
Jrk. nr. TÖÖ/PROJEKT   ROLL  PROJEKTIS

Töö/projekti nimetus Sisukirjeldus Tellija Projekti iseloomustavad tehnilised andmed [1] Objekti asukoht Amet Tööülesanne [2]

Lasteaja aadressil Mõisa 1A,Narva 

rekonstreueerimine EU 38607

Rekonstrueerimine. 

Üldehitus,ventilatsioon,elektri,nõrkvoo

l+ eriseadmed.

Narva Linna Arhitektuuri- ja 

Linnaplaneerimise Amet

Telliskivihoone kõrgendatud

spetsiifilistele vajadustele invalastele,hoonealunepind 

2185m2,kõrgus 7,87 m.
Mõisa 1A,Narva

Tellija esindaja tehnilistes ja 

rahalistes küsimustes.

Ehitusjärelevalve teostamine,teostatud tööde aktide ning maksudokumentide õigsuse 

kontrollimine ja vastuvõtmine.Kvaliteedi kontroll.

Narva jõe sadama infrastruktuuri ja 

sadama territooriumi 

rekonstrueerimine ja 

heakorrastamine. EU 29107

Drenaazi,välisvalgustus,kanalisatsiooni

,heakorrastus,asfalteerimine.

Narva Linna Arhitektuuri- ja 

Linnaplaneerimise Amet

Väliskanalistsioon 180m,välisvalgustuse 29 kompl, 870m el. 

kaablit, 17000 m
3
 kaevetööd, 2230m raudbetoonist  

vundamenti,110 m drenaazi ning 270 m 

sademeveekanalistasiooni,nõlvatugevdamine 250 tk, 1500m
2 

asfalteerimist ning 652 m
2
betoonkivi.

Jõe tn, Narva
Tellija esindaja tehnilistes ja 

rahalistes küsimustes.

Ehitusjärelevalve teostamine,teostatud tööde aktide ning maksudokumentide õigsuse 

kontrollimine ja vastuvõtmine.Kvaliteedi kontroll.

Narva Pähklimäe Gümnaasiumi 

hoone drenaazi ja 

sademeveekanalisatsiooni süsteemi 

paigaldamine

Drenaazi ning sademevee 

kanalisatsiooni paigaldamine.

Narva Linna Arhitektuuri- ja 

Linnaplaneerimise Amet
120 m sademevee kanalistsiooni rajamine. Pähklimäe tn

Tellija esindaja tehnilistes ja 

rahalistes küsimustes.

Hanke korraldamine.Ehitustööde korraldamine ja organiseerimine.Ehitusjärelevalve 

teostamine, teostatud tööde aktide ning maksudokumentide õigsuse kontrollimine ja 

vastuvõtmine.

Sõudebaas Jõe tn 1, boksi nr 7 

renoveerimine

Rekonstrueerimine. 

Üldehitus,ventilatsioon,elektri,nõrkvoo

l+ eriseadmed.

Narva Linna Arhitektuuri- ja 

Linnaplaneerimise Amet
Telliskivihoone osa pindalaga 185 m

2
,kõrgusega 10,35m. Jõe tn 1, Narva

Tellija esindaja tehnilistes ja 

rahalistes küsimustes.

Hanke korraldamine.Ehitustööde korraldamine ja organiseerimine.Ehitusjärelevalve 

teostamine, teostatud tööde aktide ning maksudokumentide õigsuse kontrollimine ja 

vastuvõtmine.

Sõudebaas Jõe tn 1, boksi nr 8 

renoveerimine

Rekonstrueerimine. 

Üldehitus,ventilatsioon,elektri,nõrkvoo

l+ eriseadmed.

Narva Linna Arhitektuuri- ja 

Linnaplaneerimise Amet
Telliskivihoone osa pindalaga 185 m

2
,kõrgusega 10,35m. Jõe tn 1, Narva

Tellija esindaja tehnilistes ja 

rahalistes küsimustes

Hanke korraldamine.Ehitustööde korraldamine ja organiseerimine.Ehitusjärelevalve 

teostamine, teostatud tööde aktide ning maksudokumentide õigsuse kontrollimine ja 

vastuvõtmine.

Karja 6 C ruumide 

rekonstrueerimine.

