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Kavandatav büroohoone
tekitab elanikes pahameelt
Kaamos Kinnisvara juht Priit Uustulnd ütles, et nemad ei saanud ehitada nii suurt
hoonet, kui tahtsid, sest see oleks varjanud vaate Tondi sõjaväehoonele. 4–5
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Mikrokrediit

kiire ja mugav finantseering
väikeettevõttele!

Kiire ja mugav

finantseering

Klient valib vastavalt
oma vajadusele,
kuidas summa
kasutusele võtta

Summa 1000 kuni
25 000 eurot

24 tunni jooksul

Mugav esita
taotlus internetis

Vormistatakse

Limiit kantakse

Laen kuni

arvelduskrediit

krediitkaardile

5-ks aastaks

Kiire vastus
-

77 000 00
info@citadele.ee

www.citadele.ee
Tutvuge finantsteenuse tingimustega www.citadele.ee ning vajaduse korral konsulteerige asjatundjaga.
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LAENUD

KUTSEKOJAD

INVESTOR

Ühistupanga nipp on
uus normaalsus

Õigusameti pidajatele

rohkem otsustusõigust

Üüriinvestori ABC ehk
kuidas alustada

Kuna eraisikutele laenamiseks
on vaja luba, on Eesti Ühistupank
Ja teisedki krediidiandjad võtnud
ette ärilaenud. Ühistupanga juhi
Ülle Mathieseni sõnul ei jää neil
muud üle, kuigi väga tahaks saada päris pangagks. 6

Seni täielikult justiitsministeeriumi hallata olnud patendivolinikele ja vandetõlkidele tahab ministeerium teha oma kutsekojad. Ka
teised vabade õiguselukutsete
esindajad hakkaks oma asju rohkem ise korraldama. 12–13

Kui vanasti olid tüdruku parimad
sõbrad teemandid, siis nüüd on
selleks kinnisvara, meenutas kinnisvaraekspert ühe vanema daami tõdemust. Kinnisvarasse investeerimine on tõesti saanud
väga menukaks. 18–19

■■

PÄEVA TEGIJA

Tuleb nagu
Jõgevamaalt vineeri
Nii võib varsti öelda Vändra ja
saelaudade asemel, kui Jüri
Külviku Juhitava Lemeksi tehas seal tootma hakkab. Seda
aga sellepärast, et see on kõige värskem vineeritootja.
Mahu poolest jäävad suuremaks eelmisel aastal käiku läinud Sauga valla Valmos, Kohila vineerivabrik ja mulluse investeeringuga mahu kahekordseks kasvatanud Otepää UPMKymmene vineeritehas.
Mitu ettevõtet, üks
mõte. Loe
lisaks lk
2–3
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1,2030
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9,5435

70,6712

NordPool
37,41

KINNISVARA

Tüli
majas
Ettevõtja Urmas Sõõrumaa
sai eritingimustega loa
ehitada Tammsaare
ärikeskuse kõrvale uus
büroohoone, mis pahandab
kohalikke elanikke. 4–5

Büroohoone arendaja Urmas Sõõrumaa ütleb, et on tegelenud kümnete kinnisvaraprojektidega ja see, et kohalikud pole millegagi nõus, on tavapärane.
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Lemeksi juhatuse
esimees Jüri Külvik.

ROIGASAIAD OÜ
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Roigasaedade
valmistamine ja
paigaldamine
tel 509 2933 info@roigasaiad.ee
•

www.roigasaiad.ee

INVESTEERING
LÜHIDALT

Taani vähendab maksukoormust
Taani paremtsentristliku valitsuse juht Lars
Løkke Rasmussen soovib vähendada riigi üleüldist maksukoormust 23 miljardi Taani krooni
ehk 3,7 miljardi dollari võrra. Plaanitavad maksukärped peaks jõustuma hiljemalt 2025. aastal. Muu hulgas kaalub Taani valitsus ettevõtte
tulumaksu vähendamist, et riigi ärikeskkond
püsiks konkurentsivõimeline.
Taani paistab silma maailma suurima maksukoormuse poolest. 2015. aastal oli see 47%
SKPst, mis on suurim arenenud maailmas.

30 000 eurot Sierra Leonesse
Välisministeerium eraldas 30 000 eurot Rahvusvahelise Punase Ristija Punase Poolkuu
Seltside Föderatsioonile (IFRC) Lääne-Aafrika
riiki Sierra Leonet tabanud looduskatastroofi tagajärgede leevendamiseks. “Sierra Leonet
tabas kohutav loodusõnnetus Ja Eestil on siinkohal kindel soov aidata,” teatas välisminister
Sven Mikser pressiteates.
Sierra Leone pealinnas Freetownis hukkus
kaks nädalat tagasi mudalaviinide tõttu üle
300 inimese.

Tim Cook sai preemiaks aktsiaid
Apple premeeris oma tegevjuhti tugevate tulemuste eest, tasuks suur hulk Apple’i aktsiaid.
Cookile anti preemiaks 560 000 Apple’i aktsiat koguväärtusega 89,2 miljonit dollarit.
Cook otsustas kohe ka ligi pooled aktsiatest
realiseerida, müües eile 268 623 aktsiat.

Lemeks rajab 30 miljoni
eest uue tehase
Puidutöötlemise ja metsavarumise ettevõte Lemeks investeerib 30 miljonit eurot ja loob
kuni 150 uut töökohta, teatas
ettevõte.
AS Lemeks asutas juulis tütarettevõtte Estonian Plywood
AS, mis hakkab tootma kase-

spooni ja -vineeri, mille tarvis
on soetatud Jõgeva lähedal Viruveres ligi 10 hektarit tööstus-

maad, teatas ettevõte.
Investeeringu suurus on ettevõtte teatel ligikaudu 30 miljonit eurot. Ettevõtte aastaseks tootmismahuks kujuneb
25 000–30 000 m³ kasevineeri,
milleks on vaja 65 000–80 000
tm kasepakku. Täisvõimsuse
saavutamisel luuakse 120–150
uut töökohta. Ettevõtet hakkab
juhtima Randel Veerits.
Tootmist on plaanis alustada
2019. aastal.
Estonian Plywood AS kuulub Eesti suurimasse puidu- ja
metsatööstuskontserniLemeks
Grupp, mille tegevusalad hõlmavad kogu puidu väärinda-

m 3 kasevineeri aastas, seni vaid
spooni tootnud Kohila Vineeri
projektvõimsus on45 000 3.

m

Suure investeeringuga sai

110

miljonit eurot on Eesti
spooni-ja vineeritootjad
hiljuti kokku uutesse tehastesse investeerinud.
mise protsessi, metsa majanda-

misest japuidu varumisest selle
esmase töötlemiseni saeveskites
ning lõpptoodete valmistamise
ja turustamiseni.

Lemeksi gruppi kuulub 29
tütar-ja sidusettevõtet, tütarettevõtete käive ulatus 2016. aastal 115 miljonile eurole, sellele

lisandub 48 miljoni euro suusidusettevõtete käive. Kogu grupis antakse töödrohkem

rune

ühele poole ka Pärnumaal asuv
OÜ Valmos, kes seni tootis peakui 850 inimesele nii Eestis, Lämiselt mööblispooni. Kaasajastatud tootmisliin, uus kuivatis, Prantsusmaal, Suurbritannias, Rootsis kui ka Norras.
ti ja katlamaja võimaldavad tänavu suurendada vineerispooSuured investeeringud
ni tootmismahtu kolm korda,
Äripäev kirjutas märtsis, et 31 300 m 3 -ni. Investeeringu suuspooni- ja vineeritootjaid on rus oli 8,6 miljonit eurot.
teinud Eestis tõsiseid investeeEhkki spooni- ja vineeriringuid kolm ettevõtet neljast tootjate vajadus kasepalgi järeon käivitanud uue tehase, nenle suureneb, ei usu ettevõtete jude kogumaksumus on ligi 110 hid, et toormega võiks probleeme tekkida. “Kui sarnase tooraimiljonit eurot.
Eelmise aasta novembris avane tarbijaid onrohkem, paraneb
sid mõnepäevase vahega pidulimetsas selle sortimendiväljatukult vineeritehaseKohilas asuv lek ning kvaliteet on ühtlasem,”
OÜ Kohila Vineer ja Otepääl rääkis märtsikuises artiklis ASi
asuv AS UPM-Kymmene Otepää. UPM-Kymmene Otepää tegevKohila vineeritehas maksis 60 juht Ando Jukk. “Praegu läheb
miljonit. Otepää vineeritehase osa kasepalgist konteineritega
laiendusse investeeriti 40 milHiinasse nii Eestist kui ka Lätist.
Palk ei läheks välja, kui sellele
jonit eurot. Otepää vineeritehase projektvõimsus on nüüd ligi
oleks olemas tarbija kohapeal.”
kaks korda suurem ehk 90 000
ÄRIPÄEV.EE
–

Meie sisustame sinu kontori!
Pakume nii uut kui vähekasutatud
kontorimööblit

•

•

•

•

•

•

•

ANTIIK

•

KAPID

•

KAUPLUSE SISUSTUS
KONTORITARBED
LAUAD

•

•

•

PEHME MÖÖBEL

SAHTLIBOKSID
TAHVLID
TOOLID

TURVA-JA

OSTA
AKNAD JA UKSED
KODUST LAHKUMATA
seicomaknad.ee

HOIUKAPID

MÖÖBLI

LISATARVIKUD

•

VAHESEINAD

NAGID

•

VAIBAD
•

HEAD HINNAD!

•

•

•

info@ecofurni.com I www.ecofurni.com

Plastikaknad
Puitaknad
Puitalumiiniumaknad
Alumiiniumaknad

KIIRELT JA SOODSALT!
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Sest iga sõna

on oluline!

•

LÜHIKESED

järjekorrad vastuvõtule!
•

TASUTA

kuulmisuuringud!
•

PARIMAD

Kuuldeaparaadid OÜ pakub kuuldeaparaatide
konsultatsiooni, paigaldust ja tasuta kuulmisuuringuid patsientidele seitsmes uues kuulmiskeskuses Tallinnas, Tartus, Pärnus, Narvas,
Rakveres, Viljandis ja Paides. Väljastame
aparaate ka Sotsiaalkindlustusameti (SKA)
toetusega isikliku abivahendi kaardi alusel.

Pakume patsientidele vajadusel 12 kuud järelmaksu 0% intressiga. Lühikesed järjekorrad,
parimad aparaadid, professionaalne paigaldus.
Broneeri tasuta konsultatsioon meie kodulehel
kuuldeaparaadid.ee või telefoni teel.

aparaadid!
TALLINN

TARTU

PÄRNU

NARVA

Pärnu mnt 139 E/2, 2. korrus
Telefon: 53 011 529
Tallinn@kuuldeaparaadid.ee

Ülikooli 8
Telefon: 53 807 287
Tartu@kuuldeaparaadid.ee

Ülejõe Tervisekauplus, Keskväljak 1
Telefon: 447 2686
Parnu@kuuldeaparaadid.ee

OÜ Narva kliinik, Aasa 4
Telefon: 356 8899
Narva@narvakliinik.ee

RAKVERE

VILJANDI

PAIDE

Tuleviku 4, Dr. Tiina Pruler-Ild ruumides
Telefon: 324 3253
Rakvere@kuuldeaparaadid.ee

Viljandi Tervisekeskus kab. 303, Turu 10
Telefon: 433 3783
Viljandi@kuuldeaparaadid.ee

AS Järvamaa Haigla, kab. 412, Tiigi 8
Telefon: 53 011 529

Paide@kuuldeaparaadid.ee
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BÜROOHOONE

Sõõrumaa
arendus
pahandab

linnaelanikke
Ettevõtja Urmas Sõõrumaa plaan ehitada Tallinnas
Tammsaare ärikeskuse kõrvale uus büroohoone
on kohalikud elanikud tagajalgadele ajanud.
olen kohanud selliseid inimesi küll ja küll,
kes ütlevad, et võivad vaidlemise ära lõpetada,
kui vastu antaks parkimiskoht.
Urmas Sõõrumaa pahatahtlikestvaidlejatest

ni peetakse, krundile ehitamisega prob-

Eliisa Matsalu
eliisa.matsalu@aripaev.ee

Äripäev
Seda põhjusel, et kõrge hoone kerkiks
muinsuskaitseobjekti ette ja miljööväärtusliku ala lähedale, mis kohalike hinnangul kahandaks märkimisväärselt nende alade väärtust.
Muinsuskaitseobjektide lähedusse ehitades tuleb jälgida, et uued hooned ei varjutaks vaadetkaitse all olevale objektile. Sõõrumaa firmale ESS Kinnisvara kuuluval kinnistul aadressil Järve 34a, kuhu uut büroohoonet kavandatakse, asub muinsuskaitse
all olevTondi sõjaväelinnaku staabihoone.
Sõõrumaa krundile planeeritava büroohoone puhul ei ole muinsuskaitse all oleva
hoone varjamise oht oluline tegur. Kui aga
2000. aastate alguses tahtis Kaamos Kinnisvara AS ehitadaTammsaare Ärikeskuse suurema, kui see praegu on, ei andnud linn neile selleks luba.
Varjab vaate staabihoonele
Kaamos Kinnisvara

juht Priit Uustulnd sel-

gitas, et detailplaneeringut tehes öeldi neile, et nad ei tohi ehitada praeguse Tammsaare Ärikeskuse ees olevale alale, kus nüüd
asub parkla, sama kõrget hoonetkui ärikeskuse majad, kuna see varjanuks vaadet vana sõjaväestaabi hoonele.
Sama põhjus Sõõrumaa kinnistule ei
kehti, kuigi hoone kerkiks sõjaväe hoonele vähemalt sama lähedale. Tallinna linnaplaneerimise ameti muinsuskaitse osakonna peaspetsialist Diana Haapsal kinnitas,
et Sõõrumaa detailplaneeringule on seatud muinsuskaitselased eritingimused, mis
kehtivad viis aastat ja mis on topelt kooskõlastatud. Nii kaua, kuni tingimustest kin-

leeme pole.
Haapsal lisas, et tegu on pigem siiski kitsendustega, kuidas krundile ehitama peab,
mitte niivõrd eritingimustega.
Uustulndiei häiri, et neil ei lubatud hoonet suuremaks ehitada, kuigi naaberkinnistule sama põhjus ei kehti. “See on linnaplaneerimise protsess nagu iga teine. Kuskile
saab midagi ehitada, mujale mitte. See pole mulle šokk,” ütles ta.
Kohalikke ei kaasata piisavalt

Samal ajal loob kohalike elanike esindaja
Anton Siniorg Järve Asumi Seltsi, et teha kohalike elanike hääl linnaplaneerimise juures rohkem kuuldavaks.
“Tegelikult võiks seda teemat käsitledes
olla väga emotsionaalne,” ütles ta. “On oht,
et miljööväärtuslik elamuala muutub parkimisalaks moodsate büroohoonete tagatänaval ja Tondi sõjaväelinnaku staabihoonest saab büroohoonete sisehoovi ja parkimismajade vaatamisväärsus,” ütles Siniorg.
“Arvan, et ajaloolised ehitised ja miljööväärtus ei saa jäädapelgalt parkimismajade vahel või naaberkinnistul toimuvaks ajalooliseks palaganiks, vaid peaks olema tegur,
mis mõjutab enim piirkonna lähialade planeerimist,” lisas ta.
Ta rõhutas samas, et kohalikud elanikud
ei ole linna arengu vastu, vaid soovivad, et
see toimuks mõistlikult, seaduslikult ja linnaruumi täiustades.
Tema sõnul pole kohalikke elanikke kõnealuse detailplaneeringu ega ka ülejäänud
asumi arendusse piisavalt kaasatud. “Tagasiside ja kaasamine on olnud tagasihoidlik
ning pigem üritatakse edasi liikuda avalikkust kaasamata või arvestamata,” rääkis ta.
Sõõrumaa sõnul oli krundil kehtiv detailplaneering ehk luba muinsuskaitseobjekti ümber ehitada juba iidamast-aada-
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Messukeskus Helsinki 10.–12.10.2017

Sõõrumaa büroohoone Tallinnas Kristiine linnaosas
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A. H. Tammsaare tee

AUTOMAATIKA

•

ELKOM

LEHTMETALL

Järve 34a
Tondi sõjaväelinnaku
staabi hoone

Järve

Tammsaare Ärikeskus

•

•

HÜDRAULIKA

ROBOSTEAM

•

&

PNEUMAATIKA

HOOLDUS

•

•

MECATEC

•

LOGY ISCM

TÖÖSTUSE, AUTOMAATIKA, TEHISINTELLEKTI
JA ROBOOTIKA MEGAÜRITUS

Näed tööstuse

Detailplaneeringu Järgi on Järve 34a kinnistul täiendav ehitusõigus kuni kümne maapealse ja

ühe maa-aluse korrusega ärihoone ja kuni viie maapealse korrusega parkimismaja ehitamiseks.

Krundi idapiiril olev kahekorruseline hoone ning alajaamahoone on võimalik kas säilitada, rekonstrueerida või asendada uue
kuni 2 +1 maapealse korrusega
hoonega, mis on võimalik ühen-

dada kavandatava parkimisma-

jaga.
Kultuurimälestiseks tunnistatud kolme maapealse korrusega hoone, Tondi sõjaväelinnaku
staabihoone säilitatakse.

Digitaliseerimine on
tööstustehnoloogia arengu
võti. Pakutakse tipp-tasemel
programmi, messistende ja
inspireerivat õhkkonda. Tule
kuulama vaatama, milliseid
võimalusi tehnoloogia
sinulegi pakub.
–

Eritingimused Sõõrumaa arendusele
Järve tänavale tehtud detailplaneeringule tehti 12 muinsuskaitse
eritingimust, et kaitsta Tondi sõjaväelinnaku staabihoonet.

