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Homsel betoonipäeval kuulutatakse välja konkursi „Aasta
betoonehitis 2010“ võitjad. Eesti Betooniühingu ja Eesti
Ehitusmaterjalide Tootjate Liidu korraldatava võistluse peaauhind
läheb betooni parimal moel esindava ehitise autorile.
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2010. aasta parima betoonehitise tiitlile kandideerivad 13 objekti
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1. Eesti Maanteemuuseumi välialad – Varbuse, Kanepi vald, Põlvamaa
2. Eramu Keila-Joal, Näkineiu tee 9 – Keila vald, Harjumaa
3. Eramu Nõmmel (Must maja), Valguse tn. 17 – Tallinn
4. Eramu Pirital, Vahtramäe tee 9 – Tallinn
5. Jewe büroohoone – Jõhvi
6. Jõhvi kohtuhoone – Jõhvi
7. Kersti Võlu Koolituskeskus – Jõhvi
8. Mäo liiklussõlm (Tarbija viadukt, Mäo viadukt, Vodja sild, Valgma viadukt, Valgma
kaitsekessoon, Mäo keskuse viadukt) – Järvamaa
9. Tallinn-Narva maantee Kukruse-Jõhvi teelõigu (km 156-163) rekonstrueerimine I
klassi maanteeks – Ida-Virumaa
10. Teaduskeskus AHHAA – Tartu
11. Tehvandi Spordikeskuse Suusastaadion – Otepää, Valgamaa
12. Ämari Lennubaasi liiklusala (lennurada, perroonid, ruleerimisteed,
reovee-puhastusjaam) – Ämari, Vasalemma vald, Harjumaa
13. Ärihoone, Ülikooli 2/2B – Tartu
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Ehitusuudised.ee jälgib artiklitele lisatavaid kommentaare. Palun hoidu teiste
inimeste solvamisest ja prominentsete nimede all enda kommentaaride
lisamisest, need kustutatakse kiirelt.
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nominendid on EMT, Estravel,
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Betoonehitiste konkursi
võitis eramu Pirital
Eesti Betooniühing kuulutas tänasel betoonipäeval Tallink Spa Conference Hotellis välja
konkursi „Aasta Betoonehitis 2010“ võitjad. Aasta betooniehitis 2010 on eramu Tallinnas
Pirital.

Ehitaja kavaldab
materjaliga pärast
hankevõitu
Wienerberger AS müügidirektori Eduard Rõžovi sõnul pole
pahatihti kindel, et projektiga ettenähtud materjale ka ehituses
kasutatakse ning ehitushanke võitja hakkab odavamaid
võimalusi otsima.
KOMMENTAARE (1)

Lätti eksportijale
abiks slaavilikud võtted
Eesti olulisemate väliskaubanduspartnerite hulka kuuluv Läti pakub
sinna sisenevale ettevõtjale onupojapoliitikat ja bürokraatiat. Kunda
Nordic Tsement ASi juht Meelis Einstein leidis, et Lätis töötavad
slaavilikud võtted.

Hiina püüab
kinnisvaramulli
vältida 10 miljoni
odava eluaseme
ehitusega
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Video: 16-korruseline hoone valmis
kuue päevaga (11)

5 soovitust ehituskaupluse kampaanialt
ostjale (3)

Riigihankel uued
kvalifikatsiooninõuded (1)

Tehing: majahind langes tingimisel
210 000 krooni (6)

Hiinas plaanitakse tänavu ehitada
kümme miljonit eluaset 200 miljardi dollari eest, et ohjeldada üha kallinevaid
kinnisvarahindu, kirjutab BBC.

Ehitushinnaindeks pöördus pärast kaht
aastat tõusule

Columbia-Kivi:
kiviturg on kreenis!

