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Tegemata töö jätabtoa
tühjakska heaskandis

K adriorgu rajati atrak-
tiivsesse kanti uue kor-
termaja alla uus söögi-
koht. Ennustan, et mak-
simaalseltaasta pärast

see seal enamei tegutse. Heaasukoht ei
olealati võluvits.

Kõhurõõmupakkuva asutuse raja-
jailmseltkorrutas omaärile pinda ot-
sides:asukoht, asukoht jaasukoht, sest
see on kinnisvaras numbrid 1–3.Selles
on tal õigus –kant tõestisoosib.Lähedal
onkesklinn ehk palju inimesi jaliiklust,
keskmisest jõukamateelanikega asum
kõrval ning uksenigi pääseb autoga pea
neljastkandist.

Samas jääb sellestväheks, nagu tões-
tabuuest sööklast veidieemalasuvast,
vaidpool aastat tagasialustanud ning
nüüdsuvepuhkusest sujuvalt sulgemi-
seni üleläinudpeenemapoolne kohvik.

Misvärskeltloodul valesti läks, õpe-
tavadnäitekskaubakeskused. Ammu
enampole need vaidkohad, kus vaid va-
jalikkuhankimaskäiakse. Näitekskoh-
vikud jaistumisvõimalusedfuajees too-
vadinimesedseal pildile. Kus on, sinna
tuleb juurdeehk mass meelitabtühjast
toast enamnii poe, kohvikukui ka spor-
disaalipuhul.Nii imevadki ostumajad
inimesedpopulaarsetelt vanalinnatä-
navateltendasse.

Tõmbeefekti olulisust mõistavadka
mõnedfirmad.Britirattariietetootja
Rapha näiteksmüüboma kaupakohvik-
poodides.Sinnakutsutakse ühissünd-
mustele, sealt stardivadfirmakorralda-
tudühisedrattasõidud ja vaadatakse
koos teleristsuurtuuri. Ostukavatsuse-
takohaletulnu jätabpoodiraha, teisele
jääbmeeldekaubamärk. Tänavaltpais-
tabaga, et tegemist onpopi kohaga. Ja
menukaltahetakse ikka lähedalolla.

Nimealunekohvik tühja toaga popp
eipaista.Pigem hüüab:“maolentavali-
ne, järjekordne”.Sama laulavadtaustaks
kakoduleht jamenüü. Niipolegi põh-
justsinnaminna. Samas on justalgus-
aegkõige magusamvõimalus tähele-
panuvõitmiseksehk kundede kinnita-
miseks.Praegu paistavadkõik lootused
olevatasukohal.

Rivo Sarapik
Kinnisvara toimetaja

Kus on,
sinna tuleb
juurdeehk
mass mee-
litab tüh-
jasttoast
enamnii
poe, kohvi-
kukui ka
spordisaali
puhul.
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Uusarendus Lasnamäe veerel Liikuri 41

onLasnamäelinnasuunaline arenduspiirkond, kuhu on uueLasnamäe üldplaneeringuga kinnitatud ja
arendamisel uuskaasaegne linnaosa.Liikuri 41asub Lauluväljakust 1kmkaugusel, lähedusesSmuuli
teel asub Maxima XX, üle tänavapaiknevale kinnistule on planeeritudkaubandus-ja vabaajakeskus.
Kohe korterelamute kõrval Liikuri jaVana-Kuuli tänaval asuvad ühistranspordi peatused.

Esimese maja, Vana-Kuuli 15/1, korterite müük ja ehitus juba käib, korterelamu valmib aprillis
2015. Lähiajal planeerime alustada Vana-Kuuli 15/2korterelamu ehituse jamüügiga, korterelamu
valmimine on esialgu planeeritud septembrisse 2015.

Kokku ehitataksekuus 8-kordset,33korterigakorterelamut, millesonkokku 198korterit,soklikorrusel
garaaz jaõues väliparkimiskohad. Kortermajade ehitus on plaanitud 2014-2017, etappide kaupa.

Arhitekt Janno Põldme projekteeritud korterelamud ehitatakse kaasaegsed, energiasäästlike
B-energiaklassi hoonetena. Igas korteris on autonoomne kõrge kasuteguriga soojusvahetiga
sundventilatsioon. Korterite viimistluseks kasutatakse kvaliteetseid materjale, itaalia tootja
„Ballardini“ keraamilised plaadid, laudparkett, puitspoon uksed.

Müügis on 1-, 2-, 3-ja 4-toalised korterid.Korteriomandid moodustatakse koosrõdu jalahuspinnana
I korrusel paikneva panipaigaga.

Müügikorraldus: ColonnaKinnisvara OÜ
Müügiinfo:www.LIIKURI41.ee jawww.colonna.ee
Martin Sillandi, martin@colonna,+372 511
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Võrdlus
Viimaste
aastate
rekordkäive
Kodumajapidamistele
antud eluaseme-
laenude käive
miljonites eurodes
ALLIKAS:EESTI PANK

Juulisvõetipalju
eluasemelaene
TaaviRaudsaar
Eesti Panga finantsstabiilsuse osakonna
peaspetsialist

Juulis võeti uusi eluaseme-
laenevarasema kolmekuu ja
aastataguse ajaga võrreldes
ligikaudu 20%rohkem. Siis-
ki on eluasemelaenude port-
felliaastakasv tänuvarasema-
te laenude tagasimaksmisele
endiselt tagasihoidlik, jäädes
2% juurde.

Kokku kasvas majapida-
mistele antud laenude ja lii-
singute portfell aastaga 1,5%.

Laenude võtmist toetavad
praegused madalad intressi-
määrad.

Uute eluasemelaenude
keskmine intressimarginaal
oli juulikuus 2,1%, see on sar-
nane viimasekahe aastakesk-
mise tasemega.

Maahindkerkis
aastaga 18%
TõnuToompark
Kinnisvarakool OÜ juhatuse liige

Portaali kv.ee andmetel pa-
kuti juulisHarjumaal müü-
giks2732 maatükki. Maade
müügipakkumise arvkasvas
aastaga 2% jamüügipakku-
mistekeskmine hindkerkis
aastaga isegi 18%.

Kinnisvaramüüjate ootu-
sedmaade müügihindadele
on järjestkerkinud.

Maamüüjate hinnaootus-
tekasv on portaali KV.EE and-
metelolnud üsna ühtlane
kõikides Harjumaa valdades.
Vaid mõnesvallason maa-
de müügipakkumistekesk-
mine hindaasta jooksul vä-
henenud.

Nende valdadepuhul on

valdavalttegemist piirkon-
dadega,kus pakkumiste arv
onväike jakeskmine hind on
üksikutepakkumiste lisan-
dumisest võimüügistkadu-
misest üsnagi mõjutatav.

Võiks arvata, et seni kerki-
nudhinnad jakasvav tehin-
gutearv lubavadoodata, et
tavapärast sesoonset tehin-
gutearvukukkumist sügisel
eitulejamaade turg jätkab
aktiivselt.

Maaturuaktiivsus eiole
muidugi kaugeltki võrreldav
korterituruga.

Harjumaaelamumaa tu-
rul tehakseaastaskokku 800–
900tehingut,kuidkorteritu-
rul ülekümnekorra rohkem,
9000–10 000tehingut.
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Venekriisi mõjuEesti turule onväike
1Partner Kinnisvara tegev-
direktori Martin Vahteri sõ-
nul pole “päris” venelaste
osakaal Eesti kinnisvaratu-
ru mõjutamiseks suur ning
soov raha Venemaalt välja
viia tegelikult kasvab.

Vahteri sõnul on lähirii-
kidest Soome ning Läti Vene
rahaga palju rohkem seotud
kuiEesti.

“Otsest mõju ega pauku
Eesti kinnisvaraturule Vene-
Ukraina sündmustest ei tule.
Mõni kinnisvaratehing võib

jäädaolemata, kuidoht on pi-
gem vastastikuste sanktsioo-
nide laiem mõju majanduse-
le,” ütles Vahter ja lisas, et iga
päev toob uut informatsiooni
ning pikki prognoose on või-
matu teha.

“Teatud tõrkeid ja ebamu-
gavusi võib äri tegemisel esi-
neda, ülekannete tegemine
Venemaalt välja on piiratud
ja selleks kasutatakse muid
keerdteid,” mainisVahter.

“Suuresplaanis tahavadVe-
ne ärimehed raha maalt väl-

javiia, sest Euroopas on kind-
lamkuikodumaal.Läbi fondi-
de jõuabraha ka Eestisse, aga
see ei tule niikuinii otse, vaid
pigem läbiteisteriikide nagu
Küpros, Šveits või Austria ja
eks jääb edasi tulema,” selgi-
tas Vahter.

“VenelasedpeavadBaltiku-
misuhteliseltturvaliseks,kuid
kindlasti mitte esimeseks ra-
hapaigutuskohaks – enne tu-
levad Helsingi või London,”
lisas ta.

1PARTNER KINNISVARA

Suures plaanis taha-
vad Vene ärimehed
raha maalt välja viia,
sestEuroopas on
kindlam kui kodu-
maal.
1PartnerKinnisvara tegev-
direktor MartinVahter

Narvaplaanitakse uut tööstusala
Narva planeeritakse uut
80hektarilist Kulgu töös-
tusala. Linnavalitsus on de-
tailplaneeringu vastu võt-

nud ning paneb selle avali-
kule väljapanekule. Alale tu-
leb 61 krunti, kuhu plaani-
takse äri-, tootmis-ja laohoo-

nemaad ninghaljasalasid, sel-
gub linnavalitsuselt majan-
dus-jakommunikatsioonimi-
nisteeriumilesaadetudkirjast.

Läbi ala rajatakse üks suurem
tänav,mis ühendabpiirkonda
ka Vana-Joala teega.

CITY24.EE
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ANDA ÜÜRILE ÄRIPIND
väärikas ajaloolises vaba aja veetmise ja meelelahutuskeskuses

ROSENIWABA
AJA WABRIK

Mere pst 6
1875. aastast pärit endises piiritusvabriku
hoones tegutsevad restoranid, kohvikud,
pubi, bowlingusaal ja kauplused. Tornis
paiknevad ruumid ürituste korraldami-
seks. Suurepärane asukoht süda- ja vana-
linna piiril Mere pst ääres. Täielikult reno-
veeritud hoone. Oma ärisektoris edukad
naabrid. Ruumides on tegutsenud 2000.
aastast üks linna menukamaid ööklubi-
sid. Neid on võimalik kohandada muu-
deks vaba aja veetmise ja meelelahutus-
tegevusteks. Ruumide üldpind 419 m².

Tule tutvuma võimalustega!
LISAINFORMATSIOON:

Tiit Sark, 514 9970,
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Ise
koristada

pole
enam
moes

Ettevõtjate seas järjestenamleviv soov omabüroo- ja
teeninduspindade korras hoidmisekspuhastusteenus
sisseosta,mittekoristajaid palgal hoida,on vesi
puhastusteenuste pakkujate veskile.

HelenaSaar
kaasautor

“Iseenam ei tahetakoristada, minnakse tee-
nusesisseostmiseleüle,”kinnitas Äripäeva
kinnisvarahalduse ja -hoolduse TOPi võit-
nud SPS GruppOÜ juhataja Silver Bakhoff.
Temaganõustus ka puhastusteenuseidpakku-
vaSOL Eesti OÜ juhtAllan Ronimois, kelle sõ-
nulonteenuse sisseostmine üldine trend.“Sel-
leks, etise koristada, tuleb inimenetöölevõtta,
tavälja õpetada,lisakstulebarvestadaasendaja
leidmisega,kui ta peaks haigeks jääma,”loetles
Ronimoispõhjuseid, miks teenuse sisseostmine
onettevõtte jaoksmugavam lahendus.

Käibedkasvavad. Kuna tööpõldpisitasa kas-
vab,kosus mullukõigi TOPis esindatud 70 et-
tevõttekäive ning pooled neist kasvatasid ka
kasumit.