Rekonstrueerimine. 

Üldehitus,ventilatsioon,elektri,nõrkvoo

l+ eriseadmed.

Narva Linna Arhitektuuri- ja 

Linnaplaneerimise Amet

Haiglavälise arsti osutamise hoone  pindalaga 157 m
2
,kõrgus-

7,55m.
Karja tn 6,Narva

Tellija esindaja tehnilistes ja 

rahalistes küsimustes

Hanke korraldamine.Ehitustööde korraldamine ja organiseerimine.Ehitusjärelevalve 

teostamine, teostatud tööde aktide ning maksudokumentide õigsuse kontrollimine ja 

vastuvõtmine.

Jõe tn 3 hoone ekspertiis Ekspertiisi koostamine.
Narva Linna Arhitektuuri- ja 

Linnaplaneerimise Amet

Hoone põletatud savitellisest,Suletud netopind  1984m
2
,12 

boksi,kõrgus 9,75 m,
Jõe tn 3, Narva

Tellija esindaja tehnilistes ja 

rahalistes küsimustes

Hanke korraldamine.Teostatud tööde aktide ning maksudokumentide õigsuse 

kontrollimine ja vastuvõtmine.

Narva külastuskeskuse Eestit 

tutvustava saali ehitustööd 

Rekonstrueerimine. 

Üldehitus,ventilatsioon,elektri,nõrkvoo

l+ eriseadmed.

Narva Linna Arenduse ja 

Ökonoomika Amet                          

Jackline Holter

Administratiiv hoone  osa  pindalaga 85,5 m
2 
renoveerimine.

Peetri plats 

3,Narva
Omanikujärelevalve abi

Omanikujärelevalve teostamine, kvaliteedi kontroll,projektijärgse ehitamise 

kontroll.Ehitusdokumentide kontroll.Tellija  nõuastamine ning konsulteerimine.

Põlevkivi etteanne konveierilt nr 

120 rikastusvabrikusse 

projekteerimis-ehitustööd

Betoonitööd,monteerimistööd,küte,vesi

,kanalisatsiooni,ventilatsiooni 

tööd,tugev ja nõrrk voolu 

elektritöödSeadmete monteerimine.

VKG KAEVANDUSED OÜ                            155 m konveerliin kõrgusega 12,9m, hoonealune pind     Kohtla-Järve Omanikujärelevalve abi
Omanikujärelevalve teostamine, kvaliteedi kontroll,projektijärgse ehitamise 

kontroll.Ehitusdokumentide kontroll.Tellija  nõuastamine ning konsulteerimine.

Gradiiride nr- 3,4 väljavahetus 

(heitvee j puhastamise ja 

neutraliseerimise tsehh)

Betoonitööd,montaazitööd,tehn.vesi 

torustik ning  tugev vool.
VKG OIL AS

Hoonealune pind 137 m
2
,raudbetoon lint ja posti 

vundamendid  kõrgusega 2,6m seadme jaoks.
Kohtla-Järve Omanikujärelevalve abi

Omanikujärelevalve teostamine, kvaliteedi kontroll,projektijärgse ehitamise 

kontroll.Ehitusdokumentide kontroll.Tellija  nõuastamine ning konsulteerimine.

GGJ-5 seade 1000-tonnise 

gaasigeneraatori etazeeri 

metallkonstruktsioonide remont 

Metallkonstruktsiooni  renoveerimine. VKG OIL AS Hoonealunepind 625m
2
,kõrgusega 27m Kohtla-Järve Omanikujärelevalve abi

Omanikujärelevalve teostamine, kvaliteedi kontroll,projektijärgse ehitamise 

kontroll.Ehitusdokumentide kontroll.Tellija  nõuastamine ning konsulteerimine.

GGJ-5. Lukksepa töökoja ruumi ja 

laoruumide kapitaalremont 

Üldehituslik,nõrk ja 

tugevvool,ventilatsioon ja seadmed.
VKG OIL AS

Telliskivi hoone töö ja laoruumide pind 237,7 m
2
,kõrgusega 

8,5 m.
Kohtla-Järve Omanikujärelevalve abi

Omanikujärelevalve teostamine, kvaliteedi kontroll,projektijärgse ehitamise 

kontroll.Ehitusdokumentide kontroll.Tellija  nõuastamine ning konsulteerimine.

