegu peame

Laheranna
Asub Jõelähtme vallas mere ääres.
Krunte umbes 30.

dele projekteerimistingimuste kehtestamiseks, mis lubaks ka sinna osaliselt ehitada elumaju, sest detailplaneeringuga
randakavandatud spaahotellirajada soovivaid investoreid ja operaatoreid napib,”
tunnistab Uibomäe.
Uusarenduste osas on tema hinnangul üldiselt potentsiaali arukalt projekteeritud tehnovõrkudega kompaktsetel
asumitel, mille rajamiskulu on korrelatsioonis ostjate ootustega ja valmisolekuga selle eest maksta. “Laheranna oma
suurte, alates 7000ruutmeetriste elamukruntide ja tsentraalse kanalisatsiooniga sihib rohkem turu ülemist segmenti,
kus paratamatult on nõudlust ja pakkumisi vähem.”
Kohaliku omavalitsuse suhtumine loeb.

Ühendused:
Liitumispunktid ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ning elektriga on välja ehitatud Metsahundi tee kruntidel. Liitumiseks tuleb ostjal tasuda liitumistasud. Ka suuremad maatulundusmaa sihtotstarbega kinnistud paiknevad Laheranna ühisveevärgi piirkonnas.
Veevarustus on ettenähtud olemasoleva
kaevu baasil, selleks tuleb piirkonna vee-ettevõtjaga sõlmida liitumise eelleping ja tasuda liitumistasu.
Üldkanalisatsiooni väljaehitamist maatulundusmaa kinnistute osas pole ette nähtud
kanalisatsioon nendel kinnistutel lahendatakse iga kinnistu põhiselt vastavuses valla poolt väljastatavate projekteerimistingimustega.
Elektrienergiaga varustamise korraldab
müüja 25 A peakaitsmega liitumiskilpides
kinnistute piiril, ostjad sõlmivad liitumislepingud ja tasuvad liitumistasu.

–

Uibomäe tunnistabka, et suuremate arendusprojektide edukus sõltub alati palju
kohaliku omavalitsuse koostöö- ja kaasamõtlemise valmidusest. “Ka Laheranna algus oli raske pigem nähti arendusega kaasas käivaid muresid kui omavalitsusele kasvavat tulu uute maksumaksjate näol. Praeguseks on esimesed asukad majadesse sisse kolinud ja tekkimas
on uus kogukond, mis loodetavasti sulandub hästi olemasolevasse. Heaks eeskujuks on meie eelmine edukalt lõpetatud Kadakaranna projekt, mis asub Laheranna lähipiirkonas.”
Kui rääkida arendusprojektide kaugusest Tallinna suhtes, siis usutavasti leidub tema sõnul 30–40 km raadiuses Tallinnast mere ääres elada soovijaid. “Tänapäeval käivad inimesed nii Keilast, Haapsalust kui Pärnust Tallinnas tööl, seega on
raske optimaalsetkaugust kilomeetritesse panna. Kõik oleneb ikkagiarendusprojekti kvaliteedist jaarendaja usaldusväärsusest,” on ta kindel.
–

Õhku on rohkem ja hind mõnevõrra madalam
Märt Roos
Arco Vara maakler

Linnalähedastel uusarendustel on mitmeid eeliseid:
kui kesklinnas detailplaneering seda võimaldab, ehitatakse kõrgustesse. Linnast
väljas on aga ruumi ja õhku

rohkem ning saab ehitada
madalamaid korterelamuid,
eramuid, ridaelamuid. Samuti on linnalähedasteasukoh-
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tade eeliseks hind. Kui osta
näiteks Tabasallu Pääsusilma
uusarendusse või Peetri külla Peetri kodusse ridaelamu,
siis sama summa eest saab
kesklinnas kolme-, või sõltuvalt asukohast ka neljatoalise korteri.
Tabasalust ja Peetrist on
praegu juba väga heaühistransport linna ning piirkondades olemas kõik eluks va-

jalik: lasteaiad, koolid, poed,
söögikohad, spordirajatised.
Peetri aleviku tipptundide ummikuid leevendas Tartu maantee läbimurde tegemine, Haabersti ringi ümberehitamise tööd on samuti plaanis.
Linnalähedaste arenduste miinuseks võibki lugeda
samas seda, etkesklinn ei ole
käe-jala juures.

Tabasalust ja
Peetrist on praegu juba väga hea
ühistransport
linna ning piirkondades ole-

mas kõik eluks
vajalik.

Kinnisvara

HOMSELE MÕELDES
JUBA TÄNA

UUS
ÄRIHOONE

TALLINNA
TUIKSOONEL
Kesklinna vahetus läheduses,
pidevalt uuenevas Ülemiste
äripiirkonnas valmib õige pea uus

kontorihoone. Leia endale sobiv äripind
just selles modernses hoones!

ÜÜRIINFO:

Viktoria Kitsik +372 5344 7234

www.ulemistearimaja.ee
www.colliers.ee
www.laam.ee

Tiit Kaart +372 5645 0932

KORTERITURG

Korterite hinnad saavad piduri
Tõnu Toompark
Kinnisvarakool OÜ

Tallinna-Tartu korterite hinnad on alates 2009. aasta
kriisi põhjas olnud hinnasügavikustkiiresti kasvanud.
Alates 2014. aastast on tehingutes järjest enam tõusnud
uute korterite osakaal.

Kuni 2014. aastani oli kahe suurema linna hinnatõus põhjendatud kinnisvara väärtuse kasvuga ehk koduostjad olid nõus vara soetamise eest maksma järjest
rohkem ja rohkem.
Väärtuse tõusu ehk kõrgema hinna maksmise valmiduse taga olidvähenev tööpuudus ning tõususuunas
liikuvad sissetulekud, mida
toetas laenutingimuste kaudu nüüdseks juba nullist allapoole kukkunud euribor.
Tänavuse aasta esimese

kvartali mittetäielikeandmete baasil oli Eesti korteritehingute keskmine ruutmeetrihind 978 eurot, mis on
0,3 protsenti aastatagusest
vähem. Veel kvartal varem
näitas aastane hinnamuutus 10,4 protsenti plussi. Eesti korteritehingute mediaanhind ehk hind, millest pooled tehingud tehakse kallimalt ja pooled odavamalt, oli
käesoleva aasta alguses 1078
eurot ruutmeeter. See näita-

ja on aastatagusest 2,0% kõrgemal.
Hindu tõstis tehingute struktuurimuutus. Alates 2014.
aastast hakkas