Olemasolev kahekorruseline
haldushoone on lubatud vajadusel rekonstrueerida.
- Planeeritav uushoone peab ole-

Planeeritav ala jääb ehitismäles-

ma tugeva kujundiga hoone, mille kõrguse võib kavandada mak-

tise, Tondi sõjaväelinnaku staabihoone kaitsevööndisse. Planeerimisel tuleb arvestada kinnismälestiste kaitsevööndiga Ja muinsuskaitse eritingimustega.
- Ajalooline staabihoone tuleb
säilitada ja restaureerida, vajadusel võib muuta siseplaneeringut
ning uuendada sisustust.

simaalselt naaberkinnistu hoone absoluutkõrguses. Uue hoone kavandamisel tuleb tagada
mälestise vaadeldavus oluliselt
vaatesuundadelt A. H. Tammsaare teelt.
Hoone peab mõjuma tugeva
kujundina, et eristuda ning kinnistu arhitektuuri väärtustada.

Noppeid tingimustest:
-

-

Hoonestamisel tuleb kasutada naturaalseid ehitusmaterjale,
nagu klaas, kivi, puit jm.
- Kinnistule tuleb planeerida parkimismaja. Selle parim asukoht
on staabihoone taga kinnistu
edelapoolsel piiril naaberkinnistu
parkimismaja kõrval. Sinna avaneb sissesõit nii Järve tänavalt
kui ka Tammsaare teelt. Parkimismajale võiks planeerida ka maaaluse korruse, et hoone kõrgus ei
ületaks ehitismälestise kõrgust.
ALLIKAS: TALLINNA LINNAPLANEERIMISE
AMET

es

ANDRAS

KRALLA

mast olemas. Nüüd tehti uus planeering
vaid seepärast, et kui algselt oli krundile planeeritud Sõõrumaa sõnul “ümmargune ja inetu potsik”, siis uus planeering
näeb ette büroohoonet, mis sarnaneks võimalikult palju Tammsaare ärikeskusega ja
sobiks ümbritseva keskkonnaga paremini kokku. Hoone kerkib tõenäoliselt paari
aastajooksul.
“Loomulikult peab kohalike elanikega
arvestama, aga nende murekohad on hoopis
mujal,” rääkis Sõõrumaa. Näiteks kurdavad
tema sõnul kohalikud selle üle, et Tammsaare tee liiklus läheb suuremaks jabussipeatus on vale koha peal. “Need pole isegi meie
rida,” ütles ta. “Kohalik inimene näeb ikka
oma akna alla.”

On ka kiuslikke nõudeid
Tema sõnul

jääb tulevikus tema arenduse
ja kohalike elumajade vahele kõrge Tammsaare ärikeskus, mis tähendab, et uus büroohoone isegi ei paista kohalikele eriti
silma. Samuti ei ehita ta enda sõnul krunti pilgeni täis.
Sõõrumaa lisas, et on

tegelenud kümkinnisvaraprojektidega ja see, et kohalikud pole millegagi nõus, on tavapärane. “Onkolme sorti nõudeid: asjalikke, kiuslikke ja selliseid, mis ei puutu üldse asjasse,” rääkis ta. Veelgi enam Sõõrumaa sõnul on kohalikel tihti sponsorid taga, kes
nende meelsust mõjutavad. “See ju teada
asi,” ütles ta.
Igal linnakodanikul on õigus vaidlustada ükskõik millist arendust ja tekitada nii
projektis pikki seisakuid. “Olen kohanud
selliseid inimesi küll ja küll, kes ütlevad,
et võivad vaidlemise ära lõpetada, kui vastu antaks parkimiskoht,” ütles Sõõrumaa.
Ka Järve tänava arenduse puhul on Sõõrumaa sõnul nii normaalseidkui ka kiuslikke nõudeid.
nete

–

Tutvud
ala inimeste,
uudiste ja
innovatsiooniga

Teemad 2017:
info kasutamine ja
teenuste tootestamine
konkurentsieeliseks

-

Järve asumi elanikke esindava Anton Sinioru sõnul Urmas
Sõõrumaa kavandatav arendus Järve miljööalal li klusolukorda ja ho nestust o tavaid suuri muutusiei toeta.
FOTO:

edulugusid
konkurentsivõimelisest
Soomest

Mure jääb
hüüdja
hääleks
kõrbes
Järve asumi elanikke esindav
Anton Siniorg leiab, et linna
planeerimisel võiks piirkondi
vaadata vähemalt 10–20 aasta

perspektiivis.
Praegu jääb planeerimisprotsessis jubaväljakujunenud

linnaruum tagaplaanile ja kohaliku elaniku arvamus jääb Sinioru sõnul vaid hetkeks klaasfassaadile kajana kõlama. Tema sõnulvõiks linnaruumi planeerimine olla avatum ja võiks
mõelda piirkondadest 10–20
aasta perspektiivis.
Suured muutused
Linnaosa üldplaneeringu ja teemaplaneeringu “Kõrghoonete paiknemine Tallinnas” planeeritu järgi on Sinioru sõnul
lähikümnendil Järve miljööalal liiklusolukord ja hoonestus
suurte muutuste ootel ja Sõõrumaa planeering Järve tänaval seda muutust hästi ei toeta.
Samuti on tema sõnul probleem see, et kõik kõrghooned,
mis on Järve asumi ümber juba
planeeritud või planeeritavad,
on pigem autokesksete lahendustega ega mõtle eriti jalakäijatele ega kohalikele elanikele.

Registreeru kohe
ja pane mess kalendrisse
Avatud: T 10.10. kl 9-17, K 11.10. kl 9-19, N 12.10. kl 9-16

teknologia17.fi
Info, kutsed ja messikülastuspaketid:
Profexpo OÜ, Messukeskus Helsinki esindaja Eestis
Tel 626 1347, info@profexpo.ee, profexpo.ee/messukeskus
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Eesti

Ühistupanga juhatuse

ÜlleMathiesen (fotol koos
Tallinna linnapea
esimees

kohusetäitja

Taavi

Aasaga) põhjendas

ettevõtetele laenuandmise alustamist
sellega,
FOTO:

Kristel Härma

LAENUD

KOMMENTAAR

kristel.harma@aripaev.ee

Ühistupanga
nipp on uus
normaalsus
Kuna eraisikutele laenamiseks on vaja
luba, on Eesti Ühistupank ja teisedki
krediidiandjad võtnud ette ärilaenud.

Seadus kaitseb
tarbijaid
vastutustundetu
laenamise eest

Äripäev
Ehkki Eesti Ühistupank ei ole finantsinspektsioonilt veel tegutsemiseks luba saanud, teatas pank esimesele ettevõttele laenu andmisest. Üle-eelmisest aastast alatest
peavad krediidi andjad ja vahendajad taotlema eraisikutele laenu andmiseks tegevusluba. Äriühingutele laenu andjaid finantsinspektsioon ei reguleeri.
Nii sai ühistupank enne tegevusloa saamistühe tegevusega alustada. “Meie pikem
eesmärk on ikkagi pangaks saada. See on vahepealne tegevus,” ütles Eesti Ühistupanga juhatuse esimees Ülle Mathiesen. “Kuna
meil on kapital kokku kogutud, peame sedaka käibesse laskma ja oma tegevuskulusid tagasi teenima. See on loogiline samm,”
jätkas ta.
Eraisikuid

on vaja rohkem

kontrollida

Ka kiirlaenupakkuja Credit Invest on jäänud

pärast seadusemuudatust ärilaenu pakku-

Eks see ärimaastik on nagu Šveitsi juust
käid mööda käike ja kui tuleb tupik ette,
võtad teise käigu. Ja nii tuleb minna.

–

kiirlaenupakkuja Credit Investi juhatuse liige Fred Häling

jaks. Eraisikutele laenu andmiseks nemad
luba ei taotlenudki ning reklaamivad end
nüüd Ärilaenu nime all.
Ettevõtte juhatuse liige Fred Häling ei
võtnud seisukohta, kas krediidiandjana tasubki pigem keskenduda ärilaenudele ja tegevusluba mitte taotleda.Tema sõnultasub

et

kuludtuleb tagasi teenida.
MEE

tegeleda kõigega, millega on tahtmist tegeleda. “Eks see ärimaastik on nagu Šveitsi
juust käid möödakäike ja kui tuleb tupik
ette, võtad teise käigu. Ja nii tuleb minna.
See on kõikide äridega nii,” sõnas ta.
Nii Mathiesen kui ka Häling ütlesid, et
tarbijatele laenu andmise reguleerimine
oli mõistlik. “Ettevõtjate puhul on justkui
kaks professionaalset osapoolt omavahel
tehingusuhtes,” rääkis Mathiesen ja lisas,
et eraisikud võivad olla väga erineva taustaga, mistõttu on vaja neid rohkem kontrollida, et klient nii laenu- kui ka investeerimise
tingimustest aru saab.
–

Andre Nõmm
finantsinspektsiooni juhatuse liige

Krediidiandjate ja -vahendajate seaduse eesmärk

RAUL

on

avalikest huvidest lähtuvalt
vastutustundetu laenamise
piiramine ja sellest tulenev
efektiivsem tarbijate kaitsmine, kehtestades tarbijakrediidi andjatele tegevusloa
nõude ning allutades nad tõhusale järelevalvele.

Ettevõtjad, kes annavad
krediiti üksnes juriidilistele isikutele, ei kuulu krediidiandjate ja -vahendajate seaduse reguleerimisalasse ega kuulu ka finantsinspektsiooni järelevalve alla.
Seega võib kinnitada, et avalik-õiguslikud normid laenude väljastamisele on oluliselt rangemad tarbimiskrediidi valdkonnas kui laenude väljastamisel äriühingutele, milline regulatsioon
põhineb valdavalt eraõigusel
(võlaõigus).

Vahepeal läks täitsa jamaks

“Hea on, kui on mingisugune ühtlustatud
kord finantsturgudel, et kaitsta nõrgemat
osapoolt. Aga kindlasti on ettevõtluses tegelevad inimesed teine seltskond, kes tegutsevad teistes raamides. Siin ongi teised
reeglid,” jätkas Mathiesen.
Hälingi sõnul pooldas temagi muudatust. “See läks ikka täitsa jamaks, mis siin
hakati tegema. Tulid suvalised ettevõtted ja
jumalteabkustkohast võeti raha,” kirjeldas
ta, mis toimus enne seda kiirlaenude turul.
Ta ütles, et äriühingutele laenamise puhul ei peaks nii väga kartma, mis turul toimuma hakkab. “Kui on võetud suvaline riiulifirma, millel pole mingit tegevust, peab
vaatama ikkagi juhatuse liige ise peeglisse, mida ta teeb ja kuhu ta oma raha paneb.
Äriga on ju lihtne äri läheb pankrotti.”
–

RAKETIKATSETUS

ÄRA KULUTA RAHA EDEVUSELE,
VAID OMA TEGEVUSELE
Kasutatud büroo-ja muu mööbel
Hinnad alates

35 €

Põhja-Korea tulistas börsi pihta
Põhja-Korea eilne raketikatsetus tekitas Euroopa turgudel

ebakindlust, viies kõik turud
punasesse.

Suurim kaotaja oli Saksamaa
börsiindeks DAX, mille väärtus
kahanes 1,81 protsendi võrra.
Suurbritanniabörsiindeks FTSE
MIB olipunases 1,74 ning Prantsusmaa börsiindeks CAC 401,48
protsendiga.
Punases olid ka Suurbritannia börsiindeks FTSE 100,

Hinnadalates

IBEX 35 ning Euroopa suuri ja

35

keskmise suurusega ettevõtteid
ühendavbörsiindeks Stoxx 600,
seda vastavalt 1,2; 1,22 ja 1,36
protsendiga.
Aasia börsid olid valdavalt
maksimaalselt protsendiga languses. Nikkei kukkus ligi pool
protsenti ning jeen kallines.
Põhja-Korea rakett maandus
ligikaudu tuhande kilomeetri kaugusele Hokkaido rannikust ning Jaapan teatas, et otsib

€

Hinnadalates

35 €
E–N 10–17R 10–18
Tähetorni 21j, Tallinn,
Tel 552 6608

www.

.ee

nõu ÜRO julgeolekunõukogust,
kuidas Põhja-Korea käitumisele
reageerida.
Jeenreageeris uudisele dollari suhtes 0,8protsendilise tõusuga ning ühe dollari eest sai eile
108,33jeeni. See oli viimasenelja kuu kõrgeim tase. Kuigi Põhja-Korea raketid kujutavad ohtu ka Jaapanile, põhjendavad
analüütikud jeeni tugevnemist
sellega, et tegemist on alati olnud turvavaluutaga, kirjutas
Reuters. Dollari suhtes tugevnes ka teine turvavaluuta, Šveitsi frank üks dollar oli väärt
0,9498 franki.
Lisaks nõrgenes dollar euro
suhtes, mis tõusis viimasekahe
aasta kõrgeimale tasemele. Täpsemalt jõudis ühe euro väärtus
eile isegi 1,2 dollarini.
Eksperdid on mures, et Põhja-Korea ümberkogunevad pinged võivad süveneda ning sellel
võib omakorda olla negatiivne

VALUUTA

Põhja-Korea rakett
tabas dollarit
USA dollari kurss euro suhtes

1,00

0,95

0,90

0,85

–

0,80
01.08.2016
ALLIKAS: BLOOMBERG

0,8311
29.08.2017

mõju aktsiaturgudele. “Asjad
võivad kontrolli alt väljuda.
Investorid on mures, et Trump
võib teha midagi, mis võib
põhjustada Põhja-Korea ründamise. Kui see juhtub, siis on
turgudel palju ebakindlust,”
ütles Alcosta Capital Managementi investeeringute juht
Erick Ormsby Bloombergile.
Põhja-Korea tulistas üle Jaapani ballistilise raketi, mis
kukkus Jaapani andmetel merre. Jaapani valitsuse hinnangul on tegemist äärmiselt tõsise julgeolekuohuga. BBC teatel tulistas Põhja-Korea raketi kohaliku aja järgi teisipäeva varahommikul ja see lendas üle Hokkaido saare. PõhjaKorea on varemgi raketikatsetusi teinud, ent see oli esimene kord, kui üle Jaapani lennanud rakett usutakse olevat
ballistiline.
ÄRIPÄEV.EE
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kohaks, toimuvad mitmesugused üritused lastele ja

FAMA Keskussai oma nime ühe bastioni auks.
Bastion Fama (1690. a), mis oli interjööri ja majandusõu, kus asusid töökojad, sepapajad, hobusetallid, heinaküünid ja sõjaväelaod, lammutati kaubatee ehitamiseks Euroopasse. Praegu on see ainus bastion, mida

ei ole võimalik näha. See-eest on tema jalamile kasvanud tänapäevane kaubanduskonpleks. „Ajaloo taassünd kaubateel“ nii kõlab projekti algatajate deviis.
Tuleb öelda, et meie keskus ei ole saanud ainult „Kaubaõueks“, vaid ka kohtumiste ja huvitava tegevuse
–

reklaam 7

kaupluse, lastetuba, spordikompleks, tasuta parkla ja

täiskasvanutele. Meie külalisteks on tuntud ja edukad

palju muid täiskasvanutele ja lastele meelepäraseid

inimesed

teenuseid.

Ilona Kaldre, Anatoli Ein, grupp „Olgakljoš“, kvartett C-JAM, rahvaraadio konferansjeed, Anne
–

Tänavu saab keskus 11-aastaseks!
paljud teised, nad jagavad keskuse külastajatega oma

saladusi, kuidas näha välja moodne ja stiilne, olla edukas, terve ja õnnelik.

FAMA Keskuses leiab isegi kõige pretensioonikam
inimene endale kõik vajaliku ja lihtsalt veedab aega
suurepäraselt, on ju meil üle 80 teenuseid pakkuva

Kui läheneb järjekordne tähtis päev, kuid sul on lõppenud kingituste
ideed ja kauplusi pidi käimine tekitab stressi,

siis Meil on sinu jaoks lahendus:

FAMA Keskuse PLASTIST KINKEKAARDID!
Koos targa kinkekaardiga FAMA Keskus, kingite oma sugulastele,
lähedastele või kolleegidele võimaluse saada kingiks just seda, mida
nad soovivad!
Kinkekaart on tark just seepärast, et teda võib kasutada mitte ainult
FAMA Keskuse mistahes kaupluses, vaid ka Astri Keskuses ja TEMPO-s
Narvas, samuti Lõunakeskuses Tartus, Pärnu Keskuses Pärnus.
-

FAMA Keskus kutsub kõiki narvalasi ja linna külalisi

9.

septembril

Sünnipäeva

pidutsema!

Kõiki külastajaid ootab huvitav meelelahutusprogramm, hulgaliselt üllatusi ja kingitusi, eripakkumisi ja

loosimisi!

Kinkekaardi tegevusraadius koosneb rohkem kui 300 tarbimiskohast.
Aasta jooksul, kui kaardil on lõppenud vahendid, võib neid täiendada, samuti võib meie saidil vaadata kaardil olevate vahendite jääki.
Kinkekaarte saab soetada FAMA kaubanduskeskuse infopunktis,
ka on võimalus teda osta saidil

fama.ee
Tunne ennast Võlurina täida lähedaste
salasoove targa FAMA Keskuse
-

KINKEKAARDIGA!