Appi, küttearve tuli! (16)

Fassaadikivide, seinaplokkide ja ka sillutuskivide tootmise sektoris on jätkuvalt keerulised
ajad. AS Columbia-Kivi müügijuht Vallo Puusepp on siiski optimistlik ja arvab, et
"kipsiaeg" ehituses hakkab mööda saama.
KOMMENTAARE (2)

Riigikontroll: soojakaod
lähevad maksma
miljoneid
Riigikontrolli soojusvarustuse auditist selgub, et riigil puudub
ülevaade soojusvarustuse olukorrast, kaugküttepiirkonnad on
kehtestatud läbimõtlematult, tehtud investeeringud pole vilja kandnud
ning soojakaod on näiteks üle-eelmisel aastal läinud tarbijale
maksma 44 miljonit eurot.
KOMMENTAARE (1)

Kas euro toob rohkem
kinnisvarainvesteeringuid? (2)

Vaata, millised on uued leiutised
katuselt lume puhastamiseks (4)

Harju Ehitus
alustas kortermaja
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ehitusega
Harju Ehitus alustas Tallinna kesklinna
Uus-Tatari tänavale viiekorruselise
kortermaja ehitusega, neljandik pindasid
on juba müüdud.

Seadus: maksuvabalt saab kahe aasta
jooksul müüa ühe eluaseme

Kes on kõvemad palgamaksjad
ehituses? (12)

Skanska tahab kesklinna
348 korterit ehitada
Tallinna linnavalitsus kavatseb võtta vastu Skanska EMV taotlusel algatatud
detailplaneeringu, mis võimaldab ehitada Pärnu maantee ja Järvevana tee vahelisele
endiste tööstusettevõtete alale elu- ja ärihooned.
KOMMENTAARE (1)

Hollandi oksjon: maja hind langeb
päevaga 4500 euro võrra (6)

Tootmis- ja laopinnad
taas nõutud kaup
Sobivad lao- ja tootmispinnad on ettevõtjate jaoks kuum kaup, sest
masu taandudes nõuab madalseisust välja rühkiv tootmine uusi ja
kvaliteetseid pindu. Kerge ebakindluse tõttu tuleviku suhtes on nii
huvilised kui ka pakkujad esialgu veel ettevaatlikud.

Kiirustage katuseid puhastama, sula
tuleb! (7)

Tehing: äripinna
alg- ja ostuhinna
vahe 14 000 eurot
Uus Maa Kinnisvarabüroo äripindade
maakleri Alar Pauklini sõnul on
äripindade turul, kus ostutehinguid veel
väga vähe, kuningaks ostja, kes dikteerib
ka hinna.

Alar Kullison lahkus Skanska EMV-st
(2)

Putinile ehitatakse salaja
miljardidollarilist eramut (10)

YIT ja Tehnopol
asutavad ühisettevõtte
Täna asutavad AS YIT Ehitus ja SA Tallinna Teaduspark Tehnopol ühisettevõtte
Mehhatroonika teadus- ja ärikeskuse ehitamiseks. Ühisettevõtte nimeks saab
Mehhatroonikum OÜ.

Video: Aasta maakleriks valisid
konkurendid Uus Maa töötaja (1)

Ahhaa keskus Tartu
parimate ehitiste seas
Täna kell 14 autasustatakse Tartu raekoja saalis konkursil
"Aasta parim ehitis 2010" tunnustuse saavutanud hooneid
ning „Heade värvide linn Tartu 2010“ konkursi võitjad.
Indrek Peterson: masu pani ehitaja
riskima ja skeemitama
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riskima ja skeemitama

Rootsi ehitus „hüüab“
tööjõu järele

Kas ehitusluba saab vaidlustada? (4)

Rootsi ehitussektor kuumab ning ehitusfirmadel on järjest raskem omale tööjõudu leida,
kirjutab tänane Rootsi majandusleht Dagens Industri.
KOMMENTAARE (9)

Helsingi lõpetas Koger &
Partneritega lepingu

FOTOD: Juhkentali Residents sai
valmis (5)

Helsingi ütles Koger & Partneritele üles Käpyla põhikooli remondi
lepingu, ehitusteenistus HKR-Rakennuttaja on piirkonna oma kontrolli
alla võtnud, kirjutab Helsingin Uutiset.
KOMMENTAARE (9)

Eften sai
büroohoonete turul
konkurendi

Brave Capital ostis Tallinna keskturu
juurde kaks kinnistut

Leedus registreeritud Lords AB Baltic Fund I kavatseb lisaks
Tallinna kesklinnas Viru ringil ostetud Metro Plazale
omandada veel büroohooneid, kuhu investeerida leedukate ja skandinaavlaste raha.