elamispindade pakkumine nii uute kui
vanemate korterite sektoris
kiiresti kasvama. Pakkumiste
arvu plahvatuslik suurenemine pani kinnisvara väärtuse
tõusmisele pidurid peale.
Siiski jätkasid keskmised
korteritehingute hinnad tõusu, kuid seekord oli hinnatõusu taga mitte kinnisvara
väärtuse kerkimine, vaid asjaolu, et tehingute struktuu-
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ri hakkas lisanduma järjest

enam ja enam uusi kortereid.
Uute ehk keskmisest kallimatekorterite tehingutesse
lisandumine tõstis tehingute koguarvu keskmist hinnataset ilma, et kinnisvara väärtus oleks olulisestmuutunud.
Hinnakõver on pöördunud
alla. Selle aasta alguses näe-

me hinnakõveratelt, et korteritehingute keskmine hind
on võtnud viimaste aastate
jooksulvõimatuna tunduva
suuna allapoole.
Siit tõstatuvadküsimused, kas korterite kõrgele tasemele püsima jäänudpakkumiste arv on tekitanud ülepakkumise ja nüüd tüürivad elamispindade hinnad ja
väärtus miinuse suunas? Kas
homme saab korteri osta odavamaltkui täna ehk kas elamispinna ostuotsuse peaks

tulevikku lükkama?
Tallinna elamispindade
turg, mis suunab kogu Eesti
vastavat valdkonda, on olnud
aktiivne. Korteritehingute
arv on kõrge ja kui ostjad kinnisvara kokku rabavad, liiguvad hinnad paratamatult
tõususuunas, sest kinnisvaramaailmas ei ole pakkumist
võimalikkiiresti kasvatada.
See on olnud senise hindadekerkimise taust. Nüüdseks on turule tulnud pakkumist, siiski ei saa me rääkida ülepakkumisest. Võib küll
tunduda, et müüki paisatakse üks uus ja uhkem korteriprojekt teise järel,kuid nägema peab ka nõudluse poolt.
Enamus uutestkortermajadest leiab ostjad üsna mõistliku perioodi jooksul. See viitab, et pakkumine ja nõudlus
on tasakaalus.
Intressimäär soosib ostjaid. Arvestades, et intressi-

määr on ostjaid toetavja pangad on kinnisvara soetajatele valmis laenu andma, ei ole

alust aasta alguse hinnalanguse numbri baasilrääkida
veel turu pöördumisest. Lisaks toetavale laenuturule on
korteritehingute arv kõrge
ehk ostjad on ostmas. Tüüpiliselt on hinnalanguse esimeseks märgiks tehingute kadumine, mida me praegu toimumas ei näe.
Tagatipuks tuleb arvestada, et hinnalanguse “süüdlane” on tegelikult hästi teada. 2015. aasta alguses sõlmis
Merko luksusliku Kentmanni 6 korterelamu väga kallite korteritega asjaõiguslepinguid. Statistikasse lisandunud korterid ajasid hetkeks
keskmise hinnakõrgele ja
nüüdseks on mõningane korrektsioon isegi pigem oodatud tulemus.
Suur pilt sisaldab riskitegureid. Kohalikke Eesti ja Tal-

linnakorterituru näitajaid
uurides ei ole seega paanikaks põhjust. Mõningane statistilinekorrektuur keskmistes tehinguhindades ei viita
kinnisvara väärtuse langemisele. Prognoosida võiks justkui igikestva tõusu jätkumist.
Suurt pilti ehk maailmamajanduses toimuvat arvestades ei ole asjaolud siiski sedavõrd päikeselised. Probleeme on küllaga, alustades
maailma börsidel toimuvast
kuni Euroopa Liidu püsimiseni. Sellele lisab vürtsi sõjategevus Ukrainas, Süürias.

Kindlustunnet ei lisa siiani
õnneks paberile jäänud mängud agressori tegevusest Baltimaades, millekõrval kaubanduspartnerite mitte kõige
parem hakkamasaamine ei
tundugi nii hull.
Neid riskitegureid arvestades võib tõdeda, et üks korterituru kiire hinnatõusu periood on taas läbi saamas. Liigagi aktiivse tehingute aktiivsuse jahtumine toetavate laenutingimuste juures

Võrdlus

Tallinnas ja Tartus hinnad
korterite

ruutmeetri

keskmine hind, eurodes
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2009

ALLIKAS: TÕNU TOOMPARK

võib, kuid ei pruugi tähendada marginaalset korrektsiooni hindades.

Arvestades,

et ostjad on

aktiivsed, võib pigem ennustada mõõduka 2–5protendilise hinnatõusu jätkumistlähema aasta kestel, mis käib
käsikäes sissetulekutekasvuga.

Kümneprotsendilise j

a

isegi kõrgema hinnatõusu-

perioodi lõppemine tähendab, et praegused ostjad peavad kinnisvara ostuotsused
tõsisemalt läbi kaaluma, ostuotsust langetades ei tohiks
maksta kõrgemat “homset
hinda”. Investeerimisotsuseid
tehes, ostes näiteks korteri
väljaüürimiseks peab äriplaani tõsiselt arvutama, et eelnevalt selgeks teha, kas projekt
ikka tulu annab.
Muutusedkorteriturul ei
tähenda, et midagi oleks elamispindade sektoris halvasti. Pigem on see märk mõningasest küpsusest, kus uutel Ameerika mägedel sõidu jaokspeab järgmine kriis
hoogu andma.
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Lasnamäe p–arimkoht

Tallinnas?
20

Kinnisvara

Mis on mis

Stock-office pinnad
Energiasäästlikud, tänapäe-

vaste kvaliteetsete tehnosüsteemide ning viimistlusega äri-

pinnad. Igal üüripinnal on oma
klaasfassaad.
Esimesel korrusel esindus/
kauplusepind, mille taga paikneb lao- või tootmispind.
Teisel korrusel kontoripind.
Kontori/kauplusepinna ja laopinna suhe on keskmiselt vahemikus 30/70 kuni 50/50.
Varustatud sundventilatsiooni-, tuletõrje- ja valvesüstemidega.