Fama keskus Teie kohtumiste Keskus: mugav, tasuta parkimine, lastetuba, aktsioonid ja allahindlused!
-

FAMA Keskus on Kaubanduskeskus, milles võib saada õnnelikuks! Ootame Teid alati naeratusega ja tunneme Teist alati rõõmu!
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TULEMUSED

Kasum kasvab, aga
tööjõuga on väga halvasti
Kevade lõpp ja suve algus oli kohalikele firmadele helde ettevõtlussektori kogukasum
kasvas tänavuse ja mulluse teise kvartali võrdluses 22%, teatas statistikaamet.
–

UrmoAndressoo

STATISTIKA

urmo.andressoo@aripaev.ee

erasektori kasumid taas
tõusuteel

Äripäev

ettevõtete II kv kogukasum mln eurodes

827

820

Kogukasum suurenes peaaegu kõigis sektorites. Enim kasvas kasum veonduse ja laondusega tegelevatel ettevõtetel ja tööstusfirmadel. Teistest kehvemini läks kinnisvaraning info-ja sideettevõtetel.
Logistikafirma ASi Smarten Logistics tegevjuht Mait Miller möönis, et üldine sõnum kõigilt tarneahelaga seotud ettevõtetelt on hoopis see, et tööjõupuudus on väga suur.

656
492
328
164
0

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
AllIKAs: stAtIstIKAAmet

Puudu on nii lihttöölisi kui ka spetsialiste

Smartenil on Milleri sõnul erandlik aasta
ettevõte kolis aasta esimeses pooles ja lühiajaliselt oli ka laopindade täituvus madal. Seetõttu on Smarteni tänavune esimene poolasta oluliselt nõrgem eelmise aasta
omast, selgitas ta ja ütles, et ettevõttes on
oluliselt kasvanud ka tööjõukulud.
Just tööjõuga on Smartenis seis väga
halb, tõdes Miller. “Töötajaid on puudu nii
lihttöölistekui ka spetsialistide seas,” nentis ta ja ütles, et kuna klientidele on tarne-

–

Logistikafirma Smarten juht Mait Miller kinnitas, et
inimesi napib ja tööjõukulud kasvavad. Foto: ANDRAS

lubadused antud, peab neist ka kinni pidama, mistõttu ei saa inimeste nappusele vaatamata ka tööd tegemata jätta. “Tulemus on
kasvanud tööjõukulud ja kahjuks tihti ka
uutest javähekogenud töötajatest tingitud
madalam efektiivsus,” möönis ta.
Kaubamaht aga kasvab ja Smarten peab
tööjõuturul valitsevast raskest olukorrast
hoolimata hakkama saama, tõdes ettevõtte juht. Just vajalikul hulgal ja vajalike ko-

gemustega tööjõu leidmist ning hoidmist
peab Miller lähemakahe-kolme aasta jooksul ettevõtte suurimaks väljakutseks.
Kokku müüsid Eesti firmad kaupu jateenuseid teises kvartalis 14 miljardi euro eest
ehk kümnendiku võrra enam kui aasta tagasi. Lõviosa käibest loovate kaubandusettevõtete müügitulu suurenes 9%, peamiselt
hulgikaubanduse segmendi tõusu tõttu.
Aastaga tõusid ettevõtete kulud 10%,kusjuures ka tööjõukulud kasvasid kahe kvartali võrdluses 10%.
Erasektori tööviljakus puhta lisandväärtuse alusel kasvas aastaga samuti 9%,
ulatudes ühe inimese kohta 5890 euroni
kvartalis.
Investeeringute kõva kasv

Erasektor investeeris tänavu teises kvartalis
kokku 636 miljonit eurot ehk 27% rohkem
kui aasta eest. Statistikaameti teatel investeeriti peamiselt masinatesse, seadmetesse,
transpordivahenditesse ja ehitistesse.
Enim investeerisid edukamate valdkondade ettevõtted veondus ja laondus, kaubandus ning töötleva tööstuse ettevõtted,
kelle investeeringud moodustasid kogumahust üle poole. Investeeringud kasvasid
kõikides sektorites, märkis statistikaamet.
–

Eesti Interpreetide Liit alustab uut hooaega
1. septembril alustab Eesti Interpreetide Liit 16. kontserdihooaega. Avakontserdil
astub üles Eesti noorema põlvkonna tuntumaid pianiste Sten Lassmann.
Sten Lassmann, kes on saanud
suure tähelepanu osaliseks nii kodu- kui ka välismaal, on mitmete
rahvusvaheliste konkursside laureaat ning õppinud lisaks Eesti
Muusika-ja Teatriakadeemiale
ka Pariisi Konservatooriumis ning
Londoni Kuninglikus Muusikaakadeemias. Ta on esinenud mitmetes mainekates kontserdisaalides, alates Londonist ja lõpetades
Pekingiga. Lassmann on tegev
solisti, kammermuusiku ja
pedagoogina.

nii solistid kui kammerkoosseisud Eesti parimate interpreetide osalusel. Kontserdid toimuvad nii Tallinna erinevates kontserdisaalides kui ka väiksemates kohtades üle Eesti. Veebruaris saab
Estonia kontserdisaalis teoks Eesti Vabariigi 100. sünnipäevale pühendatud
klaverimuusikafestival “Virmalised”.
Lisaks toimuvad kogu hooaja vältel
kord kuus Estonia kontserdisaalis kammermuusika kontserdid, mis kannavad
alapealkirja „Peterburi sillad“. 9 kontserti toovad publikuni ajalooliselt olulise kultuurikantsi ja meile lähima maailmalinna Peterburi hõngu. Sarja esimesel kontserdil 20. septembril esinevad
Euroopa kõrgkoolides õppinud noored
eesti interpreedid Triin Ruubel (viiul),
Johanna Vahermägi (vioola), Marcel
Johannes K its (tšello), Henry-David
Varema (tšello) ja Kärt Ruubel (klaver).
Piletid kontsertidele on müügil Piletilevis ja kohapeal.

Kontserdil kõlavad Ludwig van Beethoveni klaveriloomingu tähtsaimate ja tuntumate teoste hulka kuuluvad
„Eroica-variatsioonid“ ja sonaat „Appassionata“, mis loovad silla klassikalise
ja romantilise esteetika vahele. Viimast
peetakse oluliseks verstapostiks klahvpillimuusika ajaloos ja on kahtlemata
Beethoveni üks ulatuslikumaid ja tehniliselt nõudlikumaid sonaate.

Lisainfo www.interpreet.ee

Hooaja avakontsert toimub reedel,
1. septembril kell 19 Tallinna
Filharmoonia Mustpeade majas.
Lisaks mahub Interpreetide Liidu uude
hooaega veel palju põnevaid ja kuulamist väärivaid kontserte. Üles astuvad

Pildil: Pianist Sten Lassmann. Pildi autor Kaupo Kikkas.

9

30. august 2017

PROGNOOS

urunduse
meistriklassid
interneti

Pangad: majandus
kasvab üle ootuste
Urmo Andressoo
urmo.andressoo@aripaev.ee

Swedbank prognoosib, et tänavu kasvab Eesti sisemajanduse kogutoodang 3,5%. SEB
aga ennustab 0,1% võrra paremat kasvu.

“Eesti majanduskasv kerkis
aasta esimeses pooles numbriteni, mida nägime viimati 2012.
aastal, kui olime taastumas sügavast majanduskriisist,” teatas
SEB majandusanalüütik Mihkel Nestor.

“Maailmamajanduse kasvuväljavaade on parem, euroala
majandus on muutunud tugevamaks ning selle kasvutsükkel lubab veel lähiaastatel korralikku majanduskasvu,” tõdes
omakorda Swedbanki peaökonomist Tõnu Mertsina. Kuna ka
mulluse aasta lõpul juba majandus kasvas, võib Mertsina sõnul mängu tullanii-öelda baasefekt esimeses kvartalis kasvas
majandus 4,4% ning neljapäeval selguv esialgne teise kvartali tulemus, mida eksperdid peavad väga heaks, võib aasta teises
pooles stabiliseeruda.
–

Eksport veab Eestit

Tuleval aastal kasvab Eesti majandus Swedbanki analüütikute
hinnangul 3,2%. Kuigi sisetarbimise kasv peaks netopalga kasvu aeglustumise pärast vähene-

3,2%kasvab
tuleval aastal

ees-

ti majandus Swedbanki
analüütikute hinnangul,
kasvu veab eksport.

ma

hakkama, peaks majandu-

se veduriks olema tuleval aastal jätkuvalt tugev välisnõudlus. “Meie arvates peaks järgmisel aastal ekspordi kasv suhteliselt korralik tulema,” möönis Mertsina.
Ka Nestor rõhutas, et Eesti
majandus sõltub suuresti teis-

te riikide käekäigust ning oo-

tuseid ületav majandusaktiivsus meie peamiste kaubanduspartnerite juures ongi Eesti ma-

jandusel kasvada kiiremini, kui
varasemalt pank lootis. Nimelt
prognoosis veel maikuus SEB
Eesti majanduse tänavuseks
kasvuks 2,2%.
Majanduskasvu tempo langeb Swedbanki prognoosi kohaselt 2019. aastal 2,7%-le. “Välisnõudlus küll mõnevõrra aeglustub, kuid jääb ikkagi tugevaks,” kommenteeris Mertsina
ja lisas, et kuigi nad näevad, et
kasvutempo langeb, on umbkaudu 3% majanduskasv prae-

turundustreff.ee

Turundus Facebookis / Wordpress / Sisuturundus internetis / GoogleAdwords

gustes tingimustes ikkagi päris hea näitaja.
Eesti peamiste kauban-

duspartnerite jätkuvalt tugev
nõudlus annab Mertsina sõnul ka ettevõtetelekindlustunnet investeeringuid teha. Olulist rolli etendab ka ettevõtete
kindlustunne, mis on peaaegu
kõikides sektorites paranenud.
See protsess on ka juba statistikaameti sõnul sektoriüleselt toimumas võrreldes 2016. aasta
teise kvartaliga kasvasid tänavu
teises kvartalis Eestifirmade investeeringud 27% võrra, ulatudes 636 miljoni euroni. Mertsina viitas, et ka valitsemissektor on oluliselt investeeringuid
suurendamas. “Praeguses majanduse kasvutsüklis ei vaja aga
Eesti tugevamat fiskaalset stiimulit,” tõdes ta. Kasvanud on ka
ettevõtete laenumahud. Laenude kvaliteet on Mertsina sõnul
hea üle 60 päeva viivisega laenude osakaal kõigist laenudest
on väga madal.
SEB on pisut optimistlikum.
Kuigi ka nemad näevad, et majanduskasvjärgmiselkahel aastal pisut aeglustub, jääb see Nestori sõnutsi endiselt euroala
keskmisest palju kiireimaks.
“2018. aastaks prognoosime
3,2% ja 2019. aastaks 3% suurust
majanduskasvu,” tutvustas ta
–

–

TULEVIK

Tööjõukulud püsivad ettevõtete jaoks aga kõrged, prognoosis Swedbanki peaökonomist
Tõnu Mertsina.

Kuigi palgakasv on selgelt
viimaste kvartalite stabiilse
5–7%ga võrreldes aeglustunud,
on kriisiaastad välja jättes tööjõukulude osakaal ettevõtete
kogukäibes viimase 20 aasta
kõrgeimal tasemel, selgitas ta.
Swedbanki prognoosi kohaselt tõstavad kõrgemad toorainehinnad ja aktsiisimaksud tarbijahindu tänavu üle 3%. Palgakasv aga tõstab omakorda teenuste hindu. Tööstustoodete
kõrgemad müügihinnad aga
omakorda panustavad ettevõtete käibe kasvu, aidates neil leevendada kõrgete tööjõukulude
negatiivset mõju ettevõtete kaviitas Mertsina.

Siiski peaks hinnakasv tulevatel aastatel pisut aeglasemaks
jääma kui tänavu.

panga prognoosi.

ÄRIPÄEV.EE

Merko napsas Lätis uue lepingu
Merko Ehituse Läti firma SIA Merks sõlmis SIA
Delta Propertyga ehituslepingu Riia Alfa kaubanduskeskuse laienduseks.
Tööd hõlmavad kokku ligikaudu 54 000 ruutmeetri ehitust, sealhulgas uute Jaekaubanduspindade, maa-aluse parkla Ja uue parki-

mismaja rajamist. Lepingu väärtus on ligikaudu 34 miljonit eurot, millele lisandub käibemaks. Ehitus algab septembris Ja lõpeb 2019.
aasta Juulis.

Riia ehitab ligi saja miljoni eest
trammiteid
Euroopa Komisjon kiitis heaks Riia 97,4 miljoni eurose trammitaristu projekti, mille raames
rajatakse uus trammiliin Skanste piirkonda.
Lisaks 3,6kilomeetrise trammiliini rajamisele
renoveeritakse olemasolevate liinide taristut
ning ostetakse 12 uut madalapõhjalist trammi.
Projekti kogumaksumus on 97,4 miljonit eurot
ning sellest 65,7 miljonit tuleb Euroopa ühtekuuluvusfondist.

Saaremaal müüakse sadamat
Saaremaal asuv Kihelkonna vald on pannud
enampakkumisele Jaagarahu sadama kinnistu, kuna seda ei ole avaliku võimu teostamiseks vaja ja pole raha seda pidada, kirjutas
Saarte Hääl. Sadama hind on 46 000 eurot.

www.honda.ee

UU S T U RB O O N K O HAL !

TULE KOGE UUE CIVICU TIPPTASEMEL TURBOMOOTORI T Õ MBE J Õ UDU!
Catwees OÜ Tallinn, Pärnu mnt 139, tel 650 3300; Tartu, Kalda tee 13, tel 730 0385; Pärnu, Ehitajate tee 2, tel 447 6176

Veho Eesti AS Tallinn, Paldiski mnt 100, tel 617 7080; Agdeck-Auto AS Jõhvi, Pargi 39, tel 332 1430; Narva, Võidu 19, tel 356 3311

ML Autoservice OÜ Kuressaare, Auriga keskus, Tallinna tn 88, tel 452 2550; LX Motors OÜ Viljandi, Tallinna tn 86, tel 435 5421
Kombineeritud kütusekulu: 4,7–6,1

l

/

Google Analytics

LÜHIDALT

Hinnad
kasvavad

sumlikkusele,

/

100 km; CO2: 106–139 g / km
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TALLINN

Eesti Keskkonnateenustest saab suurim
Pärast abilinnapea Arvo Sarapuu ametist
lahkumist lõppes ka temaga seostatud
prügivedaja Baltic Waste Management OÜ
(BWM) edu Tallinna jäätmeveo hangetel.
kumused olid ühed kallimad, aga linn oli
varem lükanud odavamad pakkumused tagasi ja lõpuks jäi ka BWM nendest piirkondadestilma. Samuti osa ettevõtteid, mis olid

Koit Brinkmann
koit.brinkmann@aripaev.ee

Äripäev
Praeguseks on üsnagi ootamatult läinud
viis piirkonda hoopis Sarapuu tegevuse
suurimale kritiseerijale, Eesti KeskkonnateenusedASile.
Tallinna keskkonnaamet sõlmis Eesti
Keskkonnateenused ASiga töövõtulepingu
Haaberstis, Kristiines, Pirital ning kahes
Mustamäe jäätmeveo piirkonnas prügi vedamiseks. Teenuse osutamise alguseks on
Mustamäel järgmise aasta veebruar, Kristiines alustatakse maikuus ning Haaberstis järgmise aasta oktoobrist. Pirital alustab ettevõte 2019. aasta alguses. Lepingud
on sõlmitud viieks aastaks. Veel kevadel oldi jäätmekäitlusäris üsna kindlad, et need
lepingud saab endale Sarapuuga seostatud ja komeedina Tallinna prügiveoturule sisenenud BWM. “Elu teeb vahel imelikke keerdkäike. Märtsi seisuga oli üsna selge,
et meile ei jääTallinnas korraldatud jäätmeveoga mitte ühtegi konteineritühjendust.
Kui võtame aga praeguse seisu, siis see on
meie jaoks olnud väga hea areng,” ütles EestiKeskkonnateenuste juhataja Argo Luude.
Ärapanemine kadus ära

Luude kinnitusel on linna suhtumine pärast Sarapuu abilinnapea kohalt lahkumist täiesti muutunud. “Kui Sarapuu ajal
oli tunda linna poolt ärapanemise vaimu,
siis nüüd on õhkkond läinud töiseks. Kohtusime abilinnapea Kalle Klandorfiga ja
tema ütles ka, et linna soov on asjad tagasi normaalseks saada ja muid ambitsioone
linnal ei ole, kui et prügi saaks ära veetud,”
rääkis Luude.
Viis piirkonda tuli Eesti Keskkonnateenustele, kuna ettevõte ostis ära Jaaksoni Linnahoolduse, mis oli samuti teinud hangetel
pakkumuse. “Jaaksoni Linnahoolduse pak-

pakkumusega eespool, ei pikendanud pakkumuste jõusoleku tähtaega, seetõttu jäidki
lõpuks järele Jaaksoni Linnahoolduse pakkumused,” kirjeldas Luude.
Näiteks jäeti Tallinna keskkonnaameti
juhataja Relo Ligi käskkirjaga BWM koos
kaaspakkuja Tapa Autobussipargiga kvalifitseerimata Mustamäel ja Pirital, kuna
BWM ei vastanud hankija juunikuus saadetud teabepäringule ega esitanud hankijale selgitust selle kohta, kas ühispakkujate omandis või kasutuses on nõutud jäätmeveokid või kas ühispakkujatel on olemas
eelleping, mis tõendaks, et neil on teenuse
osutamiseks võimalik osta või kasutusele
võtta nõutud jäätmeveokid.
Puuduvad selgitused
Kristiine pakkumuse puhul tekkisTallinna
keskkonnaametil kahtlus, et BWMi pakkumise ühikuhind on hankelepingu eeldatava ühikuhinnaga võrreldes põhjendamatult madal. Hankija alustas seetõttu hinna
põhjendatuse kontrollimenetlust. Kuna aga
BWM ei esitanud pakkumuse maksumuse
põhjendatuse kohta nõutud selgitust, lükati nende pakkumus tagasi.
Tallinnas on kokku 13 jäätmeveopiirkonda, nendest viies hakkab vedama Eesti Keskkonnateenused, neljas veab praegu
Ida-Virumaa suurärimehe Nikolai Ossipenkoga seotud Ekovir ning kaks piirkonda on
BWMil, kellele teeb alltöövõttulinnalekuuluvTallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus AS.
Kesklinna ja Vanalinna piirkonnas on praegu vabaturg.
Varem on Luude Sarapuu tegutsemist
pealinna hangetel teravalt kritiseerinud.
“2011. aastal sai Arvo Sarapuu abilinnapeaks ja kogu keskkonnaamet ehitati üles
Arvo Sarapuu isiklike ärihuvide teenimiseks ja oma impeeriumi kindlustamiseks.