Skandaalse
teelõigu ehitus
läheb kõvasti
kallimaks
Aruvalla-Kose teelõigu teise riigihanke
pakkumiste järgi läheb neljarajalise tee
ehitus maksumaksjale seitse miljonit eurot (pea 110 miljonit krooni) kallimaks, hanke
soodsaima pakkumise tegi Nordecon, kirjutas Postimees.
KOMMENTAARE (2)

Kinnisvara suures mängus tagasi (1)

Metro Capital taastab Kadrioru
juugendpärli (7)

Betoonehitise konkursil osaleb
kuraditosin ehitist

Ehitusmahud vähenesid
mullu 13 protsenti
Eesti ehitusettevõtted ehitasid 2010. aastal omal jõul Eestis ja välisriikides kokku 1,3
miljardi euro (20,1 miljardi krooni) eest, mis on 13% vähem kui aasta varem, teatas
statistikaamet. See näitab, et 2008. aastal alanud ehitusmahtude vähenemine jätkus ka
2010. aastal.
KOMMENTAARE (2)

Tehing: Mustamäe korter müüdi 1,1
miljoni krooniga (3)

Ehitushindade tõusu
põhjendus on udujutt
Ehitushinnad tõusevad kinnisvarahindadest kiiremini,
ent Metro Capital Managementi juhatuse liikme Sulo Niguli
sõnul on ehitajate poolt põhjenduseks toodud masuaegne
ebamõistlik hinnalangus udujutt.
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Ahtme 12,5 miljoni
eurone katlamaja
sai valmis
Uuendatud: 01.03.2011 15:07
Täna avati Ahtmes pidulikult AS-i KohtlaJärve Soojus Ahtme soojuselektrijaama
(SEJ) tipu- ja reservkoormuse katlamaja.

Uus ehitusbuum
korteriturul tulekul
Kinnisvaraekspertide sõnul tabab nii pealinna kui kogu Eestit uus ehitusbuum, millega
kaasneb ülepakkumise korterite turul, mis omakorda sunnib arendajaid oma projekte
hoolega läbi mõtlema ning takistab hinnarallit.
KOMMENTAARE (3)

Arti Arakasest sai
Küttemaailma suuromanik
Arco Vara asutajana tuntuks saanud Arti Arakasest sai Eesti suurima
kortermajade küttesüsteemide renoveerija OÜ Küttemaailma
suuromanik.

Helenius plaanib
Saaremaale
ulmearendust
Joakim Heleniusele kuuluv kinnisvarafirma OÜ Biladre soovib
Saaremaale Muratsi poolsaarele rajada enam kui 100
hoonega elamurajooni, mis oleks teostumise korral läbi aegade Saaremaa ilmselt
suurim kinnisvaraarendusprojekt.
KOMMENTAARE (9)

Partner sarjab Kogerit
Ligi 24 mln eurot maksva Pärnu ringteelt ehituselt lahkunud Läti teede-ehitaja Binders
põhjendab Eestist põgenemist partneri Koger & Partnerid ning Maanteeameti
ebakompetentsusega.
KOMMENTAARE (11)

Kanajev võib Pirita teele
veekeskuse rajada
Tallinna Linnavalitsus algatas eile detailplaneeringu koostamise Pirita
tee äärde jääval maa-alal. Transiidiärimees Anatoli Kanajaev soovib
sinna tervisekeskusega hotelli rajada.
KOMMENTAARE (3)
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EL: läheme KoseAruvalla projektiga edasi
Mullu peatas Euroopa Komisjon Eesti majandusministeeriumi ja maanteeameti kõrgete
ametnike vastase tee-ehitusalase kriminaaluurimise tõttu Kose-Aruvalla teelõiku hõlmava
europrojekti rahastamistaotluse menetlemise, nüüd sellega aga jätkatakse.

Roben: kiirelt
taastunud korteriturg
tõmbab hoogu maha
ASi Merko Ehitus juhatuse esimehe Tiit Roben sõnul jääb
hoogsalt arenenud korteriturg ilmselt tänavu oodatust
vaiksemaks - ehitushind on korteril kasvanud kuni kolmandiku, samas müügihind pole
muutunud.
KOMMENTAARE (2)
Reklaam Kontakt Artiklite kasutamisõigused Veebikommentaaride hea tava Äripäev Äripäev on Eesti Ajalehtede Liidu liige
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