TOPi võitja,puhastusteenuseid pakkuv SPS
Grupp kasvatas 2013. aastal käivet 1,37 kor-

da ning ka ärikasum suurenes tunamulluselt
97000 eurolt 190000 euroni.

Bakhoff sõnas heade majandustulemuste
põhjuseid kommenteerides, et esiteks on nad
võtnud eesmärgiks olemasolevate klientide
hoidmise ning selleks tuleb pakkuda kvali-
teetset teenust.

Teine eesmärk on müük – leida uusi klien-
te, sealhulgas suuri.“Täna oleme jõudnud sin-
nani, etsaame suurte klientidega läbirääkimi-
si pidada – viis aastat tagasi poleks me laua ta-
hapääsenud.Kui jubamõnedsuurkliendidn-ö
portfellis olemas,muudabseemeidka teiste sa-
ma mastaapi ettevõtete jaoksusaldusväärseks.
Usaldus on see,mis müüb ning info heast tee-
nusest levib,” kirjeldas Bakhoff. Nii ongi ette
tulnud, etkliendi soovituson SPS Grupile too-
nud uusi kundesid. Hoolimata sellest, et ette-
võtte hinnataseon pisutülekeskmise.

“Need,kes pakuvad töötajale 2,13eurot tun-
nist (riiklik alampalk – toim) palka, ei ole

Võitja
SPS Grupp OÜ
ASUTATUD: 2007
OMANIKUD: Silver Bakhoff
ja JanarPops
TEGEVJUHT: Silver Bakhoff
KÄIVE 2013. a: 952 473 eu-
rot, kasvas aastaga 36,7%.
Käibe TOPis sellega 24. ja
käibe kasvu TOPis 7.kohal
ÄRIKASUM 2013. a: 189655
eurot, aastaga peaaegu ka-
hekordistus. Kasumi TOPis
sellega 9. jakasumi kasvu
TOPis 3. kohal.
TÖÖTAJAID 2013. a: 6, pal-
gakulukokku 74 397 eurot

Kinnisvara6



KINNISVARAHOOLDAJATE ja -haldajate TOPi
võitnud SPS Grupi juhatajaSilver Bakhoff ja
teenindusjuht Janar Popsseisavad ühe oma
kliendi,Fazer Food OÜ Teenindusköögi ees.
SPS Grupieesmärk on tänavu käivet 20%
kasvatada. FOTO: EIKO KINK
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KUTSELISED MAAKLERID TEAVAD, MIDA TEEVAD!
Kuidas vältida:
• võlgnevust
• õigustühiseid üürilepinguid
• valesti lõpetatudüürilepinguid
• ebakorrektseid korteri üleandmisi

LAS MEIE TEGELEME
SINU KORTERILE
ÜÜRNIKU LEIDMISEGA!

REC Kinnisvarabüroo koos oma
partneritegapakub soodustingi-
mustel kinnisvara hindamist ja
kindlustust. Pakume abi kinnisvara
müümisel ja üürimisel. Küsi lisa!

Koolitatud ja kutselised
maaklerid pakuvad:
• juristide poolt koostatud

üürilepinguid, mis on
seadusegakooskõlas

• üürniku põhjalikku taustakontrolli
• nõustamist kogu

üürilepingu vältel
• annavad edasi oma pika

kogemusega saadud
teadmised ja olukorra turul

Margit Alloja
Kutseline maakler
KKM 140501
tel 6829595, 56 159661
margit@rec.ee

Kristel Vihalem
Kutseline maakler

KKM 140514
tel 6829595, 5258536

kristel@rec.ee

WWW.REC.EE
REC Kinnisvarabüroo
Pärnu mnt 17, II korrus
10141



kusuutlikud. Kui koristaja saab väikestpalka,
lähebasi käest ära. Madalapalgaga ei suude-
tatagada, etkoristaja igakahe nädalatagantei
vahetuks.Kuidkliendid tahavad stabiilsust, eri-
tioluline on see ettevõtetes,kus on konfident-
siaalsusnõuded, näiteks advokaadibürood,”
kirjeldas Bakhoff ja kinnitas, et neil on kaad-
rivoolavus väike.

Riigihange toobpõhilise leiva.TOPi ettevõte-
teseaskõige rohkem kasumitkasvatanud Kin-
nisvarateenindusOÜ juhatuse liige Ivar Bank
nimetas2013. aastatettevõtte jaoksstabilisee-
rumise aastaks nii finantsilises kui ka organi-
satsioonilisesmõttes.Tema sõnultegeleti ette-
võttes protsesside efektiivsemaks muutmise-
ga ning samuti vaadati üle koosseisud jakoo-
litati töötajaid.

ErinevaltSPS Grupist,kes riigihangetel pea-
aegueiosale,onKinnisvarateeninduse põhili-
ne leib justriigihanked, kust tulebkolmveerand
käibest. “Meie suurimad kliendid on näiteks
RiigiKinnisvara AS, TallinnaLennujaam, Kait-
sevägi, Eesti Energia. Teenindame Stenbocki
majastKoidula piiri tollipunktini, nii et pole
valdkonda, mida me eiteenindaks,” tutvustas
Bank ettevõtte tegevust.Kinnisvarateenindus
OÜ käibest moodustavad 70% heakorratööd,

20% tehnohooldusningkümmekond protsen-
tihaldusteenus.

Turgu jaotatakse ümber.Banki sõnul onkin-
nisvarakorrashoiu valdkonnaskonkurents tu-
gev. “Täna uusi hallatavaid pindu massiliselt
juurdeeitule, seegaturgeikasva. Järelikult toi-
mubümberjaotumineningkliendid teevadot-
susedsageli justhinnapõhjal,” nentista.

Turuolukorrast rääkides mainis SOL Eesti
OÜ juhatajaAllanRonimois, etnatukeküll uu-
si büroopindu juurdeehitatakse,kuid mahud
pole kaugeltki sellised nagu buumiajal. “Eks
toimubturuümberjagaminening tööd anna-
vadka need ettevõtted, kes enne ise koristasid
jaonotsustanud nüüdhakatateenust sisse ost-
ma,”kirjeldas ta.

Täna uusihallata-
vaidpindu massiliselt
juurdeei tule, seega
turgeikasva.
Kinnisvarateenindus OÜ juhatuseliige
Ivar

Puhastusteenuste hind tõuseb
Puhastusteenuste hinnad
tõenäoliselt järgmisel aastal
kallinevad, sest 1. jaanuarist
tõuseb miinimumpalk. Kin-
nisvarahalduse ja tehnohool-
duse hindu tööjõukulu kasv
esialgumõjutada ei pruugi.

Kinnisvarateenindus OÜ
juhatuseliigeIvar Banknentis,
etkinnisvara korrashoiu vald-
kondon tööjõuhinnastsuures
sõltuvuses. “Kui jagame kor-
rashoiu valdkonnan-ö juppi-
deks,siis koosneb see kinnis-
vara haldusest, tehnohooldu-
sest jaheakorratöödest.Viima-
se puhul moodustab tööjõu-
kulu 60% teenuse hinnast ja
kinnisvarahalduses 75%. Teh-
nohooldusehinnastmoodus-
tabtööjõukulu osakaalumbes
kolmandiku,” kirjeldas Bank.

Mõjutab miinimumpalga
tõus.Banki hinnangul tõstab
järgmiselaastal heakorratee-
nuste hinda miinimumpal-
gakasv. Nimelt tõuseb miini-
mumpalk 1. jaanuarist prae-

guselt 350 eurolt (2,13 eurot
tund) 390 euroni (2,34 eurot
tund). “Üle miinimumpalga
selles valdkonnas üldiselt ei
maksta, võibolla vaid eripu-
hastustustööde puhul,” nen-
tis Bank ja lisas, et väga hin-
natundlik on kogu valdkond
olnud jubakaua. Riigihange-
tel loeb odavaim hind ning
eks erasektorikliendidkivaata
hinda tähelepanelikult.

Hinnasõdakestab. “Hinnasõ-
daonküll, eritiriigihangetel,”
tunnistaska SPS Grupp OÜ te-
gevjuht Silver Bakhoff. “Mõ-
nikord mõistatan, kuidas on
võimalik sellise hinnaga tee-
nust pakkuda. Me riigihan-
getel praktiliselt ei osale, sest
see on ajaraiskamine. Ettevõt-
telepeabkakasumiosa jääma.
Nii ongimeiehinnadpisutüle
turukeskmise, kuid suudame
klientidele selle ära põhjen-
dada,”kinnitas Bakhoff, kelle
sõnul maksab SPS Grupp oma
töötajatelemiinimumist suu-
rematpalka. “2,13 eurogatun-
nist korralikku inimest tööle
eileia,”rõhutas ta.

Bakhoff prognoosis, et pu-
hastusteenuste hind tõuseb
kõvasti. “Siin onmitupõhjust.
Esiteks tõuseb alampalk. Tei-
seks jääb üha vähemaks ini-
mesi, kes koristada tahavad.
Viis aastat tagasi oli töötajaid
lihtsamleida. Nüüdaga liigu-
vadvanemadinimesedtööj õu-
turult väljaning nooredtaha-

vadsuuremat palka,”kirjeldas
Bakhoff. Tema hinnangul tu-
lebhinnatõus suuremkui 10%,
jäädespigem 20% kanti.

Tehnohooldajaid ostetakse
üle. SOL Eesti OÜ juht Allan
Ronimois nentis hinnasur-
ve olemasolu. Kui suur hin-
natõus võiks tulla, Ronimois
numbrites ei öelnud, maini-
des, et iga objekton erinev ja
nii on erinev ka hinnakujun-
dus. “Tehnohoolduse hindu
mõjutab alampalga tõus vä-
hem, sestpalgadon kõrgemad.
Kuna häidtehnohoolduseme-
hipolepalju, siison ka üleost-
misi,”kirjeldas Ronimois.

Siiski eiusukõik puhastus-
teenuste pakkujad hinnatõu-
su. 2013. aastal käivet kolme-
kordistanud väikese puhas-
tusettevõtte Tradefest juha-
taja Galina Skvortsova leidis,
et valdkonnas on konkurents
suur ja seetõttu võivad hin-
nad muutuda teenusepakku-
jalemittesoodsas suunas.

20
protsendini võib SPS
Grupp OÜ omaniku
ja juhiSilverBakhof-
fi hinnangul küün-
dida järgmiselaastal
puhastusteenuste
hinnatõus.

EDETABEL
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SOLEESTI juht Allan Ronimois ütles, et turg
kasvab ettevõtete arvel, kes seni ise koristasid,kuid nüüdon hakanudteenust sisse
ostma. FOTO: ANDRASKRALLA

Ukrainakriis võib
mõjutada
SilverBakhoffi hinnangul avaldab Venemaa-
Ukrainakonfliktkaudselt mõjukakinnisva-
ra halduse ja hoolduse sektorile. “Eks nende
ettevõtetekäive jakasum vähenevad,kes Vene-
maale müüsid ning nii võib see mõjutada ka
meidkui puhastusteenuse pakkujaid,” nentis
Bakhoff. Tema hinnangul on koristus esime-
ne koht, kus hakatakse raskuste tekkides kok-
ku hoidma.“Küllap kutsutaks meidvälja, etuu-
rida,kas oleksvõimalikkuidagi teenust odava-
maltsaada,” arvasBakhoff ja lisassamas, et veel
pole nendepoole sellisel teemalpöördutud.

Ivar Bank leidissamuti, et esialgu ei tohiks
Vene-Ukraina kriis nendeäri mõjutada,kuid
kui majandusel hakkab halvasti minema, siis
mõjutab see paratamatult kõiki. “Kogu aeg
peab valvel olema, loorberitele ei tohi puhka-
ma jääda,”mainisBank.

EDETABEL
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Iga hoone, olgusee suur või väike vajab erilist tähelepanu ja Pesuekspert OÜ eesmärk on vaid parima
korrashoiuteenuse pakkumine. Pesuekspert OÜ on EestiKinnisvara Haldajate ja Hooldajate Liidu liige

2003 aastast ja omabkinnisvara hoolduse III klassi tasemel pädevust tõendavat sertifikaati.