Eesti Keskkonnateenustejuhataja
Argo

Luude sõnul oli

Sarapuu ajal

linna

poolt tunda ärapanemise vaimu, kuid

nüüd on õhkkond
läinud töiseks.
FOTO:
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Sellest ajast alates on Tallinna jäätmemajanduses valitsenud korralagedus,” rääkis
Luude maikuus riigikogu korruptsioonivastases komisjonis.
Viitsimisest oli puudu
Aasta tagasi soovitas Luude Äripäevas uurimisasutustel uurida Sarapuu seoseid hangetel eduka BWMiga. “Kui mõnel seaduste
täitmist jälgival organil oleks vähekegi viitsimist, siis saaks ju selgeks teha, kas on tegu
kuulujuttudega või on kõik nii, nagu olema
peab,” sõnas ta toona.
Abilinnapea Sarapuu märkis aga samas,
et tema teeneks on senise poliitika muutmine Tallinnas ning et jäätmeteveoturule saavad nüüd siseneda ka uued tulijad. “Tulgu
ükskõikkes konkureerima, kuid see tuli ära

muuta, etkonkureerivad ainultkaks ettevõtet. Siiani olime me sisuliseltEesti Keskkonnateenuste ja Ragn-Sellsi pantvangid, kes
dikteerisid tingimusi ja hindu,” märkis ta.

Tallinnas prügimajandust kureerinud
abilinnapea Sarapuu pidasid kaitsepolitseinikudkinni selleaasta 25. mail ning talle
esitati kahtlustus toimingupiirangu rikkumises. Sarapuu astus seejärel ametist tagasi.
Kaido Laanjärve nimel olev BWM on sõlminud Tallinna linnaga töövõtulepingu
Nõmme ja ühes Lasnamäe veopiirkonnas.
Hiljuti tõsteti nendes ka BWMile makstavat tasu, kuigi reaalse töö teeb alltöövõtjana ära linnale kuuluv Tallinna Jäätmete Taaskasutus AS. Avalikkusele pole teada, kas jakui palju teenib BWM lepingutelt
peatöövõtjana.

TÄNAVAREMONT
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Gonsiori tänava
rekonstrueerib TREV-2
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Tallinn sõlmis Gonsiori tänava rekonstrueerimiseks ehitu-

jusvarustuse ning liikluskorralduse eest.

se töövõtulepingu riigihanke

Tööde tulemusel rekonstrueeritakse Gonsiori tänav alates Maneeži tänava ristmikust
kuni Laagna teeni, kogupikkusega ligikaudu 1,5 km. Lisaks
rekonstrueeritakse Laagna tee
umbes 0,3 km pikkune lõik, K.
Türnpu tänavat umbes 0,21 km
ulatuses ning J. Kunderi tänava
serva rajatakse jalgrattatee pikkusega ligi 0,9 km. Kokku rekonstrueeritakse sõiduteid ligi 2,01 km ning rajatakse ja rekonstrueeritakse kõnni-, jalg-ja
jalgrattateid ligi 4,86 km. Ehitustööde mahus rekonstrueeritakse 11 fooriristmikku ning
Torupilli Selveri kõrvale rajatakse Pargi ja Reisi parkla ning
täiendavad bussipeatused.
Tänavuseks on kavandatud

võitnud aktsiaseltsiga TREV-2
Grupp. Lepinguline tööde kogumaksumus on 9 miljonit eurot, teatas linnavalitsus.

trr L

“Välisrahastusega projekühistranspordi
ühenduskiiruse suurendamine,
erasõidukitelekesklinnasuunaliseliikluse piiramine jaliiklusvoo sujuvamaks muutmine, et
vähendada müra, vibratsiooni
ja heitgaaside negatiivset mõju
linnakeskkonnale,” ütles abilinnapea Kalle Klandorf.
Töövõtja kohustub lepingu mahus hoolitsema teedeehituse, veevarustuse ja kanalisatsiooni, tänavavalgustuse,
maastikukujunduse, elektri, siti eesmärk on

—

Tfri^Er

OÜ Heinzbau, Õpetaja 9a,Tartu 51003, www.heinzbau.ee

de, fooride, gaasivarustuse, soo-

Laagna tee ja Türnpu tänava re-

konstrueerimine jaPargi jaReisi parkla ehitus.
Valmib ülejärgmisel aastal

2018. aastal toimub Gonsiori täümberehitus, mille tulemusel jääb tänavkolme sõidurajaga, sealhulgas rajatakse mõlemas sõidusuunas ühissõidukirajad ning keskmine sõidurada
on muutsuunaliiklusega sõidurada, kus hommikusel perioodil toimub liiklus suunagakesklinnapoole, õhtul aga vastupidi
suunaga Lasnamäe poole.
2019. aastal rekonstrueeritakse Kunderi tänav, mille käigus ehitatakse üks sõidurida
ümberkergliiklusteeks. Objekti
põhiline kasutusvalmidus tuleb
saavutada juuliks 2019.
nava

–

ehitusuudised.ee
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prügivedaja
Kohtunik Merle Parts:
prügivedu Nõmmel oli
katastroof
Harju maakohus jättis rahuldamata skandaalse prügivedaja
Baltic Waste Management OÜ
(BWM) kaebuse keskkonnainspektsiooni otsusele trahvida
ettevõtet loata jäätmeveo eest
12 000 euroga, kohtunik Merle
Parts nimetas Nõmmel toimunut katastroofiks.

Kohus leidis, et BWMi kaebus
tuleb jätta rahuldamata, sest
avalik menetlushuvi on keskkonnaasjades suur ning tegemist oli tahtlikult toimepandud väärteoga.
BWMi juhataja ja omanik
Laanjärv ütles kohtunik Partsi
küsimustele vastates, et tal oli
märtsi alul valida, kas jättaprügi üldse vedamata või vedada
ilma jäätmeloata. “Valisin selle tee, et alustasin ilma jäätme-

loata,”

nentis Laanjärv.

Kevadine katastroof

12

tuhat eurot peab BWM
maksma trahvi selle eest,
et vedas Nõmmel prügi
ilma jäätmeloata.

Valisin selle tee,
et alustasin ilma
jäätmeloata.
BWM OÜ juht ja omanik Kaido
Laanjärv

Kohtunik Parts ütles seepeale,
et prügi jäi ikkagi vedamata.
“See, mis Nõmmel toimus, oli
katastroof. Hämmastav, ütlete,
et rikkusite seadust, kuna muidu oleks tulnud ökoloogiline
katastroof,” sõnas Parts.
BWM võib kohtuotsuse 30
päeva jooksulriigikohtule edasi kaevata.
Laanjärv ei soovinud pärast
istungi lõppu otsust kommenteerida.
Praeguseks endise Tallinna
abilinnapea Arvo Sarapuuga
seostatav BWM alustas märtsikuu alguses Nõmmel jäätmete vedu. Saamatult. Elanike nurin üle ääre ajavate prügikastide pärast üha kasvas. Keskkonnainspektsioon asus asja kontrollima ning selgus, et BWMil
pole nõutavat jäätmeveoluba.

Talleggi tibugiljotiin on ärisaladus
tud, aga põhimõtteliselt me ei
avalda seda infot me ei ole seda kunagi teinud ja ei tee tulevikus ka,” kõlas HKScan Estonia
kommunikatsioonijuhi Kerstin Apsi vastus palvele selgitada, milliseid seadmeid täpsemalt tänapäeval tibupurustamiseks kasutatakse ning milli-

Tallegg keeldub täpsustamast,
kelle toodetud ja milline oli
täpsemalt seade, mille väidetav rike tõi kaasa elusate kanatibude viimise ettevõtte prügikastidesse surema.

–

“Ma ei ütleks, et see on ärisasee on nagu... See võib ollaikka on ka ärisaladusega seo-

ladus,

ne saab olema uus giljotiin, kirjutas Postimees. “Täpsemat teh-

nilist spetsifikatsiooni me oma
masinapargi kohta ei avalikusta. Praegune masin Loo haudejaamas on üle kümne aasta vana,” lisas hiljem HKScan Estonia
juht Anne Mere.
PÕLLUMAJANDUSUUDISED.EE

PARIM VÄIKELAADUR
KÕIKIDEKS SUVETÖÖDEKS!
AVANT 220

Kohtunik Merle Parts.
FOTO: ERIK PROZES
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Tollal kommenteeris Tallinnas jäätmemajandust kureeriv
abilinnapea Sarapuu Äripäevale, et “sellest loast nüüd suurt
probleemi teha… no ma ei tea…
las Tallinna keskkonnaamet tegeleb selle arusaamatusega.”
Keskkonnainspektsioon
trahvis BWMi väärteo korras
12 000 euroga. Maksimaalne
trahvimäär on seaduse järgi kuni 32 000 eurot.
BWM esitas trahviotsusele
kaebuse, leides, et see tuleb tühistada otstarbekuse põhjendusel. Ettevõtte juhataja ja omaniku Kaido Laanjärve põhjendusel
ei ole rikkumine suur ning avalik huvi asjas puudub. Ka pidas
BWM karistust liiga suureks,
kuna see moodustab 50 protsenti Nõmme piirkonna eest
saadavast töötasust.

•

•

Kaal 700 kg
Tõstejõud 350 kg
Tõstekõrgus 1,4 m
Hüdrauliline nelikvedu
20 hj bensiinimootor

Finantsteenuseid pakub

Swedbank AS.

Koostöös

soodushinnaga

10 690

lisavarustust:
•

•

•

ujuv poom

+

km*

1050 mm mullakopp 150
–

l

31.08.17.

Maaletooja ja müüja:

Tutvuge ~ngimustega

www.swedbank.ee/business ja vajadusel konsulteerige pangatöötajaga.

SAMI MASINAKESKUS OÜ
SAUE 76505, Tule 20
Tel 528 2732, 521 8462
VALGA 68204, Petseri 40
Tel 524 1759

www.sami.ee

Wiru Uks Tallinn OÜ
PROFESSIONAALSE KVALITEEDIGA:

Tallinn annab BWMile lisaraha

~~

Tallinna linnavõim tõstis hiljuti
kriminaaluurimise all oleva endise abilinnapea Arvo Sarapuuga seostatavaleBWMile makstavat teenustasu ligi kümnendiku
võrra. BWM esitas Tallinna keskkonnaametile taotluse Nõmmel ja Lasnamäe ühes piirkonnas prügiveo teenustasude tõstmiseks. Uued hinnad hakkavad
kehtima septembri alguses.

~~

~~

~~

Ryterna garaažiuksed
Findoor voldikuksed
PVC-rulluksed ja kiirrulluksed
BFT, Somfy ja GFA-Elektromaten
automaatika

Müük, paigaldus, remont ja varuosad
Tel 5044 798, 5698 0540
www.wu.ee

ISIKUTUVASTUSTEENUS

Rahatugi uusosanikelt
Kristel Härma
kristel.harma@aripaev.ee

Inbank müüs osa enda osalusest isikutuvastusteenust pakkuvas Veriffis, omanikeringi lisandusid uued nimed, kes tegid lisaks suure investeeringu.
Inbank müüs 30 protsenti

Veriffist ettevõtetele Wiser Financial Advisors, Hillstead Capital ja Kaidi Ruusalepa osalusega firmale Kei Aar. Investorid
paigutasid idufirmasse 250 000
eurot lisakapitali. Muudeti ka
osaluste struktuuri, optsiooniderealiseerumisel kuuluks asutajale Kaarel Kotkasele ja meeskonnale enamusosalus.
Inbanki asutaja Priit Põldoja ütles, et tegelikult oli algusest peale plaan, et pank ei jää
Veriffis enamusosanikuks. Teenust tahetakse pakkuda mitmele pangale ja ettevõte vajab
kasvamiseks pidevalt kapitali. Põldoja hinnangul võiks uus

omanikering lihtsustada mõne
rahvusvahelise fondi kaasamist.
“Üks domineeriv pank omanikeringis ei olnud selline kapitalistruktuur, mis sellistrahakaasamist oleks lihtsaks teinud.”
Ta lisas, et Veriffi teenusega
on Inbank rahul, kuid on olnud
ka väljakutseid. Online-identifitseerimist puudutav seadus
on maha jäänud. “Minu teada
on riik juba üle aasta sellega tegelenud, aga ikkagi ei ole jõutud
loogilise seaduseni, mis lihtsustaks online-identifitseerimistvõi
üldse identifitseerimist.”
Kliente napib

Põldoja märkis, et teine probleem on see, et teenuse ja klientide ühendamise aeg on veninud pikaks ning ta oleks oodanud, et teenuse kasutamiseni on
jõudnud rohkem kliente.
Wiser FinancialAdvisorsi juhatuse liige Gerri Kodres näeb

Veriffis tugevat rahvusvahelist potentsiaali. “Nõudlus turvaliste ja mugavate digitaalsete autentimisteenuste järele on
maailmaturul tõusnud. Samal
ajal on ootusedkvaliteedile kõrged,” ütles ta. Wiser Financial
Advisorsi kaudu Veriffi investoriteringi astunud Gerri Kodres

Disainitudpõhjamaistesseoludesse

Soodsa hinnaga
vihmaveesüsteem põhjamaisesse
kliimasse Plastmo!
–

ja Riivo Anton on Eesti Äriing-

lite Võrgustiku EstBAN äriingon investeerinud mitmesse tehnoloogiaettevõtesse.
Hillstead Capitali kaudu
omanikeringi astunud Tuomas
Kurki on pikaaegne tehnoloogiaettevõtja ning tänavu kevadel Elisale ja Livonia Partnersile müüdud Santa Monica Networksi endine suuraktsionär.
Ettevõtte Kei Aarkaudu lisanduvad Veriffi investorite hulka endine Nasdaq Eesti juht,Funderbeami asutaja ning tegevjuht
Kaidi Ruusalepp ja üks Playtechi asutajaid Rain Kivisik.

€

tüüpi juhtkang
vedrustusega ja soojendusega iste

*masinaid on piiratud koguses. Kampaania kestvus 03.07.17

Küsi ka väga head
liisingupakkumist!

AVANT 220
mudel nüüd

Pakkumine
sisaldab järgmist

lid, kes

Liimitavad ühendused, 100% korrosioonikindel,
tehase garantii 25 aastat. Lai värvivalik
Küsi pakkumist: www.plastmo.ee

688 94 39
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Vandetõlgid ja
patendivolinikud
saavad oma koja
Edaspidi hakkavad sarnaselt notarite ja advokaatidega ka
vandetõlgi ja patendivoliniku kutset justiitsministeeriumi
asemel välja andma kutsekojad.

Äripäev

pidajatele

töö korraldamisel.

olnud aga patendivolinikud javandetõlgid.
Nüüd tahabki justiitsministeerium tehaka
neile oma kutsekoja, selgub teistele ministeeriumitelekooskõlastamiseks läinud eelnõu seletuskirjas.