Aitab kokku hoida tööjõu,
transpordi jm kuludelt, kuna

kõik ettevõte müügi- või tootmistegevused toimuvad samal
pinnal samas asukohas.
ALLIKAS: HAMMERHEAD

OÜ

LASNAMÄE suur elanikkond
tekitab hulgaliselt võimalusi.
FOTO: ANDRAS KRALLA

Ärikinnisvara arendajad
kurdavad tihti, et Tallinnas
on järjestraskem leida
projektideks sobivaid krunte. Küll ei ole suurus piisav,
teiseskohas on takistuseks
ilmselged probleemid
logistikaga, kolmandas ei
oletootmiskinnisvara ette
nähtud juba planeeringus.
Kas Eesti mõistes hiiglaslik
Lasnamäe võiks olla siinkohal parim valik?
märts 2016

Lauri Leet
lauri.leet@aripaev.ee

Lasnamäe puhul toovad arendajad kui
ühest suust välja siinset suurt hulka inimesi, mis leevendab levinud tööjõuprobleemi. Samuti kiidetakse üsna head

transpordiühendust magistraalteedega
ning üsna head transpordiühendust sadamate, lennujaama ja rongidepooga.
Tallinna linna arengukavas olevRahu
tee rajamine peaks valmimisekorral pakkuma ühendust Tallinna sadamast Lagedi teega. Planeeritav tee kulgeks tulevikus
vahetultPriisle arendusprojekti kõrvalt ja
toetaks selle arengut oluliselt.
Kas need argumendid on aga piisavad,
et mõningane võõristus Lasnamäe suhtes

maharaputada? Kinnisvara ostu, müügi
ja arendusega tegelev Hammerhead OÜ
arendab juhatuse liikme Allan Kooli sõnul Lasnamäel Priisle laokeskuses 3,1 hektarilkokku nelja hoonet, millest praeguseks üks ka valmis. Lisaks ka Betooni tänava laokompleksi, mis praegu on planeeringufaasis.
Tööjõu leidmisega

on linnast väljas

probleeme. Lasnamäe piirkonna eeliseks

on Kooli sõnul võrreldes Tallinnast väljapoole jäävate äripindade arendustega
see, et vaba tööjõud on siinsamas olemas.
“Paljud tegijad, kes arendavad projekte näiteks Jüri tööstuspargis kurdavad, et
töötajate leidmiseks on vaja korraldada
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transport Tallinnast, sest piirkonnas kohapeal inimesi lihtsalt ei jätkupiisavalt.”
Kommentaar
Kool toob ka võrdluseks Raplamaa Kaks positiivset
suurima arenduse, Märjamaal Hammeromadust
headi arendamises oleva 13hektarilise
Treff logistika-ja tööstuspargi. Igas muus Indrek Serviski
Arco Vara äripindade nooremmaakler
mõttes logistiliselt väga heas asukohas,
kokku enam kui 70 000ruutmeetrise ehiLasnamäe piirkond on olnud
kogu aeg hinnas, Peterburi
tusaluse pinnaga logistikapark on atraktiivne, ent paljud seal osalevad ettevõtted tee äärne ala on juba täis ehikurdavad, et vajaliku tööjõu leidmisega tatud ja vaba ruumi kipub
on probleeme.
puudu jääma.
Kaks näitajat on LasnaVäheseid kohti Tallinnas, kuhu saab
mäel väga head. Esiteks logisrajada nn stock-office pindu. Tallinnas
tiliselt hea asukoht, Lasnaon Kooli sõnul suur vajadus nn stock-ofmäeltpääseb otse Peterbufice pindade järele, kus oleksid kompakt- ri teelt linnast välja. Kasutaselt koos nii kontor, kauplusepind, laodes Tallinna ringteed, jõuab
pinnad kui ka väike tootmisüksus. “Taohõlpsasti nii Tartu kui ka Pärlisi müügis olevaid krunte, kuhu stocknu maanteele.Teiseks Muuga
office’eid saab arendada, ei ole Tallinnas sadama lähedus.
palju, jaLasnamäel on neid veidirohkem
Kõigele eelnevale lisaks on
kui mujal.”
Lasnamäel ka olemas inimeSee on Kooli sõnul ka üks põhjus, miks
sed, tööjõud, mida vajab iga
Hammerhead tegeleb aktiivselt nii Priisettevõte.
les kui ka Betooni tänaval. Mustamäel LaLasnamäe miinuseks on
ehk juba eespool mainitud
ki jaKadaka tänavatel olevad lao-ja tööstuspinnnad on tema sõnul vananenud, ruumipuudus.

Lasnamäe on suur ja lai, konkreetse arendusaetrakti vsuse hindamisekstuleks
vaadelda igat projekti konkreetsemalt.
FOTO:

EIKO

KINK

millest paljud ei vasta enam tänapäevastele nõuetele.
Kinnisvara tegevdirektori
Partner
1
MartinVahteri sõnul on Lasnamäe linnaosa lai mõiste ning iga arenduse perspek-

ÜÜRILE ANDA UUED JA
ENERGIASÄÄSTLIKUD
LAO-TOOMIS-JA
ESINDUSPINNAD TALLINNAS

Äripind.ee
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Büroo ja tootmishoonete
-

osas on atraktiivsed Peterburi tee algus ja Suur-Sõjamäe
piirkond.
1Partner Kinnisvara tegevdirektor
Martin Vahter

“Ega Lasnamäe koha pealt väga palole, linnaosa senine planeering jahoonestus räägib enda eest. Samuti saab palju välja lugeda üldplaneeringust. Büroo- ja tootmishoonete osas on
atraktiivsed Peterburi tee algus ja SuurSõjamäe piirkond. Samuti on perspektiivikas Tondiraba piirkond, mis jäi nõukogude ajal väljaehitamata ning kuhu käesolevaks ajaks on rajatud mitmeid äri- ja
avalikuks kasutuseks mõeldud hooneid,”
ütleb ta.
ju mõelda ei

tiiv sõltubkonkreetsestpiirkonnast. Piirkonna potentsiaali hindamisel on tema
sõnul suur erinevus, kui räägime näiteks
Peterburi tee äärsest piirkonnast või hoopis Punase tänava või Priisle tee kandist.

Transpordiühenduste toimimine on

Küsides transpordiühenduse kohta, vastab Vahter, et kuna Lasnamäe oli viimane linnaosa, mida nõukogude ajal välja ehitati, jõuti ka
mõistagi oluline.