? Pakume erinevaidkinnisvara korrashoiuks vajalikke teenuseid era-ja ärikiliendile Viljandis ja Viljandimaal ?

Võtke meiega ühendust , tulemekohale ja vaatame üle Teie
täpsed vajadused ning teeme Teile sobiva pakkumise.

Pesuekspert OÜ | Riia mnt38, 71009 Viljandi | Tel 433 3076, 506 3760 | pesuekspert@hot.ee |



Edukadkinnisvarahaldajad ja-hooldajad
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koht firmanimi tegevjuht põhiomanikud (koos osalusprotsendiga)

1. SPS GRUPPOÜ Silver Bakhoff Silver Bakhoff 50%, Janar Pops 50%
2. TOPCONSULTOÜ Indrek Küttis Indrek Küttis 100%
3. SILPORT KINNISVARA AS Tõnis Seesmaa SilmetGruppAS 50%, Optial Holding OÜ25%, Famer Holding OÜ 25%
4. MT Varahalduse OÜ Mati Tavast Mati Tavast 100%

5.–6. Heakorrateenused OÜ Kairi Gruuse Kairi Gruuse 100%
5.–6. Tondi Puhastustööd OÜ KaidoKoppa Kavi Invest OÜ 100%

7. KendraOÜ Jaak Siim Jaak Siim 100%
8. Ermeesia OÜ KristoPeerna DT GruppOÜ 100%

9.–10. Kiriku Varahaldus OÜ Mati Maanas EestiEvangeelneLuterlikKirik MTÜ 100%
9.–10. BRP Haldus OÜ Roman Babtšenko Roman Babtšenko 100%

11. GrandhausOÜ Toomas Tähe Toomas Tähe 100%
12. ISS Eesti AS Madis Kase ISS Haldus OÜ 100%
13. Kinnisvarateenindus OÜ2 IngeBarkala Ferra Capital OÜ 80%, Ivar Bank 20%
14. Kuldsed Käed OÜ AndreTühane AndreTühane 33,26%, Rene Tühane 33,26%, Enn Tühane 33,49%
15. HKPOÜ ErgiEnok ErgiEnok 100%
16. Koduhooldus OÜ Sirje Talvistu Sirje Talvistu 50%, Kristel-Helina Loo 50%
17. Veisar Haldus OÜ IvarVilop Ivar Vilop 100%
18. Kadrina Kommunaal OÜ JaanPiirisalu Kadrina Vallavalitsus 100%
19. BCG Haldus OÜ Toivo Lillepõld BALTIC CONSTRUCTION GROUP S.A. 55%, Erik Liiv 20%

20. CityHaldus OÜ Heikki Lind Heikki Lind 33,34%, Nikolai Aron 33,33%, Tarmo Kuusk 33,33%
21. SOL Eesti OÜ AllanRonimois SolemoOY100%
22. Hooldus Pluss OÜ Raivo Tasso Riigi Kinnisvara AS 100%
23. Tallinna TööstuspargidAS Ivar Lindpere Tallinna Linnakantselei 100%
24. KV Halduskoda OÜ IlmarKukk IlmarKukk 100%
25. Pesuekspert OÜ TiitJürmann Tiit Jürmann 100%
26. Kuressaare Elamute Hooldus OÜ Hain Vaher BalticReal Estate Management SIA(Läti) 100%
27. Silikaat Kinnisvara AS VelloKunman

28. Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ2 Andry Krass Andry Krass 59,80%, De Olivella OÜ 30,59%
29. Villevar OÜ TiitTeder TiitTeder 100%
30. Rosares Invest OÜ Helle Karask Helle Karask 100%
31. Pro Halduse OÜ Mari-Anne Jaagant ProKapital Eesti AS 100%
32. HaapsaluLinnamajanduse AS Koit Vare HaapsaluLinnavalitsus 100%
33. Katlamajade Hooldus OÜ AivarKond AivarKond 33,25%,Urmas Sõna33,25%,Toivo Undrits33,50%

Lootsi 3a,

Müüa kaheosaline äripind Lootsi 3a
majas Tallinnas Norde Centrumi kõrval, sadama
D-terminali naabruses.
I korrus, eraldi sissepääsud tänavatasandil NordeCentrumi
poolsel küljel, pindala 194,5m2 (70+124,5 m2), mõlemalpinnal
üürnikud. Hind 2000 eurot/m2, lisandubkäibemaks

AS KARUMAA
Armin Mutle, tel 5645 6966, armin@karumaa.ee
www.karumaa.ee

Müüa elamukinnistud Tabasalus Mesilase 3 ja
Mesilase 6.Kinnistud suurusega 2912 m2 ja 2793 m2
asuvad Tallinna suunas avaneva klindi astangul.
Liitumised elektrivõrgu, veevõrgu jakanalisatsiooniga krundi piiril.
Hind 85 000 eurot/kinnistu



2013
Metoodika

VALDKONNA TOP-IPÄÄSEMINE
Ettevõtte vastava valdkonna
tegevuse osakaalkäibest pidi
olema vähemalt 51%. Samu-
ti pidi ettevõte olema tegut-
senud kahel järjestikusel täis-
majandusaastal.
2013. aasta TOPikoostami-
seks võttis Äripäev justiitsmi-
nisteeriumi registrikeskusest
eelmise aasta majandustule-
muste põhjalvaldkonna müü-
gitulult suuremate ettevõtete
andmed. Osalesid ettevõtted,
kelle majandustulemusedolid
äriregistris andmete kogumi-
se ajaks skaneeritud.

PINGEREA KOOSTAMINE
Ettevõtted seatipingeritta
kuue näitaja põhjal. Arvuta-
mise aluseks võeti 2013. aas-
ta müügitulu,müügitulukasv

võrreldes 2012. aastaga, 2013.
aasta ärikasum, kasumi kasv
võrreldes 2012. aastaga, ren-
taablus javarade tootlikkus
aastal 2013.
Iga näitaja põhjal reastati et-
tevõtted edetabelitesse,iga
koht järjestusesandis kohale
vastava arvu punkte.Kuue ta-
beli punktid liideti. Võitis vä-
him punktekogunudettevõte.

KUI ETTEVÕTE PUUDUB
Kui ettevõtet TOPis pole, siis
polnud ettevõttel aktiivset
majandustegevustkahel täie-
likul majandusaastal (2012–
2013),ettevõtte viimase aasta
või kahe viimase aasta kesk-
mine omakapital oli negatiiv-
ne või polnudtema majan-
dusaasta aruannet edetabeli
koostamise ajal äriregistris.

3,02korda
kasvas mullukäive aasta varasemaga

võrreldes Tradefest OÜ-l.Keskmiselt kasva-
tasid haldajad aastagakäivet 1,05korda.
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käive ärikasum punkti-kohteelmisel
2013, tuh€ 2013, tuh€ summa aastal

952 190 53 9.
806 263 65 20.
1635 233 75 4.

711 231 96 18.
336 69 101

1089 139 101 15.
435 147 109

1073 162 110 3.
1231 225 111 43.

1056 40 111 39.
682 31 113

17563 984 115 26.
5088 180 121
496 32 122 23.
570 117 124
844 28 127 40.
942 23 133 35.
804 39 149 25.
715 68 155 42.

1630 113 157 7.
14641 376 164 6.

1333 163 166 16.
663 240 170 29.
561 19 175 51.
685 25 179 44.
1614 37 180 34.
554 37 182 69.

2750 42 183 19.
335 22 190 24.
340 193 192
1465 26 203 31.
2773 66 208 1.
348 52 208

EESTI IMURIKESKUS OÜ
Tööstuslike tolmuimejate,
kesktolmuimejate ja
imusüsteemide müük,
hooldus ja paigaldus

www.imur.ee

Vaskjala küla
Rae vald Harjumaa
Eesti Vabariik 75313

Telefon +372 58238070
E-post
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koht firmanimi tegevjuht põhiomanikud (koos osalusprotsendiga)

34. ReldorAS Jaak Uibu KaljuReesalu 50,93%, AareParts 25,37%, JaakUibu 12,59%
35. Ropka KVH OÜ EkeNurm Eke Nurm 100%
36. PuhastusproffOÜ ReinRonimois EllinorRoosimägi 50%,Rein Ronimois 50%
37. Tammiku Maja OÜ SvetlanaKanina Mugavus OÜ 100%
38. Kodu Haldus OÜ Tarmo Annus AIRICHENOÜ 100%
39. Riab Puhastus OÜ Ermo Brecher Redstar Invest OÜ 50%,Parumo OÜ 30%, Ermo Brecher 20%
40. Maardu Linnavarahooldus OÜ Anatoli Jegorov MaarduElamu AS 100%
41. Arkaadia Halduse AS Toomas Laan Arkaadia Investeeringute OÜ 100%
42. Clean Planet OÜ Rainer Ilves Martland OÜ 100%
43. Paide Elamuhooldus OÜ Enn Piir Paide Linnavalitsus 100%
44. KV Service OÜ MiguelOrtega Miguel Ortega 100%
45. Võru Kinnisvara OÜ Mati Kriis Mati Kriis 100%
46. Majavara Haldus OÜ KaarelKoger KaarelKoger 100%
47. PLM Hoolduse OÜ JaanMihkelson JaanMihkelson 100%
48. TradefestOÜ GalinaSkvortsova GalinaSkvortsova 100%
49. Haabersti Haldus OÜ Dmitri Haritonov Dmitri Haritonov 100%
50. BREM Avarii OÜ Ain Hallist BalticReal Estate Management 100%
51. Järve Autokeskus AS Jaak Uudla Amserv GrupiAS 39,91%, Ben AT AS, Info-Auto AS, EVORE AS á 19,95%
52. FREHAME OÜ Fred Traks Meelis Laikmaa 50%, Fred Traks 50%
53. Põlva Maja OÜ Kaili Meekler Domen GruppAS 100%
54. Kyyrix OÜ Toomas Tamme Toomas Tamme 100%
55. MAKET Kinnisvara AS Margus Kaare Maket GruppOÜ 100%
56. MEKE Sillamäe AS GalinaBurkova Sillamäe Linnavalitsus 100%
57. Muhu Varahalduse OÜ Erkki Noor Erkki Noor 100%
58. Vanalinna Meister OÜ Kaido Kirs ToomasRannaveer 50%,Vambola Kirs 50%
59. Johanna Puhastusteenindus OÜ VeljoNuggis JN& JN Invest OÜ85%, Veljo Nuggis 15%
60. Maardu Elamu AS AntsRaudla MaarduLinnavalitsus 100%
61. VilkemaOÜ Enno Luik Enno Luik 55%, Merike Jussmann 45%
62. DV Servis Eesti OÜ ValeriRatšihhin DV Servis GroupSIA100%
63. Elva Varahalduse OÜ Toomas Kuris Elva Linnavalitsus 100%
64. A.V.HaldusOÜ MartTeemant VõimasLöök OÜ78%, Greatway OÜ 22%
65. Tartu Elamuhalduse AS Teet Suits Tartu linn 100%
66. Varahooldus OÜ Algis Viin Keila linn 100%
67. Cambi OÜ Ago Kondike Kambja Vallavalitsus 100%
68. Viimsi Haldus OÜ Madis Saretok ViimsiVallavalitsus 100%
69. Luksi Maja AS Eldur Astover Tiina Annus 30%, Abante OÜ25%, InvesteeringuteHoolduse OÜ 25%
70. Sindi Majavalitsus OÜ JuriBerlinberg Sindi Linnavalitsus 100%

www.kloostrimetsa.ee

AINULT 1 BOKS
Arvo Nõges 52 42 757



Halduse jahoolduse turg
kasvab
JüriKröönström
Eesti Kinnisvara Haldajate ja Hooldajate Liidu
juhatuse esimees

Hoolimata sellest,et ärikin-
nisvara turule massiliselt
uusihooneid ei ehitata,on
halduse ja hoolduse puhul
siiskitegemist kasvava tu-
ruga.