Tegelikult tahab justiitsministeerium enda
õlgadelt veeretada suurema osa vastutusest,
mis seondub nii-öelda vabade õiguselukutsete esindajatega. Ka notarid,kohtutäiturid,
pankrotihaldurid ja advokaadid hakkavad
edaspidi rohkem iseenda asju korraldama.
Täielikult on seni ministeeriumi hallata

FOTO:

Kutseühendus saab kohustuslikuks

Märt

Belkin
mart.belkin@aripaev.ee

Justiitsminister
Urmas Reinsalu
annab õigusameti

ANDRAS

suuremad õigused oma
KRALLA

Vandetõlgid on avalik-õiguslikud tõlkijad,
kellel on notariga võrdne õigus kinnitada
dokumendi tõlke või ärakirja õigsust sealhulgas seda, kas asja sisu on õige. Patendivolinikud on erilised õigusasjatundjad, kes
annavad nõu tööstusomandi vallas.
–

Nii patendivolinikud kui ka vandetõlgid
saavadkutsega seotudküsimustes suurema
otsustusõiguse edaspidi on neil ühendus,
mille poole pöörduda tööalasteküsimuste
ja muredega, ühendus korraldab ka koolitusi, eksameid ja muud kutset arendavaid
sündmusi, tõi ministeerium esile.
Teisalt muutub kutseühendusse kuulumine kohustuslikuks ning tasuda tuleb
ka liikmemaksu, see võib tugevamalt tabada madalama sissetulekuga vandetõlke ja
patendivolinikke. Samas saaks kutseühenduste juhatus eelnõu järgi õigusevajadusel

TASUB TEADA

Advokaate on üle tuhande

–

Patendivolinikke on Eestis 65 ja vandetõlke 84.
Samas suurusujärgus on ka kohtutäitureid
ja notareid vastavalt 46 ja 93 samas kui
advokaate on koguni 1001.
Juristide liidul on liikmeid 979.
–

–,

IDEEKONKURSS
„Meie laos on üle 100 uue ja kasutatud pingi!
Vaata lisa www.duroc.ee“

Duroc Machine Tool OÜ

Tel 736 6648

info@duroc.ee

www.duroc.ee

ja paigaldus
müük,
tootmine
PVC hallide

Jaanus Laane 50 66 284, info@finest-hall.com

www.pvc-halli.fi

Vanasadam
avaneb linnale
Tallinna Sadama eesmärk on
koostöös Zaha Hadid Architectsiga jõuda aasta lõpuks Vanasadama Masterplaan 2030 valmimiseni. Pärast seda algatatakse
detailplaneeringud ning töötaTallinna Sadama juhatutakse välja sobivad ärimudelid
se esimehe Valdo Kalmu sõnul
arenduste elluviimiseks.
oli Zaha Hadid Arhitects töö
Tallinna Sadam kuulutas
eristuv, pakkudes innovaatilist 2016. aastal välja Vanasadama arendusplaani ideekonkurning terviklikku lahendust Tallinna mereväravale.
si eesmärgiga leida pikaajali“Arhitektid on oskuslikult ne terviklahendus, mis on aluloonud linnaruumi ja sadama seks sadama-ala kinnisvaraala tasakaalustatud ühendamiarenduste ning linnalise ja avase koos juurdepääsude ja liikliku ruumi ühendamiseks saluslahendustega. Nende töös dama funktsioonidega. Tallinjoonistuvad välja läbivad jala- na Sadamal on plaanis tuua sadamafunktsioonidekõrvale Vakäijate liikumistee diagonaanasadamasse rohkem linnalist
lid, mille ümber on rajatud mitmekesine ja meeldejääv linnaarendust ning muuta piirkond
ruum. Huvitavamad detailid kergesti läbitavaks ning atrakon veesilmadReidi tee ääres, jatiivseks linnaruumiks.
Zaha Hadid Archtects on
lakäijate alade osaline ja sujuv
tõstmine teisele tasandile. Hea rahvusvaheliselt tunnustatud
terviklikkuse annab ka AdmiLondonis baseeruv arhitektuuribüroo, kellel on suur kogemuraliteedibasseini ümbrusele Aja D-terminali esistega pakusepagas mereäärse linnaruumi
tud üks ühtne linnaruum-välplaneerimisel.
ehitusuudised.ee
jak koos rohealaga,” ütlesKalm.

Eile avalikustas žürii arhitektuuribüroo, kes koostab aasta lõpuks Tallinna Vanasadama
arendusplaani. Ideekonkursi
võitjaks osutus kolme finalisti
seast Zaha Hadid Architects.
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ametikaaslased kuni kolmeks aastaks liimemaksust vabastada, kui vaja. Vandetõlkide ringi tahab justiitsministeerium tulevikus pisut laiendada, täpsemalt saavad edaspidi lihtsustatud korras vandetõlgiks kohtutõlgid, kes on kohtus töötanud vähemalt
viis aastat ning kellel on kõrgharidus kas
filoloogia või tõlke alal. Lihtsustatud kord
tähendab seda, et nad ei pea tegema õigusteadmiste testi ega keeleteadmiste kontrolli, vaid läbimaüksneskutsesobivusvestluse.
Enda elu teeb riik mugavamaks ka mujal kui seni on kohtutäiturite ja notarite
registrit pidanud maksu-ja tolliamet, siis
edaspidi hakkavad seda tegema notarite koda ning kohtutäiturite japankrotihaldurite koda ise. Sealt aga jõuavad andmed maksuameti maksukohustuslaste registrisse.
–

69

eluaastat oleks
justiitsministeeriumi ettepa-

nekul notarite
ametisoleku
ülempiir, sama
on see kohtuni-

kel.

TÖÖSTUS

LÜHIDALT

Viking Window
investeerib miljoneid

Hooldusinfo muutub digitaalseks

Aina enam küsivad Viking
Window kliendid käepideme
asemel rakendusega avanevaid uksi ja aknaid ning selleks
et püsida turul edukas, investeerib ettevõte arendusse miljoneid eurosid, kirjutas Järva

Teataja.

Paide vallas tegutsevas aknaid ja uksi tootvas Viking
Window ASis on juhatuse esimehe Toomas Agasilla selgitusel
juba paar aastat püsinud kasvusirge jälle tõusma hakanud, juba aasta algusest on turud ak-

Notarile vanusepiir
Notarite elukutses tulebka muid muudatu-

si. Näiteks kaob tulevikus justiitsministee-

tiivsemad nii välismaal kui ka
julgeb prognoosida lausa 15protsendist käibe kasvu, kirjutas Järva Teataja.
Üle 20 aasta ettevõtet juhtinud Agasild rääkis, et harvad
pole juhud,kui sisse astuv klient
soovib äpiga töötavat ust.
Edu turul nõuab Agasilla
ütlusel suuri investeeringuid
seadmetesse, millega tooteid
valmistada, summasid Agasild
nimetada ei tahtnud, kinnitas
vaid, et ikka miljoni euro kanti.
Eestis ja ettevõte

riumi plaani järgi erisus, mille järgi nime-

tatakse notarid ametisse kogu eluks. Piiri ei
sea isegi pensioniiga, kuna justiitsminister
võib notari taotluse alusel lubada tal ametit
pidada veel kuni kümme aastat.
Probleem on aga selles, et selleks peab
notar tegema taotluse ning justiitsminister sedahindama ja iga kord otsustama, kas
pikendamine on põhjendatud ja mitmeks
aastaks. See ebakindlus teeb aga raskemaks
nii Notarite Koja kandidaaditeenistusekorraldamise kui ka notarikandidaatide jaoks
ametisse astumise ajaplaani tegemise.
Veelgi enam: notaritel nagu ka kõigil
teistel saabub pensioniiga sõltuvalt sünniaastast eri ajal. Nii võib praegune kord
tähendada ka ebavõrdset kohtlemist. Justiitsministeeriumi pakutud lahendus on
lihtne edaspidi oleks notari ametisoleku
ülempiir sarnaselt kohtunikega kõigil ühtviisi 69 eluaastat, 70aastaseks saamisel vabastatakse notar ametist.
Eelnõu järgi läheks notari elu karmimaks ka juhul, kui saabub pankrot. Nimelt
ei ole näiteks pankrot praegu alus notari
ametist vabastamiseks või tagastamiseks.
Samas näiteks kohtutäituri pankrot tähendab tingimata ametist tagandamist ja advokaadi pankrot advokatuurist välj aarvamist.
Seadus näeb siiski ette, et põhimõtteliselt on ministril võimaliknotar ametist tagandada, kui tema töötamine on võimatu,
ühtlasi on justiitsministeerium seisukohal,
et notari pankrot on selline asjaolu.
–

–

–

Floyd Mayweatheri (vasakul) ja Conor

McGregori poksimatš
lõppes

26. augustil

10. raundis

esimese võiduga.
FOTO:

EPA

TEENISTUS

Spordimaailm sai ühe
miljardäri juurde
Sajandi poksimatšiks tituleeritud Floyd Mayweatheri ja Conor McGregori duell tõi spordimaailma ühe miljardäri juurde,
kirjutab CNN Money.

Erinevate hinnangute kohaselt saab Mayweather, kes McGregorit 10. raundis võitis, nädalavahetusel toimunud poksimatši eest 300 miljonit dollarit.
Nüüd on Mayweatheril 50
võitu ning kaotusi ta professionaalse karjääri jooksul ei saanudki. Enne matši oli ta auhinnarahade, teleõiguste ja piletimüügi pealt teeninud kokku
700 miljonit dollarit.
Pärast vabavõitluse kuningaks tituleeritud McGregori

võitmist peaks mehe teenistus
küündima miljardi dollarini,
ütles Mayweather Promotionsi
tegevjuht Leonard Ellerbe. Varem on seda spordimaailmas
suutnud ainult korvpallur Michael Jordan ja golfimängija TigerWoods.
“Ma arvan, et tal pole sugugi halb karjäär olnud,” lisas Ellerbe.
Michael Jordan teenis oma
karjääri jooksulpalgana 93 miljonit dollarit, selgub Spotraci
andmetest. Samas oli tal mitmeidhäid sponsorluslepinguid,
mille hulka kuulus ka eluaegne
leping Nike’ga.
ÄRIPÄEV.EE

Kardinasalong "Albatros Textile"

ÄRIPÄEV.EE

Renault Grupp koos Microsofti ja VISEOga ehitasid sel suvel valmis auto digitaalse hooldusraamatu prototüübi. Prototüübi loomisel kasutati plokiahela tehnoloogiat, mis tagab, et informatsioon auto passis on talletatud kindlalt
ja turvaliselt, kirjutab logistikauudised.ee.
Kui digitaalne hooldusraamat kasutusele võetakse, tähendab see, et auto müümisel teeb
müüja kogu autoga seonduva informatsiooni
ostjale nähtavaks.

Trammiga saab lennujaama
Homme kell 17.00 avatakse renoveeritud Kopli trammitee, teatas Raepress. Esimene tramm
saadetakse liinile Skoone bastioni kõrval asu-

va platsi juurest, kirjutas logistikauudised.ee.
Trammiliin lennujaama avatakse täna. Liini nr

4 pikendatakse Lennujaama peatuseni.

14 reklaam
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MATERJALITOOTJATE

14.09.2017
Öpiku Maja,
Ülemiste City

ÄRIPLAAN
09:00

2018

Hommikukohv ja
värske Äripäev

09:45 Moderaatori avasõnad
10:00 Millised on riigipoolsed tingimused ja ehitustegevus 2018 aastal?
KALEV KALLEMETS MKM energeetika asekantsleri nõunik
10:30

Ehitusmaterjalitootjate liidu Äriplaan 2018 –positiivselt edasi?
MEELIS EINSTEIN Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liidu juht,
Kunda Nordic Tsemendi tegevjuht

11:00

Kuidas edukalt ehituslahenduste sh ehitusmaterjalide ja
projekteerimise ekspordiga läbi lüüa Norra turul?
MARGIT IHLEBAKKE EASi ekspordinõunik Norras
–

–

11:30
12:00

Kohvipaus

12:30

Ehitusmaterjal järgmine piirikaubanduse ohver?
KASPARS PACĒVIČS Sakret kuivsegutootmistehase tegevjuht,
Läti Kaubandus-ja Tööstuskoja esindaja Eestis

13:00

Tunnustame Ehitusmaterjalitootjate TOPi esikolmikut ja
kuulame võitja edulugu.

13:30
14:15

Lõuna

14:45

Puidust korrusmajast inseneride põuani: millised probleemid
põletavad puitmajasektoris?
KAAREL VÄER Eesti Puitmajaliidu juhatuse esimees

15:15

Miks ehitusmaterjalide tootjad loovad oma toodetest BIM-objekte?
RISTO VAHENURM MKM ehitus-ja elamuosakonna digitaalehituse

15:45

Tulevik panga silme läbi hele või tume?
RAUL KIRSIMÄE Swedbanki Avaliku sektori ja töötleva tööstuse
osakonna juht
–

–

Tegijal juhtub? Kuidas võidelda praaktoodangu sattumisega
ehitusplatsile?
KAUR KAJAK Tehnilise Järelevalve Ameti peadirektor

valdkonnajuht
3D-prinditud turbamajad Eesti Nokia?
MÄRTEN PETERSON EKA arhitektuuri ja linnaplaneerimise magister,
–

arhitekt
16:15
16:45

Diginnovatsioon kas puitarhitektuuri päästerõngas?
SILLE PIHLAK EKA Arhitektuuriteaduskonna õppejõud ja arhitekt
Konverentsi lõpetamine
–

Tavahind 259 € +km.
Kahe või enama osaleja korraga registreerimisel
kehtib soodushind 179 +km/osaleja.
Info: programmijuht Lisandra Treimann,
lisandra.treimann@aripaev.ee, 5695 6161

HIND KUNI
6. SEPTEMBRINI K.A

229
eurot

+

km
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REKLAAM 15

28. septembril 2017 Nordea Kontserdimajas
MAJANDUSKONVERENTS

Äriplaan
laan

2018
Mõjuvõimsad, autoriteetsed ja aktiivsed Eesti ettevõtjad räägivad
oma ootustest ja hirmudest 2018. aasta eela rve koostamisel.

"Kui palgad kahekordistuvad ja
ettevõte ei suuda elujõuline olla,
siis on midagi valesti."

Arno Kütt

Cleveroni juhatuse esimees ja asutaja

Konverentsil esinevad:
Ain Hanschmidt Suurettevõtja ja investor

Antti Moppel Olerexi aktsionär
Rain Lõhmus Äripäeva 2016. aasta ärimees, LHV Grupi asutaja ja suuromanik
Andres Agasild IT-ettevõtte MarkIT asutaja ja juht
Ardo Hansson Eesti Panga president
Raivo Rand Ehitusettevõtja, Rand Tuulberg üks omanikke
Jüri Ratas Eesti Vabariigi peaminister
Jaak Läänemets Uuetoa talu peremees
&

Armin Kõomägi

Ettevõtja ja kirjanik

Paul Oberschneider Investor ja kinnisvarafirma Ober-Haus asutaja
Ahti Heinla Investor ning Starship Technologiesi kaasasutaja ja tegevjuht
Erkki Raasuke Nordea ja DNB ühendpanga juht
Jüri Vips ABC Grupi juht

SOODUSHI
N
D
HOMME!
LÕPPEB

Konverentsi soodushind registreerimisel kuni 31. august 599 eurot(km-ga 718,80 eurot)
Registreerimine veebis ariplaan2018.aripaev.ee või Marili Niidumaa marili@aripaev.ee
Korraldaja:

Toetajad:

MarkIT, Moller Auto, Creditinfo, Coca-Cola HBC Eesti, Aquaphor

16 ARVAMUS

toimetaja Anu Jõgi

667 0169
30. august 2017

anu.jogi@aripaev.ee

KOMMENTAAR

KOLUMN

Milleks üldse
ülikoolis käia?

Rohkem mune kapitalituru korvi

Ülikoolidiplomist rohkem loeb see, kelleks
sa oled selle ajaga arenenud.
See on vist alati nii olnud, et ülikooli sisse astub rohkem tudengeid, kui sel-

le lõpetab. Viimane haridus-ja teadusministeeriumi ülevaade kinnitas, et Eesti ülikoolides on suur katkestajate hulk, eelkõige tehnoloogiavaldkonna tudengite hulgas. Samal ajal on see üks populaarsemaid
erialasid ning selle turul on palk ja hõive
kõrge. Uuring andis ka signaali, et magistriõppes on mittelõpetanute palk isegi kõrgemkui lõpetanutel. See tekitabküsimuse, kas ülikoolis ikka tasub õppida ja kas
on mõtet seda lõpetada.
Tööandjad väärtustavad kõrgelt varasemat töökogemust (ka isikuomadusi ja väärtushinnanguid) ning vähemkoolis õpitut. Seetõttu on loogiline, et üliõpilased soovivad omandada töökogemusedvõimalikultvarakult ülikooli kõrvalt.
Erialadel, kus tööturul on kõrgem palk
ja nõudlus, on ka õpingute katkestamine
suurem milleks lõpetada, kui saab ka selleta hea töökoha japalga koos väljaõppega
kohapeal. Ja vastupidi kui pole häid pakkumisi, siis mida muud ikka tehakui õppida ja loota tulevikus paremaid võimalusi. Need võivad aga jäädagi tulemata.
–

–

Supertalendigapole mõtet võrrelda

On näiteid, mis nagu

ütleks, et pole mõtet ülikoolis käimisele üldse aega kulutada. Suur leiutaja ja teadlaneThomas Alva
Edison on koolis käinud kolm kuud. Teda
õpetas ema ja ta oli iseõppija. Steve Jobs pidas ülikoolist väljakukkumist just üheks
oma elu parimaks asjaks. Selliseid näiteid
on veel, kuid need on siiski erandid. Need
on erakordsete võimetega inimesed, kellega pole enamikul meist mõtet ennast võrrelda. Eeskuju tasub pigem võtta n-ö tavalistest inimestest, kes on leidnud oma õige
eriala ja kutsumuse, arendanud ennast sel
alal ja saavutanud tööturul hea positsiooni. Üldjuhul kuulub sellesse valemisseka
ülikooliharidus. Miks? Sest ülikoolis õpitakse õppima, õpitakse mõtlema ja mõtteprotsessi arendama. Seda läheb mõtestatud töö tegemisel kõige enam vaja.
Siiski ei tasuks loota, et pärast lõpetamist ootavad kuskil pudrumäed ja piimajõed. Ainult ülikoolidiplom (ka magistri- või doktorikraad) ei ava veeluksi ega
maksa iseenesest kuigi palju. Loeb see, kelleks sa oled selle ajaga kasvanud ja arenenud.Loeb see, kas oled valinud südamelähedase eriala, kas sul on sisemine motivatsioon sellega tegeleda ja kas oledvalmis
jätkuvalt ennast arendama. Diplom ja lõpetamine ei peaks olema eesmärk omaette, vaid protsessi loomulik osa.

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

–

Kaarel Ots
Tallinna börsi juht

Riigiettevõtete

börsile viimisest
tuleb maht, mis
suurendab ennekõike välisfondide
huvi.