Siseviimistlus-

mõelda rohkem selle peale. “Tõsi, palju
jäi ka lõpetamata,” lisab ta siiski. “Ei saaks
öelda, et mingit tüüpi hooned sobiksid
just Lasnamäele. Tõsi, lennujaamaga seo-

ses on selle läheduses lennukeid ja lennujaama teenindavaid hooneid. Samuti on büroo-ja laohooned heaks puhvertsooniks elupiirkonna ja müra tekitavate
lennujaama ja Ülemiste kaubajaama vahel. Lõpuks on ka nii, et kus juba on, sinna tulebka juurde.”
Ka Arco Vara äripindade nooremmaakler Indrek Serviski ei räägi Lasnamäest ainultkiitvates toonides. Kuigi Lasnamäest on linnasiseselt kujunenud vähemalt entusiastide sõnulTallinnas suurim
tööstuspiirkond, on ka siinsel arendusel
piirid ees. “Miinuseks on ehk ruumipuudus. Piirkond hakkab juba väikseks jääma ja suuremad ettevõttedkolima linnast
kaugemale,” märgib Serviski.
Kokkuvõttes ütleb Vahter, et arenduste
osas mingit üldistavat rusikareeglit välja
tuua on keeruline. “Selleks on Lasnamäe
liiga suur ja mitmetahuline. On piirkondi, mis sobivadrohkem tööstusele ja tootmisele, samuti on piirkondi, mis sobivad
rohkem eluhoonetele.”

ja maalritööd
Trepikodade

renoveerimine

Büroopindade
viimistlus
Fassaadide
värvimine

Suuremahulised
värvitööd:
Tootmishooned,
laod jne.

~
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~
~
~
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Itaalia ärimees
paigutab raha ainult
Eestisse. Üle 20 aasta
siinsel kinnisvaraturul
Annika Matson
annika.kald@aripaev.ee

Itaalia ärimees Massimo
Guerrini on enam kui 20 aas-

tat tegelenud kinnisvaraga
Eestis ning on õppinud meie
turgu tundma.

Maakler peab tema sõnul
olema eelkõige korrektne ning
vahendamakliendileausaltka
probleemset infot.
Millistkinnisvara olete nende
aastate jooksulEestis ostnud
ja müünud? Kokku olen 21
aasta jooksul ostnud ja müünud Eestis üle 40 kinnisvara-

objekti. Praegu on mul Tallinnas kaks korterit: üks Tatari ja
teineRüütli tänaval, disainrõivaste ja -jalatsite äri Suur-Karja tänaval, garaažid ja parkimiskohad kesklinnas ja Mustamäel.Lisaks villa Saue vallas.
Suuremat ärikinnisvara mul
Tallinnas enam ei ole. Hiljuti
müüsin maha ühe ärikinnisvaraobjekti Pinna tänaval.Aga
just käivitan disainrõivaste ja
-jalanõude butiiki vanalinnas
Suur-Karja tänaval.
Mul on olnud ka konsultatsioonifirma teistele Euroopa investoritele, kuidas Eestisse investeerida. Tegin oma kogutud kogemustest äri.
Miks garaažid? Minu arvates
on Tallinnas viie aasta pärast

suur probleem parkimiskohtade ja garaažidega, Roomas
näiteks on juba praegu suhteliselt võimatu parkida. Olen
garaaže ostnud kesklinnas ja
Mustamäel. Investeeringute
tuleviku osas näen, et praegu on hea võimalus osta par-
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kimispinda, garaaže ja põllumajandusmaad.
Millistärikinnisvara te Tallinna-Narva kiirtee ääres arendate? Praegu on pooleli suur

äriprojekt Rakvere lähedal
Haljala risti läbiva kiirtee liiklussõlmel. Praegu asuvad seal
Sämmi grill ja Neste tankla,
aga sain justkohalikus omavalitsuses kinnitatud detailplaneeringu. Arendan seal koostöös oma arhitektiga üht ärikinnisvaraobjekti. See on suur
investeering: tankla, hotell ja
kolm kaubanduspinda ning
veoautodeparkimisplats ja autoremonditöökoda.
Kui suur oli teie investeering
Haljala liiklussõlme arendusse? Olen sinna investeerinud

juba 2 miljonit eurot, aga 6
miljonit tuleb veel investeerida. Seoses maailma majandusolukorraga alates 2008. aastast on olukord raske ning selle projekti rahastamiseks võtsin ma ka mõnekuu eest laenu.
Kas kõik teie kinnisvarainvesteeringud on teile kasumit toonud? Jah, kõik. Näiteks
äriprojekt Pinna tänaval, see

oli kaubanduskeskus paljude
rentnikega, mille müüsin kahe aasta eest. Sealt sain parima kasumlikkuse Eestis.
Saite kannatada Eestit tabanud kinnisvarahindade krahhis 2007. ja 2008. aastal? Sain

kannatada. Olin Eestis tegutsemas ka juba 1998. aasta Vene kriisi ajal, aga 2007. aasta
kriisis sain valusamini pihta,

olid mu olemasolevad investeeringud Eestis juba suuremad.
sest siis

Kas Eestis saabub varsti uus
majanduslangus? Mina Eesti kinnisvarahindade suurde

langusesse ei usu. Vähemasti mitte vanalinnakinnisvara
piires. Seal lihtsalt ei saa hinnad kuidagi langeda, sest sinna objekte juurde ei teki. Väikeses riigis meeldib mulle see,
et kui sa ise oled korrektne inimene, siis ollakse ka sinuga
korrektne.
Kas te oleteka mujal Euroopa
riikides kinnisvarasse investeerinud? Mul on olnud kinnisvara Saksamaal ja Hispaa-

nia haldusalas asuval Tenerife saarel. Aga need ma müüsin maha 15–16 aasta eest ja
otsustasin, et investeerin ainult Eestisse.
Kuidas te valite omalekinnisvaramaaklerit kui objekte
müüte? Kasutan Eesti kinnis,

varabüroode teenust, näiteks
Pindi kinnisvara maaklereid.
Oma konkreetset maaklerit
mul pole. Ma alati kontrollin
internetist maakleri tausta,
siin Eestis on nii lihtne internetist kõike järele kontrollida.

Mis on väga olulised jooned
heal kinnisvaramaakleril?

Kõige olulisem on, et ta oleks
korrektne. See tähendab, et
kui sa oled eestlane ja sa elad

siin, siis saad rääkida kõiki
asju eesti keeles ja kontrollida teemasid üle kasvõi mitu
korda. Näiteks rääkida naabriga, uurida veesüsteemide
korrasolekut. Et maakler paneks laualekõik aspektid, mitte ainult ilusad vaated, vaid ka
probleemsed kohad.
Kellele te olete oma objekte
müünud? Enamasti ikka Ees-

ti ostjatele. Kõigest kahel-kolmel korral neist 40st Itaalia investoritele.
Millest on Itaalia investorid
enim huvitatud? Teate, ise-

Praegu on hea võimalus osta parkimispindasid, garaaže ja
põllumajandusmaad.
Massimo Guerrini

gi itaallased on erinevad. Näiteks põhja-ja lõuna-itaallaste
vahel on üsna suurederinevused. On võimatu öelda, mida
Itaalia investorid üldiselt eelistavad. Mina olen alati soovitusi andnud ja küsitud hindakommenteerinud.