Oluliseltmidagi juurde
ärisektoris eiehitata. Samas
vaatavad ettevõtted,kes seni
on ise näitekshooldusega te-
gelenud, nüüdturulringi ja
tahavad leidateenusepakku-
jat.Sellest lähtuvalton tege-
mist kasvava turuga.

Sektori üksprobleeme on
tellijate ebakompetentsus,
midakohtab niiera- kui ka
avalikus sektoris.Kõik algab

hanke ettevalmistamisest–
kui professionaalselt see on
läbi viidud.

Kuid vahel tellija kas ei os-
ka kirjeldada, mida ta tahab
või isegi ei tea,mida tahab.
Hea tulemuskujuneb alati
kahe poole ehk tellija ja tee-
nusepakkujakoostöös.

Tulevast aastast tõusva
alampalgamõju hooldustee-
nuse hinnale onelementaar-
ne. Teine olulinehindumõ-
jutavfaktor on see, kuikva-
liteetset jamillisesisuga tee-
nust tellija soovib.Kui ta-
hetaksesenisest paremat ja
komplekssemat teenust, tä-
hendab seekokkuvõttes ka
kallimathinda.

Loe veebist
HTTP://AGENT. ARIPAEV.EE
Kõiki Äripäeva edetabeleid saabandmetega jatöödeldaval kujul
osta Äripäeva infopangastAgent.
2 KONSOLIDEERITUD ANDMED KOGUS JATOIMETAS JANE SUU, JANE.SUU@ARIPAEV.EE
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käive ärikasum punkti-kohteelmisel
2013, tuh€ 2013, tuh€ summa aastal

1193 46 212 36.
448 30 216 22.
488 5 217 65.
326 25 219 52.
625 30 225 38.
351 12 238

1155 11 239
3524 24 241 13.

321 10 246 60.
982 3 248 54.
599 11 248 58.
470 14 253 47.
563 17 254 32.
618 15 255 28.
370 2 259
752 8 261 45.
336 15 262 41.
423 7 264
423 9 270

1042 -8 271 55.
1491 -4 274 27.
1527 8 276 37.
1310 -13 279 56.
353 3 280
745 -6 292 50.
305 7 295
1219 -177 296
483 5 298 33.
401 12 303 57.
325 5 311 68.
495 -7 316 59.
534 -2 317 62.
417 -3 337 64.
368 -25 341 67.
634 -19 345 53.
453 -7 366 46.
525 -99 372 66.

Kvaliteettooted firmalt
Flore-Chemie GmbH
Tänasel päeval on keemiatooted leid-
nud meie igapäevases elus oma kind-
la koha. Samas muutuvad üha olulise-
maks toodetekvaliteedi, tarbijaohutuse
jakeskkonnasõbralikkuse küsimused.

Firma asutamisel 1976. a lähtuti just nendest
eesmärkidest, kui töötati välja spetsiaalsed
keemiatooted. Sellest tuleneb ka firma deviis:
“Usaldus läbi toodetekvaliteedi”.
Flore Chemie GmbH keemiaspetsialistid on
suutnud välja mõelda ja toota eriti ökonoom-
seid, kõrgelt kontsentreeritud ja ka mõningaid
kordumatute omadustega unikaalseid tooteid.
Viljaka arendustöö tulemusel on firmal tootmi-
ses üle 300 erineva nimetuse, mis haaravad
praktiliselt kõiki inimtegevuse valdkondi.

Sujuvturu nõudluse jälgimine, igakülgne tarbi-
ja soovidega arvestamine ja selge arengunäge-
mus on olnud edu aluseks rahvusvahelisel tu-
rul. Tänapäeval onfirma tooted tuntudAustrias,
Hispaanias,Tšehhis, Poolas, Venemaal, Ühend-
kuningriigis, Horvaatias, Sloveenias, Prantsus-
maal, Madalmaades, Eestis, Lätis.
Turule pakutaks kogu oma toodangu nomenk-
latuur, millele lisanduvad doseerimisseadmed,
pihustusseadmed, vahutekitajad ja muud abi-
seadmed. Individuaalne läheneminekliendile,
paindlik hinnapoliitika, allahindlused, müügi-
kampaaniad, kiire ja kvaliteetne teenindus, aga
samaaegne kliendi pidev tehnoloogiline nõus-
tamine.
Flore tooteid kasutab tööstus (soojusjõujaa-
mad, autotehased, metallitöötlemine, puidu-
töötlemine, toidutöötlemine, meditsiin, ener-
geetika, tsemenditööstus, õlitööstus jne),
teenindus (puhastusfirmad, autohooldus,
remondifirmad, suurköögid, hotellid, restora-
nid, linnahooldused), olme (põrandatehooldus,

WC, basseinihooldus, mööblihooldus, ruumide-
hooldus, kahjuritõrje), transport (rongid, lennu-
kid, laevad).
Flore tooted sobivad kasutada pindade puhas-
tamiseks, hoolduseks, kaitseks uue määrdumi-
se eest, settinudmustuse eemalduseks, desin-
fitseerimiseks, ebameeldiva haisu eemaldami-
seks, pindade määrimiseks.
Flore tarnib mitmeid oma tooteid tuntud firma-
dele nagu: Mercedes-Benz, Maxit, WIG, Rolls-
Royce, Malteser, H.G.K., Studentenwerk Stutt-
gart, AKZO NOBEL, Bundeswehr, Marine, KMG,
Famila, Die Johanniter,Deutsches Rotes Kreuz,
Deutsche Bahn, Lufthansa, U.S. Armyjne.
Oma tegevuses püüab Flore alati hoida kõr-
gel kliendi teenindami-
se head taset, tekitades
soodsa õhkkonna vilja-
kaks edaspidiseks koos-
tööks partnerite vahel.



HALDUS

Liit tunnustasparimaid haldureid
HelenaSaar
kaasautor

EestiKinnisvaraHaldajate ja
Hooldajate Liit (EKHHL) va-
lib igal aastal oma liikmete
seastparimahalduri jahool-
daja ning annab välja mit-
meidteisigi aunimetusi. Aas-
tahalduriks2013valitiAndry
Krass ning aasta hooldajaks
2013SirjeTalvistu.

EKHHL on parimate vali-
mistkorraldanudkuraditosin
aastat.Selleks, et aunimetuste
saajad välja selgitada, võivad
kõik EKHHLi liikmed kandi-
daateesitada nii füüsilistekui
ka juriidlisteisikuteseast. Tin-
gimusekson, etkandidaat te-
gutseb igapäevaselt kinnisva-
ra korrashoiu valdkonnas ja
juriidilineisik peab olemaka
EKHHLi liige. Seejärel hindab
EKHHLi juhatus konkursile

esitatud aunimetuse kandi-
daate jaotsustab aunimetuse
määramise.

Positiivsed teod jaaktiivsus
loevad. EKHHLi juhatuseesi-
mees JüriKröönström selgitas,
et eelkõige on osutunud liik-
mete poolt valituks ja auni-
metused saanud needkandi-
daadid, kes on olnud oma te-
gevuses enim positiivselt ak-
tiivsed jakel on teeneidkorras-

hoiuedendamiselning propa-
geerimisel.

Mööda ei saa ka kinnisva-
ra hooldamise ja haldamise-
ga seotud professionaalsust
näitavatest dokumentidest.
Nii peab aastahalduri või aas-
ta hooldaja aunimetuse kan-
didaadil olema kehtiv kin-
nisvara korrashoiu valdkon-
nakutsetunnistus. Aastakor-
rashoidja aunimetuse kandi-
daadilpeab olemakehtivkin-
nisvarakorrashoiu valdkonna
sertifikaat.

“Kuid siiski ei olekõik kri-
teeriumid, mille alusel tubli-
sid inimesi jaettevõtteid tun-
nustatakse, mõõdetavad ser-
tifikaadi või käibe-kasumi-
numbritega.Loebka aktiivsus,
korrektsus asjaajamisel, suht-
lemisoskus, käitumine,” rõhu-
tasKröönström.

Loeb ka aktiivsus,
korrektsus asjaaja-
misel, suhtlemisos-
kus,käitumine.
EKHHLi juhatuse esimees
JüriKröönström aunimetus-
tesaajate valimisest

Tunnustus
Mullused parimad
hooldajad
AASTAHALDUR: Andry
Krass, Kvatro Kinnisvara-
halduse OÜ
AASTAHOOLDAJA: Sirje
Talvistu, Koduhooldus OÜ.
AASTAKORRASHOIDJA, ju-
riidiline isik: CityHaldusOÜ
AASTAUUS TULIJA: MTÜ
TartuKorteriühistute Liit
AASTAPOSITIIVSEIM ÜLLA-
TAJA: Kvatro Kinnisvara-
halduse OÜ
AASTAVALGED KINDAD:
Elari Udam
AASTAKORRASHOIU TEO
TEGIJA: Miguel Ortega
AASTAPARIM KOOSTÖÖ-
PARTNER: Kutsekoda SA
ALLIKAS: EKHHL
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ENERGIASÄÄST EHITUSKIIRUS VASTUPIDAVUS

INNOVATIIVSED
EHITUSSÜSTEEMID
KÕRGE ENERGIATÕHUSUSEGA
HOONETESSE

Climablock Nordic OÜ
Tartu mnt. 14Tallinn10117 Tel 663 1640,52 92828
info@climablock.ee
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Unger HiFlo
kõrgpesusüsteem

Saksa kvaliteediga
Ulatub kuni 20 m kõrgusele

Ohutu ja efektiivne

Puhastatavad pinnad:
? aknad
? fassaadid
? päikesepaneelid
? aatriumid
? sõiduvahendid (k.a lennukid)
? liiklusmärgid

Ohutus:
? Võimaldab puhastadakuni 20 m

kõrguselt turvaliselt maapinnalt
? Ei ole vajadustkasutada redeleid,

tõstukeid ega turvavarustust

Efektiivsus:
? Majanduslik kasu – sama ajaga

jõuab teharohkem tööd
? Kokkuhoid tõstukite rendilt

SANMAL OÜ
Töökoja 1,Tallinn
www.sanmal.ee

sanmal@sanmal.ee

627



Hind pole
haldaja
valikul
olulisim
Büroohoonele haldajat jahooldajat valides
tuleb tehapõhjalik eeltöö.Lisaks hindadele
tasubvõrrelda teenusepakkujate kogemusi,
rahalistseisu, sertifikaatide jatunnistuste
olemasoluning mitmeidmuid nüansse.

Triin Adamson
kaasautor

ISSEestiASi tegevjuhi Madis
Kasesõnul eierine haldus- ja
hooldusteenustepakkuja va-
limine oluliselt mõne muu
tootevõi teenuse ostmisest.
“Tuleks välja valida võimali-
kud teenusepakkujad,rääkida
nendegapõhjalikult läbi oma
ootused jaanalüüsida hinna-
pakkumisi,” selgitasKase.

Ta soovitas jälgida nii tee-
nusepakkuja tausta ja koge-
must,referentse sarnastelt ob-
jektideltkuika esindatust soo-
vitudpiirkonnas. Samutisoo-
vitas ta uurida, kas ettevõttel
on toimiv kvaliteedisüsteem
ning millistkasu võiks sellest
klient saada ning milliseid
töövahendeid jamasinaidka-
sutatakse.

Kase soovitas uurida ka
töötajate koolitussüsteemi
kohta, kuna see tagab kvali-
teetsetööjõu ning lisateenuste
pakkumise võimekuse.

Ohukoht: tellija võhiklik-
kus. KV Service OÜ juhatuse
liige Miguel Ortega peab suu-

rimaks ohukohakstellija asja-
tundmatust. “Asjatundmatus
nii hanke ettevalmistamise,
läbiviimise kui lepingu täit-
mise ja ajakohastamise prot-
sessis,” selgitas Ortega.

Üldjuhul sõlmitakse tee-
nuse osutamiseks leping, kus
määratletakse võimalikult
täpselt pakutava teenuse sisu
ja lõpptulem (sh selle hinda-
mise kriteeriumid). “Oluline
on panna paikaka sanktsioo-
nid lepingu mittenõueteko-
hase täitmisekorral mõlema-
lepoolele,” lisas Kase.