–

võtta pikem

–

–

–

Tuleb

–

samm

–

Enamikul Euroopa riikidel
on plaan, kuidas kapitalituru arendamisega oma riigile
eeliseid luua ja majanduskasvu toetada.Kui riigid ritta seada, oleme meie viimases otsas,
jäädes Euroopa keskmisest maha viis korda. Miks? Lühike aeg
turumajanduses pole võimaldanud piisavalt kapitali ja kogemusi koguda, arenemisjärgus investorikultuur, palju vä-

su kohalikule ettevõtlusele ja
elanikkonnale? Nii nagu suuremaid investeeringuid ei tehta tavaliselt ainult omakapitali, vaid ka laenuraha kasutades,
tasuks ka võlainstrumente hajutada.Kriisiolukorras ei pruugi see niisama lihtne olla. Vahel võib tunduda, et laenata on
mõne punkti võrra odavam.
Seda olulisem on otsustada,
kui palju on riik valmis kapitaliturgude arengut toetama.

–

–

Kas ainult odavus loeb?

Teiseks, riigiettevõtete börsile
viimine. Sealt tuleb maht, mis
suurendab ennekõike välisfondide huvi. Need investeeringud
ei jõua mitte ainult suurettevõtete aktsiatesse, vaid leiavad tee
ka teiste ambitsioonikate ettevõteteni, kes saadud rahaga
kasvavad ja tööjõudu kaasavad.
Vast üks oluline argument
seda teha riik ei pea sellises
mahus ettevõtlusega tegelema, vaid tagama maksimaalselt hea keskkonna eraettevõtetele. Börs muudab riigiettevõtted läbipaistvamaks, võimaldadeskodanikel paremaid teenuseid tarbida ja nende arengusse investeerida. Võtame
näiteks Omniva, Eleringi, Eesti
Loto, RKASi, Eesti Raudtee, Tallinna Lennujaama, Elektrilevi. Mingit julgeolekuriski nende vähemusosaluse börsile viimine ei tekita, vaid vastupidi,
avardab finantseerimise võimalusi ja maandab seeläbiriske. Olenemata sellest, kas ettevõtte väärtpaberist saab kasvu–

või

dividendiaktsia, on tege-

mist positiivse arenguga keskkonna jaoks.
Valitsus on juba astunud tänuväärseid samme, minister
Simson on börsi arendamist
nimetanud ühe prioriteedina.
Tunnustan seni tehtut, soovin
siiski veel enam ambitsiooni
koos põhjendatud pikaajalise
strateegiaga mõelda suurelt.
Otsisin vastuseid viieleküsimusele. Küsin veel kaks: Kas
teema olulisus sai selgemaks?
Kas pakutud plaan tundub
õige? Kui jah, tegutseme koos
edasi. Teadlikult ja kiiresti.

Tööturg kihab, palgasurve kasvab

Ülikoolis õpitakse õppima, õpitakse mõtlema ja mõtteprotsessi
arendama. Seda läheb mõtestatud
töö tegemisel kõige enam vaja.

Toimetus:
e-post: aripaev@aripaev.ee
tel: (372) 667 0111

ker soovitab juhtidel küsida
viis lihtsat küsimust, et oma ettevõttest põhjalikult aru saada: Mis on meie missioon, eesmärk? Kes on meie klient? Mida ta väärtustab? Millised on
meie tulemused? Milline on
meie plaan? Mõtlesin proovida, mis juhtub, kui esitada
need küsimused riigi jakapitalituru kontekstis.
Niisiis, eesmärk, miks me
üldse midagi teeme. Üks eesmärk võiks olla laiapõhjaline ja pidev heaolukasv kapitaliturg annab sellesse olulise panuse. Riigi kliendid on tema inimesed ja ettevõtted, kes
väärtustavad võimalust elada
vaba ja head elu stabiilses keskkonnas. Kuid eesmärk ilma
plaanita on ainult soov, vaja on
pikaajalist strateegiat, suurt
pilti. Teen mõne ettepaneku, et
leida vastused iga kolmeaastase meelisküsimusele “miks?”.
Riskides enda kordamisega: kapitalituru areng on oluline kogu ühiskonnale, kuna selle peamised eesmärgid kasv,
vastupanuvõime kriisidele ja
võime neist kiiremini taastuda
–mõjutavad igaüht. Viimasest
kriisist taastume siiani. See on
klassikaline munade eri korvides hoidmise teema kui rahastus on ühele (ntpangalaenude) poole kaldu, pole kriisiga toimetulekuks häid alternatiive. Kapitaliturg aitab jõude
seisval kapitalil liikuda ambitsioonikatesse lisandväärtust
loovatesse projektidesse.

lisomanduses ettevõtteid, riigi
vähene panus. Mõnega tegelemine nõuab aega ja järjekindlust. Seda olulisem on keskenduda neile, mida saab enda kasuks kiiresti tööle panna.
Viis korda suurem börsiettevõtete väärtus tähendaks
Eestis 10 miljardit eurot lähiaastateks ilmselt liiga ambitsioonikas, kuid kolmekordne
kasv eesmärgina juba sobiks.
Vabalt kaubeldav osa suureneks ca 1,3 miljardi võrra see
on reaalne raha. Riigi toel on
viimastel aastatel ellu kutsutud mitu fondi, luues ettevõtetele võimalusi eri arengufaasides kapitali kaasata. Tegelikult
toetab riik ettevõtlust laiemalt,
näiteks EASi ja KredExi kaudu.
Kuid see on ainult pool rehkendust. Kapitalituru suurim osa
onbörs, mis lisaks kapitalile
suurendab ettevõtete tuntust
ja nähtavust. Börsi areng peegeldab majanduses toimuvat
siin saab riik panustada rohkem ja kiiremini. Miks? Et kasvu toetada ja uut väärtust luua,
mitte tegeleda maksuskeemidega ja suhtelise vaesuse ümberjagamisega.
Mis on riigi võimuses, et kapitaliturgu arendada (meie
plaan)? Esiteks, otsustada lõpuks riigivõlakirjade emiteerimine ja kasutada riigiettevõtete projektide finantseerimisel
võlakirju. Keskpankade rahatrükk hakkab kokku tõmbuma
ja see tähendab, et pikaajalised
intressimäärad hakkavad kerkima. Kas ainult mulle tundub,
et magame maha võimaluse 0% intressiga laenata? Levinud vastulause “Laenu on mõtet võtta siis, kui on idee” tekitab piinlikkust kas meil siis
ideid polegi? Tegelikult rahastame enamikku suuri projekte
nagunii laenudega. Asendades
osa neist võlakirjadega, lööme kaks kärbest ühe hoobiga
arendame olulisi objekte ning
ka kapitaliturgu ja börsi.
Olen nõus, et kaudselt jõuab
keskpanga rahatrüki soodne mõju meieni ka enda võlakirju omamata. Aga miks see
mõju ei võiks olla otsene ka-
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Palgasurve on suurem ja lojaalsus väiksem väiksema töötasuga lihtsamate tööde tegijate

Kadri Seeder
Palgainfo Agentuur

gruppides.

Palgainfo Agentuuri ja partnerite kevadine tööturu-ja palgauuring näitas, et üle poole töötajatest kaaluks parema
pakkumise korral töökoha vahetust.
Töökohta vahetada plaanivaid töötajaid on rohkem madalama palgaga töötajate seas.
Veelgi enam seletab aga töökoha vahetuse põhjuseid töö ja
palgaga rahulolematus, mis on
võrreldes eelmise aastaga kasvanud. Eelmisel kevadel ei olnud oma tööga rahul 6% vastajatest, sel kevadel oli neid 9%.
Oma põhipalgaga ei olnud sel
kevadel rahul 39%, eelmiselkevadel 35% töötajatest.

Selleks, et spetsialisti töökohta vahetama
meelitada, peab märksa
rohkem pingutama.

Töötajatest, kes ei ole oma
tööga üldse rahul, kavatseb lä-

hikuudel töökohtavahetada
75%, põhipalgaga rahulolematutest 46%. Töökohta vahetada
plaanivate töötajate osatähtsus
on kasvanud just rahuolematute gruppides.
Kuigi palgad on kasvanud,
on samamoodikasvanud ka
töötajate palgaootused. Palga-

surve on suurem ja lojaalsus
madalam väiksema töötasuga
lihtsamate tööde tegijate gruppides. Kõige suurem palgasurve on müügi-ja teenindustöötajate ametirühmas. Lojaalsus
on kõige madalam lihttööliste hulgas, samuti müügi-ja teenindustöötajate seas.

värbamine toob
aga paratamatult kaasa palkade kerkimise, kuna töökohta vahetatakse eelkõige parema töötasu pärast. Seega võib
oodata jätkuvalt kiiret palkade
kasvu madalama palgaga ametirühmades.
Kõrgema palgaga töötajad
tööturul nii aktiivsed ei ole
üle 1192 euro kätte teenivatest
töötajatest kolmandik ei otsinud üldse tööd ega olnud avatud pakkumistele. Seega peab
selleks, et spetsialisti töökohta
vahetama meelitada, märksa
rohkem pingutama. Turu keskmisest oluliselt kõrgem palk
võib töötajad ka kõrge palga
lõksu panna, kus elustiil ei luba töötasus järeleandmisi teha,
samas tööalane areng ja motivatsioon kannatavad.
te töötajate

–

Tööandja on aktiivsem pool

Rohkem tööpakkumisi avardab töötajate valikuvõimalusi ja suurendab töötajate aktiivsust tööturul, mis ei pruu-

gi avalduda otseselt töölekandideerimises, vaid pigem valmisolekus reageerida paremale pakkumisele. Kuna hõive
määr on väga kõrge japaljudes
valdkondades on töötajatest
puudu, peabki aktiivsem pool
olema tööandja. Hõives oleva-
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ÄRIPÄEV EETRIS

Kas pakirobotid
on haip?
Viljandis pakiautomaate tootva firma, konverentsil Äriplaan 2018 esinev Cleveroni juht
Arno Kütt räägib saates, kuidas viia oma ettevõte suurte väljaannete esikaanele. Samuti
kergitab ta saladuseloori oma järgmiselt suur-

koostöölt.
Raadiosaadet “Äripäev eetris” saab kuulata Äripäeva veebis, tellida iTunesis ja alla
laadida Soundcloudis.

927

eurot oli teises kvartalis Läti keskmine palk, kasvades aastaga 8,7

JUHTKIRI

protsenti. Seejuures ületas riigisektori keskmine palk erasektori
keskmist.

Aeg käsi paremate
palade järele sirutada
Tuure peale võtva majanduskasvu ajal tuleb ettevõtetel pingutada,
et kätte saada mitte suurem, vaid parem osa pirukast.
Sama olulinekui Eesti enda majandusprognoos on meie väikese avatud majan-

duse jaoks see, mis toimub teistes riikides,
meie ekspordi sihtriikides eelkõige. Ja siin
on uudised ainult head: Soome kasvab üllatuslikult kiiresti, Rootsi kasv raugeb oo-

datust hiljem, Leedu kasv on Eestist suurem, Läti omakordaLeedust ees.
Kui majanduskeskkond ümberringi pasiis võib ka keskpärane kooliõpilane
Eestilegi suuremat kasvu ennustada. Riigile, mis müüb valdava osa toodetestvälja, on
see meeldiv paratamatus. Kuidas see kasv
aga ettevõtete vahel ära jaguneb, sõltub juba igast ettevõtjast endast. Rohkema toodanguga rikkamaks saada läheb Eestis raskeks, lahenduseks jääb arenenum toode.

raneb,

Ettevõtjad tegutsevad

Rõõm on näha, et aastaga on Eesti ettevõtjate kasumid rohkem kui viiendiku võrra
kasvanud, veel suurem rõõm aga sellest, et
rohkem kui kasumid on kasvanud ettevõtete investeeringud. Peamiselt muretseti

seadmeid, mis on ka möödapääsmatu ajal,
kui töötajaid kuskilt juurde võtte võtta poleja tööjõukulud kasvavad 10protsendi
tempos, ettevõtete tööviljakus on aga endiselt palgakasvust maas. Hoolimata aeg-

ajalt ilmuvatest artiklitest teemal, kelle töö masinad kõik ära võtavad, ei paista
tööpuudust tekitavat automatiseerimise
taset veel kuskil, seda hirmugi pole.
Paistab, et Maris Lauri neli aastat tagasi kirjeldatud klaaslagi Eesti majanduse kohal vähemalt praguneb, kui mitte ei purune. Klaaslaeks nimetas ta seda, et Eesti ei
saa enam kasvada vanade eeliste toel, kuid
uusi eeliseid veel ei ole. Eesti kulueelised
on taandunud, ärikeskkond pole teistest
enam silmapaistvalt parem, geograafiline
asukoht maailma äärel on aga alles, samuti piiratud tööjõud. 2014. aastale järgnesidki aastad, mil majanduskasvu numbritena
harjusime suurusjärkudega üks-koma-midagi janull-koma-midagi.
Siit väljapääs on ettevõtete vaates tehnoloogia, samm järgmisesse kvaliteedikasti ja võimalus teenidapriskem raharull.
See nõuab ettevõtetelt investeeringuid, niisama hüpe kätte ei tule. Ehk nagu edukalt
maailmas pakiroboteid müüva Cleveroni
juht Arno Kütt ütles: äriidee ei maksa mitte
midagi, neid saab osta 10 eurot ämbritäis,
asi on teostuses.

Väljakuulutatud investeeringutest kõige
mastaapsem on kahtlemata Lõuna-Eestis-

se kavandatav miljardiline puidurafineeri-

mistehas, mis väärindaks Eesti metsa täitsa
uuele tasemele. Kuigi palju töökohti sellest
ei sünniks, see-eest tootlikkus töötaja kohta on plaanitud suureks.
Aga ka väiksemad puidutööstused on
uude tasemesse kümneid miljoneid investeerinud. Eilegi tuli puidutöötlejalt Lemeks
teade, et ehitab Jõgevamaale uue kasevineeritehase.

kiivalt oma tegelikke kasusaajaid ja omanikke varjanud,
kuid mõnuga Tallinna linna lepingutest ehk maksumaksja
rahast elatuv Signaal ei murra
oma korduvalt antud lubadust
avalikustada aasta lõpus oma
tegelikud kasusaajad. Kui pärast selgub, et nad siiski valetasid meile, on ikka päris piinlik.

Kontroll ettevõtetest
kasusaajate õigsuse üle
paistab hambutu.

tel +372 51 75 920

|

www.ucrent.ee

Tublist majanduskasvu sammust hoolimata oleme me siiski alles tagasi ronimas
majanduskriisieelsetele mahtudele.Sealt
edasiminekuks ja klaaslae läbistamiseks
on vaja ka valitsuse tuge. Tuge mitte toetuste mõttes, vaid lihtsa vähebürokraatliku ärikeskkonna loomise mõttes.
Tõsi on ka see, et välismaalt tulebpeale rahustavate kasvusõnumite ka teistsuguseid teateid, jaajal, mil Põhja-Korea raketid suurriike pea ülepäeviti provotseerivad,
on kasv ja kasumid kõike muud kui surmkindlad.
LOE ÄRIPÄEVAST
Uudis “Pankade prognoos: majanduskasv ületab ootusi”, tänases lehes lk 8–9

Signaal, ära lollita meid!
Mari Mets
ajakirjanik

RENT, MÜÜK ja PAIGALDUS

Valitsus saab käe ulatada

REPLIIK

Ma ei usu, et maksumaksjad
saavad uuel aastal teada, kellele Tallinn tegelikult meie raha Signaali-nimelisse firmasse
maksab, sest udujutu paljastamine ei tõota tulla tõhus.
Seega loodan väga, et seni

ESINEMISLAVAD | TELLINGUD
TELGID | SOOJAKUD | PIIRDEAIAD
TRIBÜÜNID | ILMASTIKU KAITSED
LAOHALLID | MÖÖBEL ÜRITUSTELE

Signaal on varjanud oma
tõelisi omanikke alates 2008.
aastast, kui senini ettevõtte
nõukogus istuv Andres Peets
firma maha müüs ja uus omanik musta offshore-auku kadus.
Seni anonüümsete offshore-fir-

made omanduses olnud Signaal on alates 15. maist Küprosel tegutseva Vene advokaadi
Pjotr Brazhnikovi nimel, kellel
seoseid veel 96 firmaga.
Kuigi aasta lõpus jõustub
seadus, mis kohustab Eesti ettevõtteid oma kasusaajaid avalikustama, paistab kontroll kasusaajate õigsuse üle vähemalt

esialgu hambutu. Rahandusministeeriumi teatel toimub
kontroll sisuliselt ka kohustatud isikute pangad, finantseerimisasutused, notarid, advokaadid maksuhaldurite,
rahapesu andmebüroo ja laiema avalikkuse kaudu.
Valeandmete esitamise eest
määratav karistus jõustub alles
2019. aastal. Sedagi alles siis,
kui mõni “kohustatud isik” võtab ette pika kahtlustamise-tuvastamise tee.
Loodame, et Signaal ei hakka sellekeerulise ahela peal
liugu laskma.
–

–,

www.laduks.ee
TÖÖSTUSUKSED
TULETÕKKEUKSED
LAADIMISSEADMED
MÜÜKI PAIGALDUS
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Kuidas arvutada
üüritootlust?

1.
2.

Arvuta aastane üüri
hind,

see tähendab,

korruta ühe kuu üür
12ga, näiteks: 300 12.
Jaga tulemus vara
turuväärtusega. Kui
korter ei ole veel ostetud, siis jaga ostukuludega,
kuhu peale korteri maksumuse
arvesta sisse notaritasud ja kulu
remondile või sisustamisele.
Tallinnas võiks tootlus jääda 4–6% juurde, väikekorterite puhul on see veidi suurem, ent
nende puhul on ka risk suurem.
Väikekorterite puhul on viimasel aastal tootlus veidi langenud, sest neid krabatakse turult
kiiresti, mis omakorda viib hinnad üles.
×

3.

4.