Kinnisvara

Tasubteada
Massimo Guerrini
ärid Eestis
Euroimmobiliare AS
Investeerib omavahendite arvelt ja teeb kinnisvaratehinguid.
Grupil on Eestis kolm tütarettevõtet Mullamäe OÜ, Camillus
Trading OÜ ja Inteser OÜ, sidusettevõte Heartsong OÜ ning teraviljatootmisele keskendunud
Mullamäe farm.
–

kinnisvaraportfell

Tallinna vanalinna korterid ja disainriiete äri, talumaa Rummu
vallas, garaažid ja parkimisplatsid Tallinna kesklinnas ja Mustamäel ning ärikinnisvara Peterburi maantee ääres Haljala ristis.
EESTIT on itaallane MassimoGuerrini hakanud pikkade

aastate jooksul pidamaoma
teiseks kodumaaks.
FOTO:
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LINNAPLANEERIMINE

Lärmakast
magistraalist
meeldivaks
keskkonnaks
Tallinna Peatänava projekti eesmärk on luua Tallinna
südalinna terviklik jameeldiv linnaruum, kus inimesed
tahavad aega veeta. Säärane keskkond loob eeldusi
kinnisvarahindade tõusuks ja parandab ka turvalisust.

Lauri Leet

lauri.leet@aripaev.ee

Peatänava konkursi töörühma liige ja
liikuvuse ekspert Marek Rannala märgib, et konkursi korraldajatel ei ole Tallinna peatänava küsimuses eraldi plaane turvalahenduste disaini osas. Ent tur-

valisus on mõistagi oluline. “Kui on loodud hea ja läbimõeldudlinnaruum ning
kasvab seal viibivate inimeste hulk, siis
turvalisuse olukord paraneb loomuliku
osana,” usub Rannala. “Inimesed linnaruumis loovad nii turvalisuse tunde kui
turvalisuse.”
Peatänava projekti juures on tema sõnul oluline algatus koostöö soosimine erinevate osapoolte vahel, kes oleksid huvitatud mingis konkreetses linnaruumi piirkonnas (tänavalõigul) asjade koos lahendamisest. Kui linnaruumi heakäekäik on
olulinekoostöös kõigile, sünnib sellest ka
parem turvalisus,” ütleb Rannala. “Muu
maailma linnades on olemas isegi selline amet nagu tänavadirektor, kes juhib
organisatsiooni, mis seob selle tänava huvitatud osapooled. Nad ajavad asja ühiselt.
Seisavad oma tänava heakorra, planeeringu, arengu eest. Teevadkoostööd ja on informeeritud. Selline koos tegemine tõstab ka turvalisusust,” kinnitab Rannala.
Tallinna Peatänava projektiga ei olda
praegu veel projekteerimise faasis, vaid
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Mis on mis
Tallinna Peatänava
visioonikonkurss
Eesmärk on luua Eesti Vabariigi 100. juubeliks Tallinna südalinna kaasaegne, 21. sajandisse sobilik inimkeskne linnaruum. Juubeliks on valmis projektid, esimeste etappide ehitus algab kõige varasemalt juubeliaasta teises pooles.
Koosneb Peatänavast (Pärnu maantee alguses Viru ringist Vabaduse väljakuni ja
Narva maantee alguses Viru ringist Jõe tänavani) ja Mereühendustest (Narva maantee Peatänava lõigu ühendused sadama ja

merega).
Mida tehakse. Heade lahenduste leidmiseks on teostatud ja teostatakse hulk uuringuid, korraldatud kaks temaatilist linnafoorumit üle 80 eri alade ekspertide osalusel,
korraldatakse ideevõistlused mõlema projekti lahenduste leidmiseks.

Vaata veebist
Kommentaarium Stickyworld keskkonnas, kus kõik huvilised saavad anda oma
panuse peatänava paremaks muutmisel.

www.peatänav.ee/motle-kaasa

käib ekspertide, ettevõtete ja teiste piirkonnaga seotud asjaosaliste kaasamine teadmiste hankimiseks. “Eesmärk on
luua hea kvaliteetne elukeskkond, kus on
meeldiv olla, mis toimiks sihtkohana.Tallinna peatänav ei tohi olla koht, kust inimesed vaid läbi tormavad, vaid kus nad
ka peatuksid.”
Praegu pime ja lärmakas. See linnaruum

on Rannala sõnul praegu pime ja lärma-

kas, siin ei olekusagile varjuda, samuti ei
ole meeldiv heakord. “Visuaalselt on see
lihtsalt lage asfaltväli autodele. Aga jalgsi ei ole siin kusagil hea olla. Jalgsi linnaruumis viibimine peab olema meeldiv,”
kirjeldab Rannala.
Jalakäijate elu meeldivamaks muutmiseks ei pea autoliiklust Rannala sõnulkuhugi mujale suunama. “Igasugune liikuminekoosneb inimeste igapäevastest otsustest ja inimesed kohanevad kui tingimusi muudetakse. Kui teeme peatänava
heaks, soovib rohkem inimesi sinna saabudailmaautota,” on ta kindel. Samas rõhutab ta, et uue peatänava kontseptsiooni ei kuulu autoliikluse sulgemine üheski
lõigus. “Me jätame alles 1+1 raja autodele,
mis tegelikult suuresti on praegune olukord, sest läbivalt 2+2 sõiduradaTallinna
peatänaval ei ole ka praegu. Selle tagajärjel saame autoliikluse aeglasemaks ja ra-
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LIIKUVUSE

ekspert Marek

Rannala märgib,
et hea linnaruum on selline,

kus inimesed
tahavad viibida.
FOTO: EIKO KINK
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LINNAPLANEERIMINE
hulikumaks. “Läbilaskvus oluliselt ei lange, aga keskmine kiirus väheneb nii rahustavate elementidekui paljude ülekäiguradade tõttu.”
Turvalisust oluliselt mõjutavate tegurite reas rõhutab Rannala, et kõige olulisemad on selles linnaruumis viibivad inimesed. “Maailmapraktika ja ka erinevad
uuringud näitavad, etkuikonkreetses linnaruumis viibib igat liiki inimesi, läbilõige ühiskonnast, loob see parimad eeldused ka turvalise elukeskkonna sünniks.
Detailid määravad palju. Tänavaruumi disainis valitsevad üsna universaal-

sed põhimõtted. Rannala toob need välja: “Esiteks peab olema kohti, kuhu minna ja kus olla, see teeb ruumi meeldivaks.
Lage plats on suhteliselt vaene keskkond
ja tekitab kõleda tunde, puudub detailsus. Jalakäija, kes liigub viis kilomeetrit
tunnis, märkab kõigi meeltega detaile ja
neid peab ruumis olema piisavalt. Samal
põhjusel peavad objektide vahemaad olema küllalt väikesed, et meeled oleks pidevalt stimuleeritud.”
Üks detailidest on kindlasti haljastus,
mis tõrjub kõleduse tunnet. Samas on ka