Kriisiolukorrad tuleks la-
hendada ruttu. Kriisisituat-
sioonides esinevate ohukoh-
tadevältimiseks soovitabKase
tähelepanupöörata sellele,kas
teenusepakkuja on võimeline
hüvitamakahjud, kui hoones
puhkeb teenusepakkujast tu-
lenevatel asjaoludel tulekah-
juvõi hooldamatusetõttulak-
kavad töötamast tehnosüstee-
mid. Samuti on oluline, kas
teenusepakkuja on võimeline
reageerima piisavalt kiiresti
avariide korral ning asenda-

ma oma töötaja samaväärse
kolleegiga haiguse või puh-
kuse korral.

Tähelepanu tasubpöörata
ka teenusepakkuja finantssei-
sundile, kas see võimaldab le-
pingu vältelkanda kohustusi
omatöötajate jahankijateees.

Kortermajas tasub teenus
sisse osta. Kinnisvarahaldu-
se OÜ juhatuseliikme Andry
Krassi sõnul tasub korterela-
mus haldus-ja hooldusteenus
kindlasti sisseosta,kuna ilma
selleta ei ole võimalik tagada
korterelamu jätkusuutlikku
korrasolekut.

“Kindlasti tulekshaldus-ja
hooldusteenuseostminevõtta
päevakorda juhul,kuikorteri-
ühistul vajalik pädevus puu-
dub,” selgitasKrass. Hästi hoi-
tudkinnisvaral onkinnisvara-
turulalati kakõrgem väärtus.

Korteriühistute puhul sõl-
tub haldus- ja hooldusteenu-
se hind krundi ja korterela-
mu suurusest ning selles asu-
vate tehnosüsteemide keeru-
kusest. Krassi sõnul on tänas-
te hindade juures haldus- ja

hoolduskuludeosakaalkõiki-
dest keskmise suurusegakor-
terelamukuludest ca 20%.

Korteriühistule õige hal-
dus- ja hooldusteenust pak-
kuva firmavalimisel soovitas
Krassalustadaühistu juhatuse
võimekuseväljaselgitamisest,
kuna sellestsõltub, kui suurel
määralvajatakse tugehaldus-
tegevustes. Haldustegevuse
kaudu selgitatakse omakorda
välja jubavajalikud hoolduste-
gevused janende maht.“Oma
kogemusest soovitaneelistada
ettevõtteid, kes ei kasuta all-
hanget, kuna niiviisi tagatak-
se terviklikum ülevaade hoo-
ne seisukorrast,” lisasKrass.

Krass lisas, et korrashoiu-
teenust pakkuvate ettevõtete
hulgast vastutustundliku et-
tevõtjaleidmise tõenäosus on
kindlasti suurem siis, kui te-
ha valik vastavasse erialaliitu
kuuluvateettevõtetehulgast.

Miguel Ortega soovitab jäl-
gida,et teenusepakkujal oleks
Eesti Kinnisvara Haldajate ja
Hooldajate Liidu väljastatud
haldusteenuse jahooldustee-
nuse sertifikaat.

HALDUS
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ISS EESTI tegevjuhtMadisKase soovitab hooldusteenuse
pakkujat valides uuridaka seda, milliseid masinaid ja
muid töövahendeid nad kasutavad. FOTO: ANDES HAABU

Mis onmis
Haldus- jahooldusteenused
HALDUSTEENUSED
Haldurkorraldab kõiki tee-
nuseid objektil jaon kontakt-
isik teenusepakkuja jaklien-
di vahel.
Peamisteks ülesanneteks
on objekti haldamiseks ette-
valmistamine, ülevõtmine
jakonsulteerimine, tehno-
hoolduse jaheakorratööde
korraldamine, info liikumise
korraldamine, tehnosüstee-
mide ja-paigaldiste abil ta-
gatavate teenuste vahenda-
mise korraldamine, tugitee-
nuste jalisateenuste osuta-
mise korraldamine.
HEAKORRATEENUSED
Välikoristusteenused (terri-
tooriumi puhastamine, muru

niitmine jms),ehitise välispii-
rete jatarindite puhastami-
ne (aknapesu jms) ning sise-
koristus (ruumide puhasta-
mine, mööbli puhastus jms).
TEHNOHOOLDUSTEENUSED
Krundirajatiste, tarindite,
keskkonnatehnika süsteemi-
de, elektripaigaldise,nõrk-
voolupaigaldiste,erisead-
mete ning turvasüsteemi-
de tehnohooldus. 24 h ava-
riiteenus.
TUGITEENUSED
Administraator,kõrvalku-
lude arvestus, arvete ad-
ministreerimine rentnikele,
koosolekuruumide etteval-
mistus, suupistedjms.
ALLIKAS: ISS EESTI
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AS Maket Kinnisvara
TEOSTAB ELAMUTE JA ÄRIPINDADE
HALDUS-, HOOLDUS-JA EHITUSTÖID
•24 tundi avariidispetšerteenistus
•Hoonete haldamine ja hooldamine ningkoristusteenus
•Teenused korteriühistutele
•Elektri-ja gaasitööd, küte, vesi jakanalisatsioon
•Üldehitus, katuse-ja fassaaditööd
•Elamute renoveerimise korraldamine ja ehitusjuhtimine
•Ehituse omanikujärelevalve
•Pangalaenu dokumentide vormistamine
•Abi dokumentide vormistamisel KredExile

Telefon: +372 529 7255 info@maket.ee



ÜÜRITURG

SELLEKristiine linnaosas asuvakahetoalise korteri
võtmetesaamiseks tuleb igakuu üürimaksta 455
eurot. FOTO: EIKOKINK
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Heakorter
leiab üürniku

nädalaga
Kuna soodsa hinnaga häid
üürikortereid onendiselt
oluliselt vähemkui soovijaid,
tekib huvilistest sõnaotseses
mõttes järjekordningüürileping
sõlmitakse umbes

Maia Daljajev
Arco Vara Eesti büroode juht

Viimastel aastatel on üürikortereidküll
juurde tulnud,kuid lisandubpigem uutes
majades asuvaid vägaheakvaliteediga ela-
mispindu, milleomanikud soovivad võima-
likult hästi teenida.Omanikudtahavadsaa-
dakogu aegkõrgemat hinda.Kui nadkuule-
vadpidevalt meediast üürihindadekasvami-
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sest, tundubneilesageli, et justnendekorteri
hindtõusiskordades.

Üürnikud tahavadkorras ja sisustatudko-
du.Samalajal on ka üürnike nõudmisedva-
rasemate aastatega võrreldes oluliseltkasva-
nudjavabaksjäänud üürikorteriärakorista-
mise eesteimaksa nadkuus 20 eurot rohkem.
Nii võib mõnigi korterpikalt tühjana seista,
kunaomanik pole nõus kõrgemat üürihin-
dasaamatapesumasinat võinelja auguning
praeahjuga elektripliiti soetama võiarvavad,
etilmetustpaneelika karbist avaraks stuudio-
korteriks ümber ehitatud jaäsja tühjaksjää-
nudelamine on just see, millesttudengvõi
noor pereunistab.

Üürnikudotsivaderaldatud tubadegakor-
terit,milles on lisakskeskküttele japesemis-
võimaluseleka elementaarnesisustus ja teh-
nika:magamiskohad,riidekapp,külmkapp,
neljaauguning praeahjuga elektripliit, õhu-
puhastaja,pesumasin. Praegu pole enam sel-
liseidüürnikke, kes liiguks mööda linnaoma
kapi javoodiga. Uuteskorterites peab olema
ka nõudepesumasin ja sedaka ühetoalistes.

Midaeelistavadtudengid?Uusikortereid
üürivadvälistudengid javõetakse ka kesk-
linnakortereid, sest paljudele on kooli lähe-
dusolulisem soodsast hinnast.Kallimates üü-
rikorterites on olulineka internetiühendu-
seolemasolu jasellekiirus, samutieeldatak-
se telerit,veekeetjat,kohvimasinat, mikro-
laineahju.Sellinekorter onüürnikule hotel-
liaseaineks.

Keskmisest oluliselt odavamateüüripinda-
depuhul polekvaliteetining majad on kole-
dad.Seal võibollaküll tohutultpalju huvilisi,
kuidüürnikudmaksavadsageli ära vaid esi-
mesekuu jatagatisrahaning edasised mak-
sed jäävadvõlgu.Kui tudeng tahabkindlas-
ti justodavamatkorterit, peab ta enne üürile-
pingusõlmimistnägema kommunaalteenus-
tearvet jateadma, mida talkõigist arvel näi-
datudkuludest maksta tuleb.Siis eisaa tekki-
daolukorda,kus augustis on väikearve, kuid
novembrison vajamaksta ka fassaadi remon-
divõi välisukseluku vahetamiseeest.

250
euroeestsaab Mustamäekeh-
vakesekahetoalise üürikorte-
ri,kuid400euro eest jubahea
korteri. Kommunaalmaksud
tulevadlisaks.

Võrdlus
Neljaaastagakallinesid enim Mustamäe ja
Lasnamäe üürikorterid

Pakkumiste arv tammub paigal

Võrdlus
Augusti lõpuks on
pakkumised
kokku kuivanud
Üürikorterite pakkumised Tallinnas
21.08.2014 seisuga

Kesklinn 327
1toalised 51
2toalised 173

Lasnamäe 72
1toalised 31
2toalised 28

Kristiine 60
1toalised 21
2toalised 27

Põhja-Tallinn 57
1toalised 18
2toalised 28

Mustamäe 52
1toalised 22
2toalised 23

Haabersti 38
1toalised 11
2toalised 27

Taust
Nõuanded korteri üürijale

SISSEKIRJUTUS.Üürnik saab minnaüürilepin-
guga kohalikku omavalitsusse jalasta end ela-
nike registrisse kanda. Kuigi seda saab teha
korteriomanikku teavitamata,on soovitav elu-
koha registreerimisevajadusest teavitada juba
üürilepingu sõlmimisel. Korteriomanik saab
üürniku tema selja taga ka väljakirjutada.
TUDENGIKAVALUS. Parim aeg alustada üürikor-
teri otsingugasaabub septembriteisel nädalal,
siis annab seni veel üürnikutakorteri hindaka
pisut alla kaubelda.
VANA TÕDE.Kuulutuse kaudu üürides peab ar-
vestama esmase väljaminekugakolmekordses
üürisummas. Esimene osa on korteriomaniku-
le ettemaksuks, teine tagatisrahaks ning kol-
mas vahendustasuks. Vahendustasule lisan-
dub käibemaks.
UUSNÄHTUS.Kui tahad headkorterit, pead
maaklerile andma niienda kui kakõigi sinuga
koos üüripinnalekolivate täiskasvanute isiku-
koodid, mille abil tehakse põhjaliktaustauu-
ring.

Ü Ü R I T U R G
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Tallinna linnaosadeüürihinnad 1. juuli seisuga,€/m2
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Tasub teada
Kehva jaheakorteri
üürerineb 50–100%
KEHVAKESE KAHETOALISE üü-
rikorteri saab Tallinnas Musta-
mäel 250 euro eest, heakor-
ter 400 euro eest.Kommu-
naalmaksud tulevad lisaks.
ÜHETOALISTE KORTERITENA
pakutakseka elamispindu,
kus tudengikasutada antakse
tegelikult vaid üks tuba suu-
remast korterist, millekööki
jasansõlme tuleb jagadapen-
sionärist korteriomanikuga.
Sellise toavõi ühiselamutüü-
pi maja minikorteri eestküsi-
tav kuutasu võib sisaldada ka
kõiki kommunaalmakseid ja
ületada nt Tallinna Tehnika-
ülikooli lähiümbruses 18 eu-
rot ruutmeetri kohta. Esmapil-
gul hiiglaslikuna tunduv ruut-
meetrihind on tegelikult üsna
keskmine, sest Tallinna kesk-
mine ongi9 eurot. Vaidkesk-
linnas on hindkallim.