Müügikuulutuses
märgitud tootluse ar-

vudesse tasub suhtuda skepsisega. “Üüritootlus”
on justkui “euroremont”, mis
15 aastat tagasi oli väga kõlav
sõnaja meelitas inimesi.
ALLIKAS: TÕNU TOOMPARK

ÜÜRIINVESTORI

ABIMEES

Scandium Kinnisvara juhatuseliige

ja arendusjuht

Kuidas hakata
kinnisvarasse
investeerima?
Kui vanasti olid tüdruku
parimad sõbrad teemandid,
siis nüüd on selleks kinnisvara,
meenutas kinnisvaraekspert
Tõnu Toompark ühe vanema
daami tõdemust.

Kalle

AronMustamäele spetsiaalselt
üürikorteriteks ehitatavas majas, kus
korterit, mille
suurus jääb 12–32
on

33

ruutmeetri vahele.

FOTO:

ANDRAS

KRALLA

Pille Ivask
kaasautor

saanud populaarseks just viimastel aastatel. Miks? Ühelt poolt on investeeringud
kinnisvarasse muutunud väga populaarseks: inimestel on raha, ent alternatiivseid
võimalusi, kuhu krõbisevat paigutada, pole just ülemäärapalju. Lisaks räägitakse viimastel aastatel palju jagamismajandusest ja
Airbnb populaarsus mängib kindlasti suurt
osa selles, miks üüriinvestoreid juurde on
tekkinud: nõnda võib head tulu teenida.
Mõistagi võiks küsida, miks on üüriinvestorite tekkega nii kaua läinud. Kui silmas pidada üüriinvestoritele mõeldud toodete teket, siis on Toompargi sõnul asi näiteks selles, et eluruumidele on klientidel
siiski oma nõuded: päike peaks aknast sisse piiluma ning inimeste liikuvat eluviisi
arvestades on ka parkimiskoht vajalik. See
kõik omakorda piirab seda, kuhu saab maja ehitada.
Igaüks ei jaksa osta

Kinnisvaraeksperdid tõdevad, et viimastel
aastatel on korteri ostmine väljaüürimise
eesmärgil saanud väga populaarseks.
Pealinna on rajatud kortermaju, mis ongi peamiselt turundatud just üüriinvestorite huve silmas pidades. Rääkimata tavalistest kortermajadest, kuhu inimesedostavad
korteri eesmärgiga see kohe välja üürida.
Toompark tõdes, et üüriinvestorid on

1PartnerKinnisvara tegevdirektor Martin
Vahter tõdes, et üüriinvestorite teket ja populaarsust võib selgitada ka sellega, et üldine majandustsükkel on jõudnud sinnamaale, kus paljudel inimestel ei ole võimalust või soovi korterit osta.
Vahter selgitas, et inimesed ei saa pankadelt enam väga lihtsalt laenu ning korteri ostuks vaja minevat raha pole just väga
kerge kokku saada. Kui arvestada, et omafinantseering jääb pankade puhul 15–20%

29.09.2017
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juurde, on tegu üsna kopsaka summaga,mida kokku koguda.
Toompark hindas, et uusarendustesse
kortereid ostvatest inimestest 10–20% on
üüriinvestorid. Vanemate majade puhul on
osakaal väiksem, 5–15%. Samas on seda näitajat hinnata väga raske, kuna kinnisvaramüüjad või maaklerid üldjuhul ei küsi, miks
korter ostetakse. Samuti võivad otsused pärast tehingut muutuda.
Väikekorteritele suur nõudlus
Üüriinvestori peamine huviala on väikekor-

terid, milles üks-kaks tuba. Vahter märkis,
et ta teab juhuseid, kus korteri suurus on olnud alla 10 ruutmeetri ja ka sellele on olnud
suur nõudlus. Üldjuhul eelistatakseväikest
korterit seetõttu, et see polegi mõeldud päris oma koduks, ütles Toompark. Need on
mõeldud inimestele, kes alles otsivad oma
kohta elus või hoopiski vanemale põlvkonnale, kes eelistabki elada kompaktsel ning
väikesel pinnal. Demograafilisi trende vaadates on selge, et ka leibkonnad muutuvad
aina väiksemaks ning seegi on põhjus, miks
inimesed pisikesi kortereid eelistavad.
Vahter tõdes, et Eesti kinnisvaraturul
näib üüriturg olevat juba üsna hea tervise
juures, mis tähendab, et see võiks anda investoritele võimaluse uue äri tekkeks. Terveid korterelamuid veel märkimisväärsel
hulgal väljaüürimiseks ei ehitata, ent sellisel ideel võiks pikas plaanis jumet olla.
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Pensionärid otsivad
lisasissetulekut
Üüriinvestoritele suunatud kinnisvara arendavad ettevõtted tajuvad, et märksa rohkem
tunnevad sellise rahapaigutuse vastu huvi inimesed, kes pole varem investeerimisega kokku puutunud.
Äripäevale antud intervjuus

selgitasid üürikorterite investeerimises toimunud muutusi
ScandiumKinnisvara juhatuse
liige ja arendusjuht Kalle Aron
jaKoidu Ehitus OÜ juhatuse liige Ivar Arumäe.
Kui palju on muutunud huvi investeerida üürikorteritesse?
Kalle Aron: Kindlasti on inimeste mõttemaailm mõnevõr-

muutunud. Sageli rõhutatakse, et eestlased on kinnisvarausku rahvas, sest soovime olla
ise oma kodu omanikud. Nüüd
on paljud kinnisvaraomanikud
mõistnud, et oma kodu omamine iseenesest veel kedagi jõukaks ei tee. Järjest rohkem eestlasi on valmis soetama endale
kinnisvara juurde, et see üürile
anda ja sellisel viisil oma vaba
raha teenima panna või kindlustada selliselt oma tulevikku.
Ivar Arumäe: Üha enam on
kinnisvarainvestoreid, kes iga
päev ei tegele kinnisvarasse investeerimisega. Huvi selle vastu on tundnudnäiteks vanemad
inimesed, pensionärid, kes näevad üürikinnisvaras lisasissetulekut pensionile. Samuti oleme
kokku puutunud noortega, kes
ra

mõtlevad tulevikule ja finantsvabadusele.
Paljudel on jäänud pere loomisel üks korter üle, mis välja
üüriti, nüüd aga otsitakse järgmisi investeeringuid.
Kes kortereid ostavad?
Kalle Aron: Meiekliendid on
nii kogenud japrofessionaalsed,

üüriärile spetsialiseerunud ettevõtted, kes ostavad arendustesse korruste kaupa, kui ka vaid
paar aastat tööturul olnud noored. Samas on investoreid, kes
ei tegele millegi muuga peale
kinnisvara. Peamiselt seetõttu,
et aktsiaturge peetakse küllaltki riskantseks ja ka seetõttu, et
pole aega või teadmisi, et aktsiaturge jälgida ja seal loto mängimise asemel põhjendatud valikuid teha.
Ivar Arumäe: Paljud kliendid on välismaal töötavad eestlased, kes otsivad rahapaigutusvõimalustEestisse. On ka päranduse saajaid või mõne muu kinnisvaramüünudinimesi.Lisaks
kohalikud kõrgepalgalised juhid ja spetsialistid, kellel on
tekkinud vabu vahendeid. Veel
oleme kohanud Eestisse investeerivaid venelasi, lapsevanemaid, kes näevad, et tudengiikka jõudnud lapsele on mõttekam osta tulevikus välja üüritav
kinnisvara kui maksta üüri kellelegi teisele. Tundub, et ka kinnisvara- ja pensionifondid on
hakanud sinnapoole vaatama.

varaomanikud

Hiinas luuakse maailma
suurim elektrifirma

mõistnud, et
oma kodu omamine iseenesest
veel kedagi
jõukaks ei tee.

ritootja China Guodiani ja kivisöefirma Shenhua Groupi
ühinemise, mille tagajärjel te-

nüüd on
paljud kinnis-

Scandium Kinnisvara juhatuse liige ja
arendusjuht Kalle
Aron

kib maailma suurim elektrifirma, vahendab Bloomberg.

Arvesta, kui palju sul parasjagu raha on ja kui palju on juur-

de vaja, et korter osta. Suure tõenäosusega tuleb mingis mahus
laenu võtta, seega tuleks ka selle
tagasimaksmine läbi mõelda.
Analüüsi, kas korterit tuleks sisustada või seda ajakohastada.
Väga peent sisustust pole mõtet
korterisse panna, peamine on,
et see oleks korralik ja funktsionaalne. Samuti arvesta, et väga
peene ja kalli üürikorteri puhul
on ka üürniku nõudmised suuremad ning võimalik raha-ja ajakulu suurem.
Selgita välja, kes on sihtgrupp.
15ruutmeetrises korteris võib oodata küll suuremat üüritootlust,
ent samas on ka suurem tõenäosus, et üürnik vahetub kiiremini kui näiteks kolmetoalises
korteris. Samuti mõtle hoolikalt
läbi, kes hakkab suure tõenäosusega sinu üürikorteris elama ja
kas piirkonnas jätkub kliente nii
praegu kui ka viie aasta pärast.
Kindla peale minek oleks Eesti suuremate ülikoolide ja õppeasutuste lähedus. Samas arvesta, et kui turg küllastub, siis leiavad kõigepealt üürilise need, kelle korter asub heas kohas. Scandium Kinnisvara juhatuse liikme
Kalle Aroni hinnangul ei ole majanduslikult mõttekas vaadata 33
ruutmeetri suuruseid ühetoalisi,
samuti võiks välistada neljatoalised perekorterid, mille likviidsus turul on väike. Pigem soovitab ta otsida hea planeeringuga
umbes 16–25ruutmeetriseid ühetoalisi ja 25–35ruutmeetriseid kahetoalisi.
Analüüsi, kui suured tulevad
kommunaalkulud. Suurte kommunaalkulude korral ei saa küsida liiga kõrget üüri.

Vaata tulevikku, kui valid korterit
Tallinnas. Mõni piirkond või kvartal ei ole oma potentsiaali veel
täielikult avanud ning investor
võiks näha pikemat perspektiivi.
“Näiteks, kui mina tegin oma esimesed investeeringud eelmise
kümnendi keskel Kalamajja, vaatasid paljud mind kahetseva pilguga,” meenutas Koidu Ehitus
OÜ juhatuse liige Ivar Arumäe.
Mõtle, mida sa pikas perspektiivis oma investeeringust tahad.
Kas suurt tootlust või ostad korteri hoopis eesmärgiga see kunagi oma lastele pärandada või
elukohaks anda?
Otsusta, kas oled valmis tegele-

ma oma Investeeringuga pidevalt ja inimestega suhtlema. Kui
kasutada vahendajat, tähendaks
see investori vaatevinklist väiksemat kasumit. Kui Investorile kuulub 20 korterit, on nende majandamine täiskohaga töö. Samas
on palju toimetamist ka väiksema arvu korterite puhul.
Vali geograafiliselt soodne asukoht. Kui elad Tallinnas ja plaanid
osta Viljandisse korterit, siis kuidas võiks aja-ja rahakulus kajastuda see, et investeerimisobjekt
on üsna kaugel? Siingi võib teenust sisse osta ning lasta oma investeeringut hallata.
Osta korter piirkonda, kus on
palju tehinguid ning kuhu on
nõudlus. See tagab turu läbipaistvuse ja selle, et keegi ei
maksa korteri eest liiga vähe või
liiga palju.

väärtuses kahel ühineval
firmal kokku varasid.

suurim, selgus Bloomberg New
Energy Finance’i andmetest.
Ettevõtete ühendamine on
osa plaanist, millega Hiina
püüab tööstussektori üleliigset võimsust vähendada. Samu-
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KOMMERTSPANKADE INTRESSITOOTED

Tähtajaline hoius EUR, %
1 kuu

2 kuud

3 kuud

6 kuud

1 aasta

9 kuud

2 aastat

3 aastat

üle 5 aasta

min summa

kontakteeruge pangaga

Danske Bank
0,10

0,15

0,20

0,40

0,50/1,50

0,60/1,60

0,70/1,70

-

-

200

0,25

0,30

0,35

0,55

0,65

0,75

0,85

-

-

-

-

-

0,01

0,01

0,20

0,35

0,75

-

200
150

Versobank
DNB

0,40

0,50

0,60

0,75

0,75

1,15

1,25

1,35

-

0,01

0,05

0,09

0,18

0,21

0,23

0,28

0,33

-

350
100

Krediidipank

0,10

0,10

0,30

0,60

0,90

1,50

1,70

1,80

2,00

100/200 (4)

0,50

0,75

1,00

1,25

1,75

2,00

-

9 kuud

1 aasta

min summa

Tallinna Äripank

Tallinna Äripank
Citadele Pank

(3)

Inbank

-

-

keskmiselt

kuu

kuu jäägilt

püsijäägilt

Danske Bank
Tallinna Äripank

kontakteeruge pangaga

Danske Bank
Tallinna Äripank

1 kuu

2 kuud

0,05

0,05

0,05

0,10

0,15

0,20

200

-

-

-

0,90

1,00

1,30

200
500

-

0,00

Citadele Pank

-

0,00

Versobank

0,30

-

-

0,00

0,00

DNB
Krediidipank

0,05 (7)

-

(3)

Krediidipank

-

Inbank

-

500

Tähtajaline hoius USD, %

Jooksev hoius EUR, %

Versobank
DNB

Millele mõelda, kui hakata üüriinvestoriks?

ti tahetakse aina enam riigifirmasid erastada.
“Inimesed on seda juba oodanud,” ütles investeerimisfirma Sun Hung Kai Financiali
analüütik Tian Miao. “See näitab riigifirmade reformimise
suunda. Sama sektori ettevõtteid liidetakse, et suurendada
efektiivsust.“
Nii Guodianil kui ka Shenhual on tütarfirmasid, mis on
noteeritud börsil. Väidetavalt
hakkab ettevõte tootma suuremat osa elektrist kivisöest.

miljardi USA dollari

Pekinigi ametnikud kiitsid
tehingu heaks esmaspäeval.
Bloombergi andmetel on kahelettevõttelvarasid kokku 271
miljardit dollarit ning nende
võimsus ulatub 225 gigavatini.
Käibe poolest on uus ettevõte maailmas teiselkohal. Installeeritud tootmisvõimsuse poolest saab see olema aga maailma

Tallinna Äripank
Citadele Pank

PANE TÄHELE
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Hiina valitsus kiitis heaks elekt-

3 kuud
6 kuud
kontakteeruge pangaga

0,35

0,45

0,70

0,90

1,10

0,10

0,11

0,14

0,29

0,39

0,49

0,05

0,05

0,05

0,10

0,10

0,15

100
100/200

0,01
-

Äripanga jooksva hoiuse intressimäär

on

nüüd

0%

Pankade kontaktandmed
Citadele Pank Narva mnt. 63/1, Tallinn,
tel 770 0000, faks 770 0001,

DnB pank Tartu mnt 10,Tallinn,
tel 686 8500, faks 686 8501,

e-post: info@citadele.ee, www.citadele.ee
Hallivanamehe 4, Tallinn,
tel 680 2500, faks 680 2501, www.versobank.com

Eesti Krediidipank

Tallinna Äripank
faks 668 8065

Vana-Viru 7, Tallinn,

tel 668 8066,

e-post: info@dnb.ee, www.dnb.ee
Narva mnt 4, Tallinn,
tel 669 0941, faks 661 6037

Versobank

FONDID
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lHV Varahaldus
ost

müük

NAV

riski-% aasta
aste

algusest

12 kuud

tootlus (p.a),
3 aastat

fondi maht

%

5 aastat

Pensionifond L, EUR

1,62

1,62

1,62

2,33

2,09

2,61

3,68

4,16

723 469 030

Pensionifond M, EUR

1,27

1,27

1,27

1,42

1,57

1,36

3,08

3,60

88 766 024

Pensionifond S, EUR
Pensionifond XL, EUR

1,28

1,28

1,28

1,37

-0,56

-1,62

1,26

2,13

1,43

1,43

1,43

2,73

3,02

4,38

4,47

5,07

64 981 135
126 396 620

Pensionifond XS, EUR
Täiendav Pensionifond, EUR

1,19

1,19

1,19

0,91

-0,42

-0,89

1,66

1,67

1,67

2,88

4,52

6,48

LHV Pensionifond Indeks

0,67

0,67

0,67

-0,42

LHV Pensionifond Indeks Pluss
LHV Pensionifond Intress Pluss, EUR

0,69

0,69

0,69

3,12

0,78

0,79

0,79

LHV Pärsia Lahe Fond A, EUR
LHV Maailma Aktsiad Fond A, EUR
LHV Maailma Aktsiad Fond B, EUR

nordea

pensions

1,58

-0,85

1,24

2,21

6,02

6,33

-

-

-

-

-

-

20 880 584
13 997 982
5 553 336

-1,46

0,11

1,05

1 072 233
537 933

11,57

11,69

11,69

3,09

5,44

-9,51

8,06

11 489 667,99

10,16

10,26

10,26

8,32

16,64

7,66

5,33

3 722 391,99

6,49

6,56

6,56

8,32

16,64

7,66

5,33

-

28.08

estonia
ost

müük

NAV

riski-% aasta
aste

Nordea Pensionifond A, EUR
Nordea Pensionifond A Pluss, EUR
Nordea Pensionifond B, EUR
Nordea Pensionifond C, EUR

algusest

tootlus (p.a),

12 kuud

3 aastat

fondi maht

%

5 aastat

215 466 999,73
29 358 816,11

1,11

1,11

1,11

6,03

0,31

2,68

2,61

4,16

0,94

0,94

0,94

9,15

-0,59

4,5

3,83

5,3

0,99

0,99

0,99

3,74

0,75

0,6

1,52

2,72

0,89

0,89

0,89

2,02

0,24

-1,51

0,93

1,76

23 939 608,57
13 470 608,96

Nordea Pensionifond Aktsiad 100, EUR

1,47

1,50

1,48

12,15

-1,41

6,61

4,7

6,93

10663 075,44

Nordea Pensionifond Intress Pluss, EUR

0,79

0,81

0,80

3,20

0,32

0,25

1,98

2,86

2 388 143,65

tootlus (p.a), %
3 aastat
5 aastat

fondi maht

trigon asset management

28.08
ost

müük

NAV

riski-% aasta
algusest
aste

12 kuud

Balti Fond C, EUR
Trigon Uus Euroopa Fond C, EUR

21,87

22,65

22,21

7,37

16,38

22,51

19,24

13,42

35,00

36,25

35,54

11,57

27,61

38,12

11,77

13,89

5 356 281,04
160 862 364,10

Trigon VenemaaTop Picks Fond C, EUR

22,97

23,79

23,32

21,51

-6,20

23,39

13,02

3,00

9 128 380,22

Trigon

Arvesta, et üürihinnad võivad
langeda. Analüüsi, kas jõuad langusperioodil laenu maksta või
mis muudatusi tooks see kaasa

pere eelarves.
ALLIKAD: TÕNU

TOOMPARK,

MARTIN

VAHTER, KALLE ARON JA IVAR ARUMÄE

(4)

Kursid on päeva jooksul korrigeeritavad; (3) personaalpanganduse klientidele;
(4) internetipangas/kontoris (7) päevalõpu kontojäägilt,

Fondivalitsejate kontaktandmed

Maaklerifirmade kontaktandmed

LHV Varahaldus AS Tartu mnt 2,

LHV Tartu mnt 2, Tallinn, tel 680 0400,

Tallinn 10145, tel 680 0400, faks 680 0402,
info@lhv.ee, www.lhv.ee
Nordea Pensions Estonia AS Liivalaia
45/47, Tallinn 10145, tel 710 1250, faks 710
1251, eesti@nordea.com, www.nordea.ee

Trigon Asset Management AS
Viru Väljak 2, Tallinn 10111
tel. +372 667 92 00, www.trigon.ee

faks 680 0402
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toimetaja Juhan Lang

tel 667 0097
30. august 2017

toimetajad@aripaev.ee
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OMX TALLINN

52 nädalat
Tallinna börsi üldindeks, kajastab põhi- ja
lisanimekirja aktsiate liikumisi.