Tammsaare pargi

läbimine võib
tekitada kõhedust,
märgib liikuvuse
ekspert Marek
Rannala.
FOTO: ANDRAS KRALLA
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HEAKS KIIDETUD SOOME
ALLERGIA- JA ASTMALIIDU
POOLT

EDASIMUUJAD:
TALLINN: Kemiflora kauplus, Laki 3a, tel 656 3472
VOH! värvi- ja krohvikeskus, Helgi tee 2, tel 514 5634
TARTU: VOH! värvi- ja krohvikeskus, Ringtee 35, tel 525 7874
RAKVERE: Smalt OÜ, Niine 4a, tel 5306 6277
NARVA: Teknokolor OÜ, Kadastiku 57c, tel 526 2101

VAIKE-MAARJA: Pandivere Ehitus AS, Pikk 14, tel 326 1422
TAPA: Stellana OÜ, Paide mnt 77, tel 322 0047
PÄRNU: VOH! värvi- ja krohvikeskus, Pae 4, tel 5898 4800
KURESSAARE: OÜ Prikem Color, Tallinna mnt 30, tel 453 3331
KÄRDLA: Faasion OÜ, Põllu 32, tel 462 2502

LINNAPLANEERIMINE
siin mõned eripärad. “Kui pargid iseenesest on kenad kohad ja neid ihaldatakse,

ei ole need tingimata turvalised või turvatunnet tekitavad keskkonnad. Seal on
näiteks kambakesi ka kurjemate kavatsustega seltskonnal piisavalt eraldatust.”
Hea linnaruum on selline, kus haljastus on integreeritud terviklikult lahendusse, mitte nii, et kusagil on lagedad
ja ebameeldivad magistraalid ja siis seal
kõrval suured pargid. Ruum peab hea olema igal pool.

Tulekul
“Turvakonverents 2016”

Liigse eksklusiivsuse ohud. Kinnisva-

Toimub 7. aprillil Tallinnas.
Juttu tuleb muu hulgas ka oskusliku linnaplaneerimise tähtsusest just turvalise elukeskkonna loomisel. Marek Rannala annab
koos politsei-ja piirivalveameti arendusosakonna juhtivkorrakaitseametniku Varmo
Reiniga ülevaate, milliseid küsimusi võiksid linnaplaneerijad, arhitektid ja kinnisvaraarendajad silmas pidada, et luua turvaline ja
hea elukeskkond.

ra omanikele ja arendajatele on Tallinna Peatänava projekt Rannala sõnul kasulik, sest meeldivama linnakeskkonna sünd tõstab väga suure tõenäosusega
kinnisvarahindu ning äride kasumlikkust. Nii on see töötanud enamikes maailma nurkades.
Samas tulebka selles küsimuses leida
mõistlik tasakaalkallite lahenduste, eksklusiivsuse ja kõigile meeldiva keskkonna loomise vahel. “Kui räägime peatänava projekti mereühenduse liitmise osast,
siis on näha, et arendajatel on suur tahe
teha mere äärde sadama piirkonda eks-

klusiivkortereid. Neil on aga tendents jääda rendikorteriteks, mis ei aita luua piirkonda turvalisusttekitavat kogukonda.”
Põhjamaade linnades püütakse uusi
alasid arendada eri tüüpi elamisvõimalustega. “Arendaja võib eksklusiivsemast
arendusest saada esialgu küll veidi suurema kasumlikkuse, aga pikemas perspektiivis see piirkond enam ei ole nii atraktiivne, sest see muutub ühekülgsemaks
ja ei paku enam laialdasemalt inimestele meeldivat elukeskkonda.”

Efektiivne ärikinnisvara
haldus, hooldus, puhastus.
Lepingu

Parim haldusettevõte 2015

sõlmimisel

1 kuu
haldusteenust

tasuta!

www.done.ee

TULEVIK

Päikesepaneelid
lisatakse keskmise
arenduse osaks
Päikesepaneelide
tasuvuse küsimus
tekitab nii ärikinnisvara
kui elamuarenduste
juures vaidlusi.
Konkreetsete numbrite
nimetamisel tuleb
arvestada paljude
oluliste detailidega.
Lauri Leet
lauri.leet@aripaev.ee
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suuri rumalusi siiski ei tehta,” märgib päikesepaneelide terviklahenduste müügi ja
paigaldusega tegeleva OÜ Energogen tegevjuht MartinLall.
Kui kinnisvaraarendaja pöördub Energogeni sooviga kasutada oma arenduses
elektrienergia tootmiselpäikesepaneele,
Vähi kolleegid kinnisvaraarendajad ega tuleb kliendi vajadustest arusaamiseks
ootuspäraselt ka päikeseelektrijaamade Lalli sõnul analüüsida kõigepealt tarbitootjad, paigaldajad jasüsteemideprojekmisvajadust ja selle iseloomu, võrrelda
teerijad. “25 000eurone investeering päipäeva-ja öötarbimise osakaalu, hinnata
kesepaneelidesse tasub end ära 17–19 aasvõrgutasude suurust.
Kuigi ettevõtete arenduste juures võitaga ja investeeringu tootlus on 5,3–5,9
protsenti,” olidVähi sõnad konverentsil. vad päikeseenergia kasuks rääkida te“Kui süsteem on ebaprofessionaalselt ma sõnul üsna tihti ka kõrvalolevad eesprojekteeritud, võiks ehk halvimal juhul märgid, näiteks vajadus kõnetada tehsellised tulemused saada, ent tavaliselt nii noloogiahuvilist või keskkonnateadlikVeebruari alguses toimunud Äripäeva
Kinnisvarakonverentsil esinedes ütles
energiasäästlike arenduste eestvedaja
Kristjan-Thor Vähi, et paljudele meeldib propageerida päikesepaneele, kuid
nende tasuvusaeg on ikka veel liiga pikk.
Nende väidetega ei nõustu mitmed

Kinnisvara

TULEVIK

JAHEDAM kliima aitab
üllatuslikult teatud piirini

paneelide kasutegurit hoopis

tõsta.
FOTO: MEELI KÜTTIM

www.peugeot.ee
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Peugeot Liising kasutusrendi tüüpi autoliisingu järgmistel näidistingimustel: vara hind 10 900 € käibemaksuga, sissemakse 15%, jääkväärtus 25%,
aastane intressimäär 1,9
3 kuu EURIBOR, periood 50 kuud, lepingutasu 199
Arvutamisele! ole arvestatud võimalikke vara registreerimiskulusid,
riigilõive, hindamisakti tasu ning liiklus- ja kaskokindlustuse aastamaksete suurust. Pakkumine kehtib kuni sõidukeid jätkub. Tegemist on finantsteenusega,
% +

€.
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PARIMA kasuteguri annavad

paneelid õige nurga all, märgib Energogeni tegevjuht Martin Lall. FOTO: ERIK PROZES

ku klienti, lähtub Energogen tasuvusarvutustes siiski vaid otsestest numbrilistest näitajatest.