Üürida või osta tudengilekorter?
Küsimus,kas üürida või os-
ta, on aktuaalne ka tudengi-
korteritepuhul,kuna korte-
riomanikudvaatavad noor-
teühistesseüüriettevõtmis-
tessening üürikommuuni-
de loomisele viltu.

Kui vanemad või sugula-
sedotsustavadkooliskäivate-
lelastele õlaalla panna, pea-
vadnadmõtlemanagu inves-
torid.

Ostmine kinnistab ini-
mest. Peab teadma, mida os-
tetudkorteriga teha,kui kool
neljaaastapärast läbisaab
võinooreplaanid-tujud muu-
tuvad.Korterit peab saama
müüa või edaspidi teistele tu-
dengiteleväljaüürida.

Osta võiks suurema korteri.
Reaalneelunäitab, et tuden-
gid tahavadkord ollaneljake-
sikoos üheskorteris, kord jäl-

lekahekesi teises ja siis võib-
olla aastakesevahetusüliõpi-
lasena välismaal.

Onpalju juhtumeid,kus
ühe sõpruskonnanakorte-
ris elavadnooredlähevad ju-
ba esimeseaastaga omavahel
tülli või leitakse, etseltsielu
segab õppimist.

Kui vanemadei tahapõhi-
mõtteliselt omaraha võõras-
teleanda janeilon võimalik
korter kohe väljaosta, võiks
eelistadasuuremaidkorte-
reid.

Näiteksneljatoalisekorte-
ri ost on heamõte,kuipanna
sinnaelamaoma lapsning
mõistliku tasu eestka te-
ma kaks-kolm sõpra. Et sel-
list korterit saaksmaksimaal-
se kasuga välja üürida, tu-
leks vältida läbikäidavaid tu-
be jan-öavatud planeerin-
gugastuudiokortereid. Ise-

gi kuikuikorter on ühetoali-
ne, peaks tuba jaköök olema
eraldi, etkööki saakskasuta-
dakülaliste vastuvõtmiseks
ning vajadusel lisakušeti pai-
galdamiseks.

Ülikoolide lähedus on boo-
nus.Kui tudengikorterit tah-
tahiljem müüa,peaks selle
kindlasti soetamapiirkonda
ning majja,kus hinnadpüsi-
vadvähemalt samaltasemel
võikasvavad.

Tasubteada, et ülikoolide
juuresasuvakinnisvara järele
on alati nõudlust jasedaisegi
siis, kui piirkonna hinnadon
keskmisest kallimad.

KunaTallinna Ülikool
asub kesklinnas, elab suur
hulk tudengeid justkesklin-
nas kõrgkooli lähedal, ehkki
Lasnamäel on korterid oda-
vamad.
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Midapeab teadma
üürilepingut
sõlmides?Üürnik ei
maksaremondifondi
EviHindpere
Raid & Ko jurist

Kuigiseaduse kohaselt on
isikudüürilepingu sõlmi-
miselvabad javõivad kok-
ku leppida ka seaduses sä-
testatusterinevalt, tuleb
siiskiarvestada mõninga-
tekohustuslike võlaõigus-
seaduse sätetega. Nii onelu-
ruumi üürilepingus seaduse-
ga sätestatust üürnikukah-
jukskõrvalekalduv kokkule-
pe tühine.

Seega tuleb üürilepingu
sõlmimissesuhtuda täietõ-
sidusega,kuna sellesttule-
nevadosapooltele õigused ja
kohustused.Parem on vastav
lepinguprojekt tellida juris-
tiltvõikasutada usaldusväär-
sekinnisvarabüroo teenust.
Kes tahablepingu ise koosta-
da, leiabvajalikud sättedvõ-
laõigusseaduse 15.peatükist.

Lepingus tulebkindlas-
tiära märkidaüüriese, pool-
te isiku-ja kontaktand-
medning lepingu jõustumi-
seaeg. Lepingu võibsõlmi-
daniikindlaks tähtajaks kui
ka tähtaegamääramata. Sel-
lestoleneb nii lepingu ülesüt-
leminekuika üüri tõstmise
võimalus.

Tähtaeg jaülesütlemine.
Tähtajaline üürileping lõpeb
tähtajamöödumisega.Siin
tulebsilmas pidada, et üüri-
leandja ei saa lepingut enne
tähtaega lõpetada,kui üür-
nik eiriku lepingutingimu-
si.Seda ka siis, kui selline
kokkulepe on lepingusse sis-
sekirjutatud, kunaüürniku
kahjuks sõlmitudkokkulepe
on tühine.Kuid ka üürnikei
võisuvaliselhetkel üüripin-

nalt minemakõndida, kuna
seadusekohaselt onüürnik
kohustatud maksma üüriaja
eest, mil taeluruumiei kasu-
ta temast endastolenevatel
põhjustel.

Kui pärast lepingu täht-
aja möödumistüürnik jät-
kab eluruumikasutamist,
peab üürileandjakahe näda-
la jooksulüürnikule teatama,
kui taeisoovi lepingu jätka-
mist. Vähemaltkaheks aas-
taks sõlmitud lepingukor-
ral tuleb sellestteatada kaks
kuud enne tähtajamöödu-
mist, muidumuutub leping
tähtajatuks. Tähtajatut lepin-
gut saabkumbkipool korra-
liselt(st põhjust äranäitama-
ta) ülesöeldavähemaltkol-
mekuuliseetteteatamisega.

Tähtajatut lepingut võib
soovitada eelkõige neileoma-
nikele,kes plaanivad üürita-
vat korterit võimaja müüa.

Omaniku vahetus. Omani-
ku vahetus ei lõpeta lepingut,
vaid üürilepingust tulenevad
õigused jakohustused lähe-
vadüle uuele omanikule.Uus
omanik saablepingu üles
öelda üksnes siis, kui tavajab
üüritudruumi tungivalt ise.
Kui uusomanik ütleb lepin-
gu ülesenne tähtaega,vastu-
tabeelmine omaniklepingu
lõppemisegaüürnikule tek-
kinud kahju eest.

Maksmine.Lepingusse tuleb
märkida üüri suurus jamaks-
mise ajavahemik. Kui maks-
mise ajavahemikku kokku le-
pitud eiole,rakendub seadu-
se säte,millekohaselt peab
üürnik maksmaüüri alles le-
pingu lõppemisel.

Üüri võib makstaüürile-
andjapangakontole või sula-
rahas. Ülekandegamaksmi-
sel peab üürnik arvestama, et
üürimaksmisekohustus loe-
takse täidetuksrahakonto-
lelaekumisel,mitte ülekande
tegemisel. Sularahasmaks-
misel peaksüürnik nõudma
üürileandjaltallkirja raha
saamisekohta.

Sageli märgitakse lepin-
gus,et lepingu võibülesöel-
da,kui üürnikon üürimaks-
misega viivituses ühekuu.

Sellinekokkulepe on aga tü-
hine,kuna on seadusega vas-
tuolus jaüürnikukahjuks.

Kõrvalkulud. Üürnik eipea
maksmaremondifondi mak-
seid.Lepinguga tulebkok-
ku leppida ka kõrvalkulude
(kommunaalmaksete)maks-
mises,kuna seadusekoha-
seltpeab üürnikmaksma üü-
ritudasjaga seotudkulusid
üksnes siis, kui selles on kok-
ku lepitud. Maksedkorteri-
ühisturemondifondi ja siht-
kulud ei oleseotud asjakasu-
tamisega janendemaksmise
kohustust üürnikulei tekika
juhul,kui sellesonkokku le-
pitud.Liiati saab jubamaks-
tuüürileandjalt tagasinõuda.

Tagatisraha.Lepingust tu-
lenevate nõuete tagamiseks
võibüürnikult nõudataga-
tisrahakuni kolme kuu üüri
ulatuses.

Lepingust tulene-
vatenõuete tagami-
seksvõib üürnikult
nõuda tagatisraha
kunikolme kuu üüri
ulatuses.

KUI üürnik elab korteris, mille kommunaalarvetele lisatakse
ka remondifondi maksed, siis ei oleüürnikukohustus neid
tasuda.Remondimaksed jääguomanikukanda. Foto Raul Mee
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Tasub teada
Kes maksab
maakleritasu?
ÜÜRNIK maksab vaid juhul,
kui tasu maksmise kohustus
on kirjas üürikuulutuses. Kui
ta sellisele kuulutusele vas-
tab, loetakse pooltevaheline
kokkuleppe sõlmituks.
MAAKLERITEENUSE TELLIJA
maksab siis,kui maaklerita-
su maksmise kohustust üüri-
kuulutuses kirjas eiole.

Kui tihti võib
omanik üüritõsta?
TÄHTAJATULEPINGUKORRAL
iga 6 kuu möödudes, teata-
des sellest kirjalikku taasesi-
tamist võimaldavas vormis
vähemalt 30 päeva ette ja
põhjendadesüüri tõstmist.
Teates tuleb lisaks märkida
ka üüri tõstmise vaidlustami-
se kord.

TÄHTAJALISELEPINGUKOR-
RAL vaidkord aastas tingi-
musel, et lepingon sõlmitud
vähemalt kolmeks aastaks ja
üüri tõstmise ulatus või selle
arvestamise alus on täpselt
määratud.

Millal võib
üürileandja lepingu
üles öelda?
Kui üürnik on viivituses kol-
mel üksteisele järgneval
maksetähtpäeval tasumisele
kuuluva üüri, kõrvalkulude
või nende olulise osa maks-
misega.
Kui võlgnetavaüüri summa
ületab kolme kuu eestmaks-
misele kuuluva üüri summa.
Kui võlgnetavatekõrvalkulu-
de summa ületab kolme kuu
eest maksmisele kuuluvate
kõrvalkulude summa.
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Me aitame ehitusteenustega korteriühistuid, eraisikuid ja

Üldehitustööd
Katusetööd

Elektritööd
Renoveerimine

E&K Partnerid OÜ

Betoonitööd
Aknad ja uksed

Tel 56 143 134
elrtood@gmail.com
www.ekpartnerid.ee



STATISTIKA

Tehingutearvu langus toobkaasa
muutused.Tallinnakorteriturg
TõnuToompark
Kinnisvarakool OÜ juhatuse liige

Tänavu teiseskvartalis juh-
tusTallinnakorteriturul mi-
dagi,mida mepolenäinud
ligikolm aastat – tehingute
arvnäitas aastabaasil lan-
gust.Tegemisteiolnud prot-
sendi-paarise tehingutearvu
anomaaliaga, vaid 11%-lisete-
hingutearvuvähenemisega.

Kes minevikkueimäleta...
2006.aasta II kvartalis pöör-
duskvartal varem 30protsen-
dilistaastast tõusu näidanud
Tallinnakorteritehingute arv
16protsendilissemiinusesse.

Vaatamata tehingute ar-
vukukkumiselekasvasid
keskmised hinnadtempokalt
edasi.Hinnad jõudsidtip-
pu aasta pärast tehingute ar-
vuvähenemisealgust.Sellele
järgneskiireallakäik, mis oli
põhjustatud nii utoopilistest
hindadestEesti kinnisvaratu-
rulkuika kogu maailmama-
jandusekrahhist.

Kas tänane olukord erineb
toonasest?Tänasekorteritu-
rupuhul võimetõmmatapa-
ralleelekaheksa aastat tagasi
toimunuga.Korterite hinnad
kerkisid tempokalt ostjatesis-
setulekutetõusuarvestama-
ta.Aga on ka erinevusi.Tä-
nasedkorteriostjad ostavad
kodu endatarbeks võiüüri-
leandmiseks, mittetühjana
seismanagubuumiaastatel.
Tänase korteriostja ostujõud
onhealtasemelegaole hin-
natõusu tõttukukkunud eba-
normaalseltmadalale. 2007.
aastahindade tipussaikesk-
mise sissetuleku jakeskmise
hinnaga opereerivkorteriost-
jasoetada20m²elamispinda

tänase 45m²asemel.Tänane
kinnisvaraturg on märksa tu-
gevamatel jalgadelkui möö-
dunudkümnendil.