Sõbrad kiruvad
nõrka dollarit

1275,68
1212,5

1125,0

1037,5

950,0

Aktsia hind küll tõuseb, kuid tootlust ei miskit? Just sellise
murega on minu poole pöördunud mitu sõpra.
Soovitan igal
juhul valuutade võimalikud
mõjud oma
investeeringutele endale üksipulgi selgeks
teha siis ei ole

“Euro kallinemine on söönud ära suure
osa mu dollaripõhise portfelli kasumist,”
kirus alles eile minu hea tuttav Meelis, kelle portfellist leiab mitme börsil kaubeldava fondi (ETFide) seas ka näiteks Facebooki
aktsiad. Jah, kui väärtpaber on aasta algusest alates portfellis kallinenud enam kui
45%, nõnda nagu Facebook, siis USA dollari ligi 13% nõrgenemine euro suhtes samal
perioodil vaevalt verest välja lööb.Küll on
pilt nukker siis, kui on panustatud näiteks S&P 500 liikumist peegeldavale ETFile, mis kaupleb dollaris.
Just see Meelise meele mõruks tegigi.
On küll maailma popimat aktsiaindeksit
jäljendav ETF aasta algusest tema portfellis pea 10% võrra kallinenud, kuid kui võtta arvesse valuuta nõrgenemine, aga miks
mitte ka teenus-ja haldustasud, oleks oluliselt parem variant olnud rahulikult lihtsalt eurosid kontol hoida.

29.08

USD

Nafta IPE, bbl
Nafta NYMEX, bbl

46,27

t

544,00

41

1277,47
993,78

Kui Teslasse uskujad loodavad
aktsia hinna kolmekordistumist,
siis leidub ka neid, kes kardavad
ettevõtte turuväärtuse kahanemist kahe kolmandiku võrra.
Kuigi Tesla tutvustab kõigi ootuste kohaselt järgmisel kuul ideed
ühe laadimisega 200–300 kilomeetrit sõitavatest veoautodest,
soovitavad MarketWatchi analüütikud ettevõtte suhtes ettevaatlik olla. Seda seetõttu, et uutest
võimalustest võivad kasu saada
ja turuosa kasvatada ka konkurendid.
Kuna elektrilised sõidukid töötavad akudel, soovitavad analüütikud investeerida hoopis liitiumit

PORTFELL

Kuidas läheb Toomase
investeeringutel?

USA dollar

väärtus 285 559,00 eurot
51% aktsiad / 43% raha / 6% võlakirjad

30

aktsiate päevane muutus protsentides

ALLIKAS: ÄRIPÄEV

Apranga

Apple

0,73
0
0
0
–0,41

Olympic EG

–0,53

Microsoft
iShares MSCI Brazil Capped (EWZ)

–0,56

Berkshire Hathaway B-aktsia
Tallink
Baltic Horizon Fund

gatiivseltportfelli suurimale investeeringule lõheeksportijale Lerøy Seafood. Samas pidasin ma näiteks Statoili aktsiaid ja
Brasiilia ettevõtetele panustavat ETFi ostes silmas sedagi, milliseks võiks kujuneda krooni või reaali kurss lähemal ajal. Ka
Londoni börsilt eurode eest ostetud Ryanairi aktsia puhul pean silmas pidama, kuidas käitub nael et lennufirmakäibest ligi
kolmandik tuleb Suurbritanniast, on naela langus negatiivse mõjuga.
–

tootvatesse ettevõtetesse.
Ühe alternatiivina tuuakse välja
Global x Lithium and Battery Tec-

hi börsil kaubeldav fond (ETF).
Fondi varadest 6,8 protsenti on
paigutatud Teslasse. Fondi eeliseks on hajutatus ja selle kaudu
on võimalik investeerida ka ettevõtetesse, mida USA börsilt ei leia.

–0,97

Ryanair

–1,12

Statoil

–1,37

Leroy Seafood

–

–1,48

Viimased tehingud
PANE TÄHELE

Ostis: 19. juunil 100 iShares MSCI Brazil Capped (EWZ) osakut hinnaga 30,91 eurot osaku kohta. Tehingusumma oli 3091,20 eurot.
Teenustasu oli 14,13 eurot.
Müüs: 11. mail 210 Lerøy Seafoodi aktsiat
hinnaga 47,8 eurot aktsia. Tehingusumma
oli 10 043,35 Teenustasu oli 15,06

Soovitus Meelisele
Teatud juhul võib valuuta tugevnemine
anda esialgsele investeeringule aga märgatava võimenduse. Soovitan igal juhul valuutade võimalikud mõjud oma investeeringutele endale üksipulgi selgeks teha
siis ei ole ootamatuid üllatusi.
Soovitus Meelisele? Hajuta investeeringud erinevate valuutade vahel mõistuse piires ja ole kursis valuutaturu trendidega, ent kindlasti ära langeta investeerimisotsust pelgalt hetke valuutakursist või
prognoosist lähtuvalt.

€.

–

Värvilised metallid

28.08

Harvey kuulub kulukaimate katastroofide hulka. Kahju jääb
tõenäoliselt 30 ja 100 miljardi dollari vahele.
Taani vähendab maksukoormust. Kärbitakse automaksu ja
ka ettevõtte tulumaksu.

€.

SINU ARVAMUS

Kommenteeri Toomase investeerimisotsuseid, jaga oma kogemusi või esita küsimusi veebilehel www.aripaev.ee või e-kirjaga
aadressil investor.toomas@aripaev.ee

Hiinas luuakse maailma suurim
elektrifirma. Ühinevatel China
Guodianil ja Shenhua Groupil on
varasid kokku 271 miljardit dollarit.

2099
6726

487,25

Plii LME
Nikkel LME

2366
11680

471,50

Tina LME

t

Masuut (1% väävel), t

315,00

Maagaas Henry Hub, btu, USD

Tsink LME

Põllumajandus

29.08

Väärismetallid
USD/unts,

=

128,55

USD/t

Kakao NYBOT, USD/t
Nisu NYSE LIFFE, USD/t

387,70
1994,00

138,00

LIFFE Pariis

3123

2,925

nael 453,59 g
Kohv NYBOT, USc/nael

20480

Pallaadium NYMEX
Hõbe COMEX

Bulgaaria leev
Hiina jüaan

BGN

1,956

CNY

Hongkongi dollar
India ruupia

HKD
INR

77,134

JPY

130,860

CAD

1,504

KRW

1353,800

Norra kroon
Poola zlott

NOK

9,292

PLN

4,268

Rumeenia leu

RON

4,597

Jaapani jeen

P/B

divid.
tootlus

Arco Vara

1,400

0,00

11

-

-8,1%

0,86

0,7%

Alma Media

6,68

-1,33

19,1

4,5

2,4

Baltika
Ekspress Grupp

0,295

-1,34

2 617

-

-1,2%

2,59

0,0%

Citycon

2,23

-0,36

16,0

0,9

6,3

1,330

0,00

-

9,0

9,1%

0,82

4,5%

Elisa Comm.

35,56

-0,45

18,1

6,5

4,2

Harju Elekter
LHV Group

4,330

0,46

2,8

47,1%

1,31

4,2%

Finnair

9,10

-0,66

-

1,8

-

11,700

0,00

15,6

21,0%

3,28

1,3%

Fortum

14,84

-1,26

34,5

1,0

-

9,490

-0,11

22,4

6,1%

1,37

4,3%

HKScan

3,18

-0,31

-

0,5

5,0

44,19

-0,70

26,0

2,2

4,5

36,19

1,49

-

2,4

3,6

Merko Ehitus
Nordecon

P/E

käive,

P/B

ROE

divid.
tootlus

EUR

10 820
57 471

2 611
5 301

hind, EUR

eelm, %

1,270

-1,55

23,6

5,1%

1,20

7,1%

1,880

-0,53

38 004

9,0

29,0%

2,62

5,3%

Kesko
Neste Oil

PRFoods
Pro Kapital Grupp

0,520

0,00

1,9%

0,88

0,0%

Nokia

5,12

-1,54

-

1,7

-

2,360

0,00

23 765
3 002

45,9

1319,82

-

-2,7%

1,54

0,0%

Olvi

31,55

-2,47

17,5

3,2

2,4

998,88

Silvano FG

2,760

0,00

4 727

11,0

942,83

Skano Group

0,594

0,00

-

-

17,58

Tallink Grupp

1,150

0,00

93 468

12,400

-0,80

Euroopa Keskpank
1,511

P/E

muutus
eelm, %

Tallinna Vesi
Tln Kaubamaja

VALUUTA
AUD

muutus

aktsia

sulgemishind, EUR

=

Kuld COMEX
Plaatina NYMEX

29.08

Olympic EG

29.08

unts 31,105 g

366,5

Austraalia dollar

29.08 Helsingi

Tallinn
aktsia

Alumiinium LME
Vask LME

51,69

t

Kanada dollar
Korea won

euro

–0,75%

USD/t

Rapsiseemned NYSE

06 08

BÖRS

Kütused

Valge suhkur NYSE LIFFE,

osakaal portfellis protsentides

Norra kroon
20

04

Alternatiiv kallivõitu
Teslale

vesteerib finantsturgudele. Toomas alustas tegevust 2002. aasta alguses, mil tema käsutusse anti
investeerimiseks miljon krooni. Toomase investeerimisotsused langetab Äripäeva börsitoimetus,
investeerimismõtteid jagab investor Toomas Äripäeva tagumisel leheküljel ja veebis.

päevane muutus

BÖRSIKAUBAD

Kerge kütteõli,

Investor Toomase portfellis
annavad tooni euro ja dollar

2

02

AUTOTÖÖSTUS

Investor Toomas on Äripäeva välja mõeldud tegelane, aga tema käsutuses on reaalne raha, mida ta in-

7

üllatusi.

Olen minagi Meelisega sarnast muret tunda saanud. Teinekord on minu portfelli
väärtus vastavalt valuutakursside muutusele kõikunud tuhandeteeurode ulatuses.
Ometi ei ole valuutade mõju minu tagasihoidliku portfelli juures olnud eales märkimisväärne. Kuidas olen selle saavutanud? Ehkki valuutariske on võimalik edukalt maandada tuletisinstrumentidega,
olen mina märksa lihtsamalt läbi ajanud.
Olen alates investeerimisega alustamisest
lähtunud ühest lihtsast põhimõttest: hajutamisest. Seda ka valuutade puhul. Nii
leiab minu portfellist nii dollareidkui
ka eurosid, aga ka näiteks Norra ja Rootsi
kroone ning näpuotsaga Poola zlotte. Varem on portfellis olnud teisigi valuutasid.
Vabast rahast lõviosa olen hoidnud USA
dollaris ja euros, viimasel ajal on seis euro kasuks. Teine asi on see, kuidas mõjutab
valuutakurss konkreetse investeeringu
käekäiku. Näiteks võib tugev Norra kroon
kasuks tullaküll minu pisikesele valuutapositsioonile, kuid mõjuda vägagi ne-

Diislikütus,

VÕRDLUS

Poola zlott

12

perioodi madalaim

Rootsi kroon

Mina hajutan

Mootoribensiin,

10

perioodi kõrgeim

–

ootamatuid

-0,10% ~

1300,0

Singapuri dollar

SGD

1,628

Suurbritannia nael

GBP

0,930

7,947

Šveitsi frank

CHF

1,139

9,427

Taani kroon
Tai baat

DKK
THB

39,963

Tšehhi kroon

CZK

26,142

Türgi liir

TRY

4,147

Ungari forint

HUF

305,320

USA dollar

USD

1,205

Trigon PD
Baltic Horizon Fund

22,8%

2,52

7,2%

PKC Group

23,55

-0,76

84,1

3,6

-

0,59

6,43

-1,61

-

0,4

-

0,95

0,0%
2,6%

Stockmann

17,8

-23,0%
5,3%

Stora Enso

10,82

-2,08

-

1,5

-

24 281
56 464

11,0

23,8%

2,62

4,4%

UPM
YIT

21,57

-2,04

-

1,4

4,4

7,27

1,40

121,1

1,7

3,0

9,780

0,41

15,5

15,4%

2,39

6,4%

0,620

0,00

-

-

-2,1%

1,16

0,0%

1,310

0,00

5 982

-

-

-

-

hind, EUR

muutus
eelm, %

P/E

P/B

divid.

tootlus

Grindex

9,15

-1,61

7,5

0,7

-

Latvijas Gaze

9,27

-0,64

23,4

1,1

-

11,00

-0,90

12,8

1,5

-

6,61

-1,64

12,7

1,6

-

Olainfarm
SAF Tehnika

hind, EUR
Apranga
City Service

7,439

sulgemis-

muutus
eelm, %

aktsia

29.08

Riia

29.08

Vilnius

P/E arvutatud viimase nelja kvartali vahearuande (kui on olemas, siis rahvusvahelise raamatupidamisstandardi(IAS)
kohase) konsolideeritud koondkasumi emaettevõtja osa põhjal

aktsia

Kymmene

EUR/RUB

Apranga

Nordecon

9,5935

69,6711

+0,73%

–1,55%

P/B

divid.

tootlus

2,75

0,73

-

3,1

5,8

-

-

-

-

-

Invalda
Linas Agro

4,700

0,00

-

-

-

0,723

0,42

32,6

0,7

-

Panevezio Statybos
Siauliu Bankas

1,300

0,00

-

0,6

-

0,582

-0,34

2,8

1,3

-

Snaige

0,300

0,00

-

0,6

-

ALLIKAS: BLOOMBERG KELLA 17 SEISUGA

EUR/SEK

P/E

LOE VEEBIST
Värsked börsiuudised ja turuülevaade:

ww w.a ri paev.ee/i n vestor

reklaamitoimetaja Marina Altmaa

tel 667 0161
30. august 2017

marina.altmaa@aripaev.ee

reklaam

z'

LIIVARAND
i

-

•’

Ootame Teid alates 1.09.2017

LI IV ARA'

70 kolme tärni tasemele vastavat
hotellituba

wKfh

—

spa hotel

Konverentsikeskus kuni 1 00 külalisele
p

Kõige suurima Kirde -Eesti veekeskuse
piiramatu kasutus Noorus SPA Hotel is
Itaalia restoran
V

Broneeri majutust kodulehel ja tule

nautima! Selle kupongiga on sulle ja
kaaslasele Noorus SPA VIP-oaasi 1 8+
külastus TASUTA.
(pakkumine kehtib kuni 30.1 1.2017)

www.liivarand.ee, +372 35 67100
L. Koidula 21, Narva-Jõesuu, 29023

NOORI);
spa hotel

kldli
ai 01.09.2017

Hooajaline pakett kahele sisaldab
noorendavate ja toniseerivate
protseduuride täiskompleksi.
Majutus kahele

laavakividega

+

massaaž

niisutav
näohooldus mõlemale
+

www.noorusspahotel.com

Hinnad alates

eurot

Kolmapäev, 30. august 2017
nr 152 (5750) 3 eurot

Pärnu Graniit OÜ
kiirus, täpsus, usaldus
–

Küsi pakkumist terviklahendusele:
plokid, transport, paigaldus
TARNEAEG 1 PÄEV!

pgraniit
PLOKID SAADAVAL KA TÕSTEAASAGA

PÄRNU GRANIIT OÜ
+372 521 2525; +372 5555 6510

info@parnugraniit.ee, teet@parnugraniit.ee
www.parnugraniit.ee