Tasuvusajaks umbes kümme aastat. Parima päikesepaneelide tasuvuse annab
mõistagi see,kui ettevõttel on suurim tar-

bimine suvel japäevasel ajal. “Sellisel juhul võib parimate näidete juures olla paneelide tasuvusaeg isegi kõigest viis aastat. Tavaliselt jääb see siiski viie ja kümne
aasta vahele,” märgib Lall.
“Isegi väiksema eratarbimise juures,
kui tootmine on mõistlikult seadistatud
ning on võimalikult vähe võrku tagasimüümist, on tasuvusaeg ikkagi kümmekond aastat, mitte 17 või rohkem aastat,
nagu väitis Vähi,” lisabLall juurde.
Seda saab tema sõnul väita nii Euroopa Komisjoni päikesekiirguse andmekaardi PVGIS põhjal kui ka praktilistele
mõõtmistele toetudes. PVGIS kaudu on
leitav ühele geograafilisele punktile aasta jooksul langeva päikeseenergia kogus
ning selle põhjal ka paneelide teoreetiline tootlus.
“Jälgides meie paigaldatud objektidereaalseid tootlusi, siis võime öelda, et
kõnealune PVGIS on tegelikult konservatiivne. Parimatel aastatel, nagu näiteks
2013, tootsid paneelid kusagil 25% lubatust rohkem,” avaldab Lall ja lisab samas
juurde, et aastad on aga erinevad. “Halvi-
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Tasub teada
Tasuvuse arvutamisel palju
komponente
Päikesepaneelide investeeringu tasuvuse mõjutajad

Alginvesteeringu suurus. Peab olema
mõistlik ja vastavuses soovitud eesmärgiga. Väikeste projektide puhul investeeringu suuruseks iga vati kohta üks euro (enne
käibemaksu), suuremate, võimsusega alates 150–200 kW lahenduste puhul jääb 90
sendi kanti vati kohta.
Päikese intensiivsus. Saab üsna täpselt prognoosida umbes 10 aastat ette, samas on Igal aastal üsna erinev. Perspektiivis
muutub tõenäoliselt tugevamaks.
Süsteemi integreeritus ettevõtte äriplaani. Kas paneele kasutatakse ettevõtte turundustegevuses, kas toodetud elekter
kasutatakse Ise ära, kas on võimalik saada
taastuvenergia toetust ka enda tarbimise
pealt, kas on vaja kõnetada tehnoloogiahuvilist või keskkonnateadlikku klienti.
Elektrihind. Ei saa kindlasti eeldada, et
see seisaks 25 aasta jooksul paigal või langeks elektrihind tõuseb eelkõige võrgutasude arvelt.
Seadusandlus. Kuivõrd püsiv see on.
Praegu valmistatakse ette uut elektrituru seadust ning seal sätestatu saab olema
üsna oluline.
–

ALLIKAS: OÜ ENERGOGEN TEGEVJUHT MARTIN LALL

7

megavati eest päikesepaneele on Eestis
paigaldatud alates
1994. aastast.

6–7

miljoni euro ringis on

hinnanguliselt tänavu päikesepaneelide

turu kogumaht Eestis.
Paigaldamisfirmasid

on kokku umbes 40.

35%

on sel aastal prognoositud globaalseks
päikesepaneelide
turu kasvuks.
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TULEVIK
matel aastatel on tootlus olnud 5% enam
kui PVGIS lubab.”
Kallis tipptoodang ei lähe. Energogeni

valikus on Eestis, Taiwanis ja Ameerikas
toodetud paneelid. Viimased, võimsad
ja tootlikud paneelid kuuluvad maailma
tippklassi tootja SunPoweri tooteportfelli
ja seetõttu on ka nendehinnaklass kõrge.
“Oleme SunPoweri paneele pakkunud
Eestis kaks aastat, aga pole sellele leidnud
veel ühtegi klienti,” tunnistabLall ja märgib, et Eestis tasubpakkuda korralikku ja
tugevat keskklassi toodet. Tipptoodangu
jaoks ei ole meie turg veelvalmis. “Võtsime Ameerika paneelid müüki, sest paljud huvilised on messidel küsinud moodsaidlahendusi.”Kui tavapaneel on Lalli sõnul 260vatise võimsusega, siis sama suure SunPoweri paneeli võimsuseks on 345
vatti, hind on nende puhul agakuni kolm
korda suurem.
Off-grid kogub populaarsust. Energogen
on Eesti turul viiendat aastat ning turumahust on ettevõtte käes Lalli sõnul um-

bes neljandik. Keskendutakse enam just
ärikliendile, rahaliselt on nende osakaal
ettevõtte kliendiportfellist ligi 50%, ülejäänud on erakliendid, hanked ja off-grid
ehk võrguühenduseta lahendused.
Viimaste vastu kasvas huvi Lalli sõnul
järsultjust eelmisel aastal. “Ka elektrilevi
on astunud samme, et viia mitmed metsatalud võrguväliste lahendusteni. Sellega on tugevalt seotud ka akutehnoloogia areng, mis tegelikult tulebkiireltkätte. Kui praegu on paljud päikeseenergia
kasutajad sunnitud suvisel ajal tekkiva
elektri tagasi võrku müüma, siis jubakolme-nelja aasta pärast saavad nad selle juba mõistliku hinnaga salvestada jakasutada ajal, mil paneelid elektrit ei tooda,”
julgeb Lall ennustada.
See, et elektrienergia võrku tagasi
müümine on tehniliselt või juriidiliselt
keerukas, on tema sõnul visaltleviv müüt,
mis hakkas oma elu elama aastaid tagasi
ja ei taha kaduda. “Tasu, mida mikro- ja
väiketootjale makstakse võrku müüdava
elektri eest, on koos taastuvenergia toetusega kuni 9,5 s/kWh kohta.”