Midatehingute arvu langus
kaasa toob? Tehingute arvu
vähenemineon märknõud-
luse vähenemisest.Nõudlus
väheneb, aga pakkumine kas-
vab. Pakkuminekasvab uute
korterite arvel, kus iganäda-
laselt mõniprojekt müükilü-
katakse. Juurdetulebka vane-
maidkortereid, sest uute ost-
jadpeavad olemasoleva vara
maha müüma.

Sellisesolukorras onkee-
ruline prognoosida kinnisva-
ra väärtusekasvu. Majandus-
loogika ütleb, etkui nõudlus
väheneb japakkumine suure-
neb, siis surubsee hindu

Tänane inflatsioon onnul-
li lähedal,põigates aeg-ajalt
isegi miinusesse.Niieiole
mõninganehindadekorrekt-
sioon sugugi välistatud.

Hirmul ei tohiksolla liiga
suured silmad.Laenuturg
on aktiivne,pangad annavad
eluasemelaeneüsna mõistli-
kult, laenukäibedkasvavad
vaatamata tehingutearvu vä-
henemisele.Intressimääron
kõigi aegade madalaim, see
soosibkinnisvaraturu hin-
gespüsimist. Sissetulekud on
kasvanud tempokalt, jäädes
küll oluliselt alla korterihin-
dadetõusule.Koduostjate os-
tujõud on tugeval tasemel.

Seetõttu eiole 2008. aas-
tal toimunud50protsendili-
ne korterihindadekukkumi-
ne tänaseskeskkonnas reaal-
ne. Pigem räägime me viie-,
pessimistide hinnangul kuni
15protsendilisesthinnalan-
gusepotentsiaalist.

Välisedriskid ei jäta meid
puutumata. Üle ei saa välis-
testriskidest, mis on seotud
Venemaa-Ukrainakriisiga
jaselle mõjudegaEuroopale.

Tänasedmajandussanktsioo-
nidei jätaEestitpuudutama-
ta.Lisaks väheneb tarbijate
kindlus. Viimaneon aga vä-
gaoluline tegur,mis mõjutab
eluasemeostuotsust.

Olukord on hea,kuid mitte
lootusetu.Kinnisvaramüü-
jadkaotavad järjestpositsioo-
ne japeavad aastataguse või-
mutsemiseasemelhakkama
rohkem ostjate huvidega ar-
vestama. Veelpole seda näh-
tavalttoimunud,kuid mõ-
ningateülehinnatudprojek-
tidehinnalangetamised ei
olesugugi vähetõenäolised.

Kui täna uuskorter müüb,
kuidkui neidtuleb senisesu-
vise tempoga peale, siis upu-
me me uute korterite pakku-
mistesse jubaenne jõuluvana
saabumist.

Nähes, et tänaneturg on
vaatamata mõningatele eba-
kõladele siiski üsna tugev,
võibprognoosida, etkui väli-
sedriskid meid liiga valusalt
eisalva, siisnäemekinnis-
vara-ja elamispindade turul
mõningastseisakut, et seejä-
rel aasta-kahega taas hoog-
sam elu sisse saada.

Pigem räägime me
viie-,pessimistide
hinnangul kuni
15protsendilisest
hinnalanguse po-
tentsiaalist.

Võrdlus
Tehingutearv kukkus, hinnadpole veel langema hakanud
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Tallinnakorteritehingute arv ja keskmine hind
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Grandhaus
Puhastusteenused
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• Büroode regulaarkoristus
• Eripuhastustööd
• Ehitusjärgne puhastus
• Aknapesu
Grandhaus Puhastusteenused, Lõõtsa 6, Tallinn

tel 501 6797, info@puhastusteenus.ee
www.puhastusteenus.ee
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KULUD

Kuidas leida talveks soodsaim
elektripakett?Vahetamine on lihtne
Kert Valbet
Elektrihind.ee arendusjuht

Ennekütteperioodialgust
tasuks omaelektritarbimi-
ne javõimalikudvalikud
ülevaadata.Kui saeiole ise
teinudvalikut, milliselt et-
tevõtteltelektrit osta,kasu-
tadsaüldteenust jaolenema-
ta elektrimüüjaston sellisel
juhulsinu elektrikulukõige
kallim.

Suurosa aastastestlepin-
gutesthakkab läbi saama ja
sügis on käes. Elektrimüüja ja
ka pakettide vahetamineon
tegelikult väga lihtsadprot-
seduurid jamingeidkatkes-
tusinendega ei kaasne.

Vaata veebist
ANDMELADU.ELERING.EE
Andmelaost leiad oma vii-
mase 12kuu elektritarbimise
mõõteandmed.

Pane tähele
Viis soovitust,millele tähelepanu pöörata

1.VALIMÜÜJA ISE.Kui
sa eiole ise teinud
valikut,milliselt et-

tevõttelt elektritosta, kasu-
tad sa üldteenust ja olenema-
ta elektrimüüjast onsellisel ju-
hul elektrikulu kõigekallim.
Kokkuvõttes tuleb sul elekt-
ri eest kuni 30%rohkem raha
väljakäia võrreldes avatud
turu fikseeritud, börsihinna-
või kombineeritud pakettide-
ga. Isegi kui sa elad korteris,
kus elektriarved onüldjuhul
küllaltki väiksed, onsee siis-
ki arvestatav rahakulu, mida
saaksid mõne avatud paketi-
ga liitudes lihtsalt vähendada.

2. JÄLGILEPINGUPE-
RIOODIKESTUST. Kui
sa oled elektrimüüja

valinud ise jasoovid seda va-
hetada, tuleks esmalt selgeks
teha, millalpraegune leping
lõppeb. Saad lõpetada ka fik-
seeritud paketid ilma katkes-
tamistasuta,kuid lõpetami-
seks tuleksarvestada mõne-
kuise etteteatamisajaga.Tava-
liselt uuendatakse sinu leping

fikseeritud perioodigapaket-
tide puhul automaatselt,kui
selle kehtivus lõppeb.

3. VÕRDLE PAKKUMISI.
Saad kasutada sõltu-
matut hinnavõrdlus-

portaali elektrihind.ee. Võrd-
lemiseks onsul vaja valida
elupaiga tüüp, sisestada aasta
jooksulkulunud elektriener-
gia hulk ning see,kas kasutad
ühe- või kahetariifset elektrit
ningvõrrelda oma praegust
paketti olemasolevatega.

4. MUUTUVVÕIFIK-
SEERITUDHIND? Fik-
seeritud lepingu-

ga on tervekslepinguperioo-
diks elektri hind sama ja hin-
na muutumine börsil eimõju-
ta sinu elektriarvet. Selle eeli-
sekson asjaolu, etkui hind tu-
rul peaks oluliselt tõusma, ei
pea sa suuremat arvet tasu-
ma. Fikseeritud hinna miinu-
seks on aga see,etkui turu-
hind langeb,polesul võima-
liksoodsamalt osta. On raske
soovitada, millinevalik onpa-
rem, aga viimaste aastate lõi-

kes on muutuvahinnaga bör-
sipaketidolnud soodsamad.
Tänavu seitsme kuu jooksul
onbörsihind ligi 17%keskmi-
sest fikseeritud hinnast sood-
sam olnud. Samas ei pruu-
gisee nii olla igal aastal. Kui
su jaoks onoluline teada iga-
kuiselt,kui palju elektri pea-
leraha kulub, võiksvalida fik-
seeritud hinnagapaketi, ent
kui sul on veidi ruumi laveeri-
miseks, tasuks kaaluda muu-
tuvat paketti.

5. HOIA TURULSILMA
PEAL. Sügisel tasuks
oma tarbimine üle

vaadata ja võrrelda erineva-
te pakkujatehindu. Ka tarbi-
misharjumustel tasub silma
peal hoida, pesta pesu näda-
lavahetuseti jms.Tunniarves-
tistsaavadkõige enam kasu
need,kel on võimalus elekt-
ri hinda jälgida jakes elekt-
ri tarbimist tunniarvesti näitu-
dest lähtudes muudavad. Kui
onsuurem öine tarbimine, siis
seda tõenäolisemalt tasub ka-
hetariifne pakett end ära.
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OSTAME PÕLLU-
JA METSAMAADESTKinnisvara OÜ on spetsialiseerunud kinnisvara

investeeringute haldamisele Eestis aastast 2003. KA SUUREMAID GRUPPE
(üle 1000 ha).OSTAME

ÄRIKINNISVARA
TALLINNAS JA

ÜÜRILE ANDA ÄRIPIND 132 m2
TARTU KESKLINNAS!

Üürihind 5 EUR/m2

info@estkinnisvara.ee Eva Kams, tel 529 1451
www.estkinnisvara.ee

PAKKUMISED SAATA:
maakoht@maakoht.ee

JoosepKukebal, tel 5669 9836 JoelPeetsu, tel 527 9206.
www.maakoht.ee www.estkinnisvara.ee
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• Toimiv puistematerjalide
terminal koos ehitusõigusega

•Tootmismaa 100%
•Pindala 41475 m 2

• Hea nähtavus Peterburi mtl-lt

Müüa kinnistu
raudteeharu ja detailplaneeringuga
Kiltri tee 12, Maardu

P? r 'pill
56 2222 56 [Cl pindi [Cl
Eduard.Sorokin@pindi.ee LLU realiagroup LLU

AS Pindi Kinnisvara
Tartu mnt. 16,10117,Tallinn
Avatud:
Telefon:
GSM:
E-post:

E-R 9.00-18.00
610 3900
512 0280

tallinn@pindi.ee

1995. aastal asutatud Pindi Kinnisvara teenindab igal aastal üle 9000 kliendi.
Nende seas on enam kui 6000 hindamisteenuseid, 1000vahendusteenuseid ja
rohkem kui 2000 haldusteenuseid kasutavat klienti. Meie andmebaasist leiate
püsivalt üle 3000 kinnisvarapakkumise.

Pindi Kinnisvara sõbralikud spetsialistid aitavad teid 18 esinduses üle Eesti.
www.pindi.ee
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KÜSITLUS
Millisedon teie jaoks olulised
kriteeriumid haldus- jahooldusteenuse
pakkuja valimisel?

TiitPoller
Lennusadama tehnika-ja haldusjuht

Meiepoleteenusepakkujat
isevalinud,Lennusadamat
teenindab Riigi Kinnisvara
Aktsiaselts.Midagi spetsiifi-
listLennusadama puhul mi-
numeelest ei ole–hoone na-
guiga teinegi.Museaalide
säilitamiselonküll teatavad
nõuded,kuid kindlastipole
tegemist nii spetsiifilise ob-
jektiganagunäiteksKumu.

Meie jaokson olulinetee-
nusekindlus. Arvan, et väik-
sematelteenusepakkujatel
võiks tekkida näiteksgripi-
hooajal teenuse tagamise-
garaskusi, meil pole seniõn-
neksprobleeme olnud.

Kõik tööd on olnudhästi
planeeritud jatoimunudõi-
geaegselt.

Urmo Mölder
Elke Auto haldusjuht

Meie tegelemeElke Autos
oma hoone haldamise ja
hooldusega ise,sest see on
soodsam. Selleks on meil
töölkaks inimest.

Kui peaksin hakkama tee-
nusepakkujat otsima, siis tu-
leks sobiva leidmiseks läbi
kaaluda kõik variandid– tut-
tavatelt uurida, internetistot-
sida.

Teenusepakkujate seast
valiku tegemisel olekskõi-
ge olulisemkriteeriumhinna
ning kvaliteedi suhe.

Samuti onvägaoluline
teenusepakkuja usaldusväär-
sus, et partner eipetaksning
töödoleksid õigel ajal jakor-
ralikult tehtud.

Vantaa korterid Helsingi
populaarseimad
Helsingi ja selle lähiümbru-
se elamispindade turul on
ostjad näidanud kõige suu-
remat huvi Vantaas asuvate
korterite vastu.

Helsingi OP-Kinnisvarakes-
kuse juhataja Merja Siivoneni
sõnul võib ükspõhjus ollasel-
les, et Vantasse ehitatakse pa-
rajasti uusi kortermaju.

Üldiselt tehakse Soome
pealinnas tehinguid korte-
ritega, mille hind jääb alla
300000euroning suuredkor-
teridkaubaks eilähe.Samutiei
huvitaostjaid remontivajavad
kodud – tahetakse elamispin-
da,kuhu saabkohe sisse koli-
da ning loomulikult peab ka
kortermaja olema heas seisu-
korras.

Hoolimata sellest, et Soo-
me majanduse kriisist taastu-

mine on jäänud venima ning
see onn-ökülmutanudkakin-
nisvaraturuarenemist,kasva-
sid selle aasta teiseskvartalis
Helsingi piirkonna korterite
hinnad2,1%.

Merja Siivoneni arvates on
hinnatõus osaliselt selgitatav
sellega,et selperioodil tehtite-
hinguid heaskorras ning väi-
kestekorteriga.

KAUPPALEHTI

2,1
protsenti tõusid Hel-
singis teiseskvarta-
liskorterite hinnad.
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Müüa atraktiivsed ärikinnistud
Tallinnas Lasnamäel!

Kinnistute eelised
? logistiliselt väga soodneasukoht;
? detailplaneeringkehtestatud;
? kinnistute suurused2500–5100m²;
? kinnistuid ja ehitusõigust saab liita;
? 80% tootmispind ja20% äripind;
? lubatud täisehitus 50%, max kõrgus22m;

Betooni

Suur-Sõjamäe tööstuspark

Rajatud kõik kommunikatsioonid:
? vee-jakanalisatsiooni trassid,
? elektri-jasidevõrgud,
? gaasitrassid,
? sõidu-ja kõnniteed ning mahasõidudkinnistutele.

Kontakt
Tel: +372 502 3077
E-post: INFO@LTP.EE

Koduleht: WWW.LTP.EE



300 miljonigasaabpenthouse’i
pilvelõhkujakatusel
Monacos müüakse luksus-
kortereid 170 meetri kõrgu-
ses Tour Odeonis, mille vin-
geim pakkumine on katuse-
korter koos oma välibassei-
ni ja liumäega. Selle eest tu-
lebväljakäia eivähemegaroh-
kemkui 301miljonit eurot.

Selleraha eestsaabläbi viie
korruse ulatuva elamispinna
koos väliterrassi ja jubanime-
tatud veemõnude nautimise
võimalusega. Kuna kõrghoo-
ne asub rannikul, saab miljo-
näristkoduostjaka suurepära-
se vaate Vahemerele.

Tour Odeonis on lisaks
hunnitule katusekorterile
müügis umbes 70 luksuslik-
ku elamispinda, mille juur-
dekuulub võimaluskasutada
majas asuvaid erinevaid bas-
seine ja tervisekeskust, kust

leiabnii Türgi hammami, Ve-
ne saunakuika jõusaali.

Loomulikult on hoones
ööpäev läbi ametis uksehoid-
ja, pakutakse catering’i tee-
nust ning kui elanikel peaks
olema asja majast välja, saa-
vad nadkasutada autojuhiga
limusiini.

Muljetavaldav Tour Odeon
on kõrguselt teinehoone ter-
ve Vahemereääres.

Ehitamahakati seda 2009.
aastal ning plaanide kohaselt
saabluksuslike kodudega pil-
velõhkuja lõpuksvalmistäna-
vu detsembris.

DAILYMAIL JAODEON

LUKSUSLIKUkatusekorteri juurdekuulub ka bassein.

USAs müüb
ülikallis
kinnisvara hästi

Hoolimata sellest, et elu-
kondliku kinnisvara turg
tervikuna ei näita USAs
erilisi elavnemise mär-
ke, on hakanud väga häs-
ti müüma luksuslikud ko-
dud.

Eramute ja korterite
müük, mille hind on mil-
jon dollaritvõi enam,kasvas
juulis võrreldes aastatagu-
se perioodiga.Seejuureson
luksusliku jakallikinnisva-
ra sektor ainus, mis kinnis-
varamüügiskasvu näitab.

Väga varakad kinnis-
varaostjad panustavad nii
New Yorgi elamispindade-
le,kus juulistulimüükinäi-
teks 118,5 miljonit dollarit
maksev penthouse, kui ka
rannikuäärsetele puhkuse-
piirkondadele.

CNBC
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ELLEM E RIDAMAJA

MÜÜA parima asukohaga
B-klassi energiamärgisega
RIDAELAMU 6 KORTERIOMANDIT
Jüri aleviku keskuses.
Väljakujunenud elukeskkonnas on kahesaja meetri raadiuses Jüri Gümnaasium,
Rae spordikeskus moodsa ujula, treeningsaalide ja staadioniga, lasteaed,
Konsumi kauplus koos teeninduspunktidega, apteek ja perearstikeskus ning
terviserajad. Elukoht on sobilik eelkõige lastega peredele. Lähedal asuvad ka
looduskaitsealuneLehmja tammik, liivarannaga ujumiskoht.

Müüa
viimased3boksi

hinnaga
188500€

Boksidenetopind
130

Riho Vane
tel 50 577 58, info@rkv.ee

www.rkv.ee/arendused
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Kinnisvara nõuetekohanekorrashoid vajab
pädevaid spetsialiste

Udo Meriste
TTÜ Tallinna Kolledži direktorHoonestatudkinnisvara sei-

sukord, kasutusmugavus ja
väärtus sõltuvad lisaksasu-
kohale, projekti ja ehituse
kvaliteedile kakorrashoiu

kvaliteedist. Kinnisvarakorrashoidu on kor-
raldatudväga erinevalt,alates sellest,et oma-
nik teebkõike ise jalõpetades sellega, etoma-
nik tellibkogukorrashoiuteenuse sissepäde-
valtfirmalt.Kusagil pole öeldud, mis on õige,
sest vägaerinevad onhooned, vägaerinevad
onka omanikud.

Analüüsideskinnisvara korrashoiuteenu-
seid pakkuvate ettevõtete arvukasvu janen-
dekäivetekasvu, võibteha järelduse,et üha
enamtellitakse teenuseidspetsialistidelt. See
onka igati loogiline, sest ehitusmaterjalide
jaehitisteskasutatavate tehnoseadmeteväga
kiireareng tekitab olukorra,kus tavainimene
eisuuda jälgidakõiki muudatusi. Nii tulebki
niitarinditekuika tehnovõrkude ja-seadme-
tekorrashoiuteenused tellidaettevõtetelt, kel-
lelesee on igapäevatöö.

Teenuste maht jakvaliteet eisaa piisavalt
kasvada ilmakoolitatud spetsialistideta.Kin-
nisvarakorrashoiuga tegelevad spetsialistid
võib jaotadakahte gruppi: kinnisvara halda-
misegategelevadspetsialistidning kinnisva-
ra hooldusega tegelevadspetsialistid. Halda-
jadrohkem korraldavad, hooldajad rohkem
teevad-täidavad.Tööülesannete edukaks täit-
misekspeavad spetsialistil olema vajalikud
teoreetilisedteadmised, kasuks tuleb töö-
praktika.

12aastatõpet. TallinnaTehnikaülikooliTal-
linnaKolledž onõpetanudkinnisvarahaldu-
reid alates2002. aastastnelja-aastase õppeka-
vaalusel. Ajajooksul on toimunudsedavald-
kondareguleerivates õigusaktides jastandar-
ditespalju muutusi, samutikinnisvara olemi,
shtehnoseadmeteosas. Muutunud onka telli-

jatenõudmised.Kinnisvarahaldurieriala õp-
perühmade täitumus oli tagasihoidlik, sest
õppeaeg oli pikk jaõppekava olipõhiliselt
saadaval vaid tasulistelõppekohtadel.

2012.aastal otsustas kolledži õppekavako-
misjon õppekavapõhjalikult uuendada. Õp-
peaega lühendati3,5aastale jaõppekava sisu
viidi vastavussekinnisvara korrashoiu stan-
dardiga EVS 807:2010 “Kinnisvarakorras-
hoid.Kinnisvarakeskkonnakorraldamine”
ningKinnisvarahaldurEKR 5 jaKinnisvara
haldusjuht EKR 6 kutsestandarditega. Uuen-
datud õppekava sai nimetuseks“Kinnisvara
korrashoid”. Vähendasimekõikide moodulite
mahtu, sedaeriti teoreetiliste õppeainete pu-
hul. Osa õppeainetesisu muudetiülalnimeta-
tud standarditelevastavaks, juurdetoodi ma-
hukas õppeaine “Kinnisvarakorrashoid”, mis
võimaldablektoritelkäsitleda mitmeid ak-
tuaalseidteemasid, mis praktilises töös esi-
lekerkivad.

Laiad teadmisedkinnisvarast. Õppekava
eesmärkidehulgas on rakenduskõrgharidu-
se diplomigaspetsialistide (kinnisvarahaldur,
haldusjuht, korrashoiujuht) ettevalmistamine
kinnisvara korrashoiu korraldamiseks.

Õppekava lõpetajatelon laialdasedtead-
misedkinnisvarakeskkonnast jaselle seostest
inimtegevusega, onoskusedinformatsiooni
koguda, analüüsida japrobleeme lahendada.

Kinnisvarahaldurilevajalike teadmiste
hulkakuulubkinnisvaraökonoomika, sest ta
peab oskama koostada objektide aastaeelar-
veid, läbiviima erinevate teenuste hankeid, ka-
sutama omanikeraha säästlikult jaeesmärgi-
päraselt. Lõpetaja on saanudpõhjalikud tead-
misedka ehitusalal,nii tarinditekuika teh-
noseadmete osas kunihoonete intelligentsete
juhtimisseadmetenivälja.Lisaks tuleb õppuril
läbidakaks mahukatõppepraktikatkinnisva-
ra haldus-, hooldus-ja arendusettevõtetes.

Uuendus õigustas end.Uuele õppekavale toi-
mus esimene üliõpilaste vastuvõtt 2013. aas-
tal.Kohe oli tundapositiivset mõju –õppe-
grupp täitusplaanitud suuruses javastu võeti
25tudengit tasuta õppekohtadele.

Kakäesolevalaastaloli huvi kinnisvara
korrashoiu erialavastusuur – vastu võeti32
üliõpilast. See loobhead eeldusedselleks, et
kolledž suudabsenisest enamkoolitadaEes-
ti majanduses vägavajalikke spetsialiste jaan-
da neileoluliseltkvaliteetsemaettevalmistuse
praktiliseks tööks.

Teenuste maht ja
kvaliteet ei saa pii-
savaltkasvada ilma
koolitatud spetsia-
listideta.

32
üliõpilastasub tänavuTallinna
Tehnikaülikooli Tallinnakol-
ledžis õppimakinnisvara kor-
rashoiu

30 Kinnisvara
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Fassaaditööd
• Plekkfassaadide ehitus
• Fassaadikassetide paigaldus
• Neobond elementide paigaldus
• Plaatfassaadide ehitus
• Puitfassaadide ehitus
• Fassaadide parandus ja remont
• Kõikide fassaaditüüpide hooldus ja pesu

Sandwich paneelide paigaldus
Hoonete seinad ja katused

Henniger Ehitus OÜ

Tel +372 566 98 625

henniger@henniger.ee
www.henniger.ee

SURVEPESUTÖÖD
Kuum-ja külmvesikõrgsurvepesu.
Fassaadide pesu
Pindunud mustuse, krohvi ja värvi eemaldamine.
Katuste pesu
Pindunud mustuse, sambla ja värvi eemaldamine.
Parklate japlatside pesu
Piirdeaedade pesu
Pindunud mustuse, rooste ja värvi eemaldamine.

Kraiter OÜ

Tel +372 50 25533

kraiter@kraiter.ee
www.kraiter.ee LIIVAPRITSITÖÖD

Kuiv-ja märgliivapritsitööd.
UMMISTUSTE JA UPUTUSTE
LIKVIDEERIMINE
LAMMUTUSTÖÖD
Lammutamine, koristamine.
Lammutusjäätmete äravedu ja

Enne... ...ja pärast puhastamist.
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