Fookus katustel ja akupankadel
Kinnisvaraarendaja Metro Capital tegevjuhtMart Habakuk usub, et 5–10 aasta pärast kuuluvad päikesepaneelid iga kvaliteetse elukondliku uusarenduse juurde.
Oma arendused ehitavad nad tema sõ-

nul jubakatustega, mis võimaldavad hiljem paneele paigaldada.
Millistkasu kinnisvara turustamisel annab teie hinnangul Eestis praegu see, et
arenduses on kasutatud päikesepaneele? Päikesepaneelid on suunatud teadli-

kumatele tarbijatele, kes kodu soetamisel
ei lähtupelgalt praeguste tehnoloogiliste
lahenduste tasuvusarvestusest, vaid soovivad olla avatud ka tulevikus pakutavatele võimalustele. Tänapäeva tarbijat huvitab, ettema poolt soetatudkorter oleks
järelturulkonkurentsivõimeline ka enam
kui 10 aasta pärast. Kui praegustes lamekatustega arendustes ei ole mõeldud päikesepaneelide paigaldamisele, siis paneelide paigaldamiseks on hiljem vaja teha
mahukas katuse ümberehitus.
Oma arendustes oleme eesmärgiks
seadnud, et hooned oleksid energiasäästlikud. Panustame seejuures ka sisekliimale, millel on inimese tervisele väga suur
mõju. Hea sisekliima saavutamiseks tuleb kasutada sundventilatsiooniseadet,
mis suurendab voolutarvet ja seda oma-
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korda tasakaalustab katusel olev päikeseelektrijaam.
Oleme nii Tivoli kui Meerhof 2.0 arendustes teinud otsuse rajada sellised lamekatused, mis võimaldavad tehnoloogia
arenguga kaasas käia ning sinna paigaldame ka esimesed komplektid paneele.
Nende paigaldamine võimaldab potentsiaalsetele ostjatele paremini selgitada
oma visioonituleviku energiatarbimisest.
Kuidas suhtute väidetesse, et paneelid
on kallid, nende tasuvusaeg liiga pikk?

Paneelide maksumusest olulisem on see,
et nendepaigaldamiseks sobivlamekatus
on oluliseltkallim, kui “tavaline”lamekatus. Paneelide tasuvus sõltub olulises osas
energiat salvestavate seadmete arengust.
Meie usume, et paneelid muutuvad ajapikku tõhusamaks ja odavamaks.
On väga reaalne, et lähema 5–10 aasta
jooksul muutubpäikesepaneel ning selle
juurde käiv salvestusseade iga kvaliteetse
uusarenduse juures standardiks.
Olen nõus sellega, et puht matemaatiliselt on finantsinvestoritel päikeseelektrijaamadest paremaid investeerimisvõimalusi, kuid see ei ole piisav põhjus,
miks jätta tulevased korteriomanikud
ilma võimalusest tehnoloogia arenguga
kaasas käia.

Kommentaar
Kulusid nulli ei keera
Agu Tammistu
Arco Vara vanemmmaakler

Päikesepaneelide toodetud energial on kortermajade juures siiski vaid kulusid toetav otstarve. Kuna uu-

te korterite turgu võib mingil

hetkel ähvardada ülepakkumine, on arendajad koostöös
arhitektide ja müügiinimestega hakanud otsima arendustele lisaväärtusi. Esimene
asi on kindlasti arhitektuurne eristumine ja teine tehniliste teostuste kaudu mugavuste pakkumine.
Ostja vaatab ka uue kodu ülalpidamiskulusid. Lisaks ökonoomsele vesipõrandaküttele ja soojustagastigaventilatsioonisüsteemile
on olulinekoht energia kokkuhoiul ka päikesepaneelidel

Ei saa muidugi

loota, et kortermajale
paigaldatud paneelid

kõik teie elektriarved nulli keeravad
ning tarbevee ja toa
soojaks kütavad.
japäikesekollektoril. Ei saa
muidugi loota, et kortermajale paigaldatud paneelid kõik
teie elektriarved nullikeeravad ning tarbevee ja toa soojaks kütavad, küll aga on neil
kulusid toetav otstarve.
Päikesepaneelid peaksid
katma kogu üldvalgustuse
kulud (trepikojad, majaalune
autoparkla, panipaigad, hoone välisvalgustus, automaatsedgaraažiuksed jms). Päikesekollektorid, mis soojendavad vett, mis omakorda salvestatakse ja õhkpumpade
abil edasi soojendatakse, on
abiks tarbevee soojendamisel
ja toetavadka küttesüsteemi.
Praegu uut korterit uude arendusprojekti ostes tuleks kindlasti kõik mugavusi
ja kokkuhoidu pakkuvad “lisad” üle vaadata.
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Seitse aastat uus

www.kia.ee

Uhiuus

Uhiuus Kia Sportage koos navigatsioonisüsteemiga.
Vau-efektiga!
navigatsiooniseade pakub kaarditeenuseid ja reisiinformatsiooni, muutes ka kõige lühemad autoreisid nauditavaks.
Kaardiuuenduste programmil on mitmed eelised ja konkurentsitult parim teenuste valik:

Kia

*

Kia navigatsioonisüsteemis on 1 algne kaart 6 kaardiuuendust uutele autodele täiesti TASUTA!
Kaardiuuendus on imelihtne! Kõik vajalik tehakse Teie eest esinduses ära.
+

*

Kia 7-aastane/150 000 km garantii kehtib kõikides ELi riikides (lisaks veel Norras, Šveitsis, Islandil ja Gibraltaril)
vastavalt kohalikele eritingimustele.Kütusekulu (l/100 km)/CO2 (g/km): linnas alates 5,7/149 kuni 10,0/237, maanteel
alates 4,2/110 kuni 6,2/144, keskmine alates 4,7/124 kuni 7,6/177 .
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TALLINN: Viking Motors Ülemiste, Ülemiste tee 1; Viking Motors Tammsaare, Tammsaare tee 51.TARTU: Autospirit Tartu, Turu 47
PÄRNU: United Motors Pärnu, Tallinna mnt 82. HAAPSALU: Tradilo, Tallinna mnt 73. KOHTLA-JÄRVE: United Motors Kohtla-Järve,
Järveküla tee 22. RAKVERE: Rakvere Autotehnika, Rägavere tee 44. NARVA: Analan Auto, Tiimani 5. VILJANDI: Rael Autokeskus,
Tallinna 97. KURESSAARE: Kuressaare Autoteenindus, Kalevi põik 2. VALGA: Salome Tartu, Pihlaka 2.

Kinnisvarahooldus
Puhastusteenused
Eripuhastustööd

Välikoristus

www.grandhaus.e~

Grandhaus OÜ, Lõõtsa 6, Tallinn
tel: 617 7305, 55 44 777, info@grandhaus.e~