GGJ-4 2.sordi põlevkivi 

mahalaadimissõlme remont.

Betooni renoveerimine ja 

rekonstrueerimine.
VKG OIL AS

Maaaluse bunkri bettoooni kaitsekihi taastamine sügavusel  8 

m.
Kohtla-Järve Omanikujärelevalve abi

Omanikujärelevalve teostamine, kvaliteedi kontroll,projektijärgse ehitamise 

kontroll.Ehitusdokumentide kontroll.Tellija  nõuastamine ning konsulteerimine.

Poordi tn 3/5 Betooni,müüri ning montaažitööd YIT AS Suletud netopind 15116 + Garaaž 10391,4m2 Poordi  3/5 Objektijuht/kvaliteedi juht Tööde organiseerimine,kvaliteedi kontroll,mahtude arvutus, graafikute koostamine.

Poordi tn 3/5 Betooni,müüri ning montaažitööd YIT AS Suletud netopind 15116 + Garaaz 10391,4m2 Poordi  3/5 Objektijuht/kvaliteedi juht Tööde organiseerimine,kvaliteedi kontroll,mahtude arvutus, graafikute koostamine.

Narva Paju kooli  remondi 

teostamise omanikujärelevalve

Rekonstrueerimine. 

Üldehitus,ventilatsioon,elektri,nõrkvool+ 

eriseadmed.

Narva Linna Arhitektuuri- ja 

Linnaplaneerimise Amet
Suletud netopind  3989 m2.

Juhhanovi 

3,Narva.
Omanikujärelevalve

Omanikujärelevalve teostamine, kvaliteedi kontroll,projektijärgse ehitamise 

kontroll.Ehitusdokumentide kontroll.Tellija  nõuastamine ning konsulteerimine.

Narva Soldino Gümnaasiumi 

remondi teostamise 

omanikujärelevalve

Rekonstrueerimine. Üldehitus.
Narva Linna Arhitektuuri- ja 

Linnaplaneerimise Amet
Suletud netopind  7231,5 m2

 Tallinna maantee 

40,Narva
Omanikujärelevalve

Omanikujärelevalve teostamine, kvaliteedi kontroll,projektijärgse ehitamise 

kontroll.Ehitusdokumentide kontroll.Tellija  nõuastamine ning konsulteerimine.

Narva Keeltelütseumi remondi 

teostamise omanikujärelevalve 

Rekonstrueerimine. 

Üldehitus,ventilatsioon,elektri,nõrkvool+ 

eriseadmed.

Narva Linna Arhitektuuri- ja 

Linnaplaneerimise Amet
Suletud netopind  7470,2 m2

Kangelaste prospekt 

32,Narva
Omanikujärelevalve

Omanikujärelevalve teostamine, kvaliteedi kontroll,projektijärgse ehitamise 

kontroll.Ehitusdokumentide kontroll.Tellija  nõuastamine ning konsulteerimine.

Narva Koorikooli remondi 

teostamise omanikujärelevalve 
Rekonstrueerimine. Üldehitus.

Narva Linna Arhitektuuri- ja 

Linnaplaneerimise Amet
Suletud netopind  6268 m2  26.juuli 9,Narva Omanikujärelevalve

Omanikujärelevalve teostamine, kvaliteedi kontroll,projektijärgse ehitamise 

kontroll.Ehitusdokumentide kontroll.Tellija  nõuastamine ning konsulteerimine.

Kunstikooli töökoja ruumide 

remondi teostamine

Rekonstrueerimine. 

Üldehitus,ventilatsioon,elektri,nõrkvool+ 

eriseadmed.

Narva Linna Arhitektuuri- ja 

Linnaplaneerimise Amet
Suletud netopind  4594 m2

Kreenholmi tn 

25,Narva
Omanikujärelevalve

Omanikujärelevalve teostamine, kvaliteedi kontroll,projektijärgse ehitamise 

kontroll.Ehitusdokumentide kontroll.Tellija  nõuastamine ning konsulteerimine.

Sõle Spordikeskus Betooni,müüri ning montaažitööd Nordlin Ehitus OÜ Hoone suletud netopind 6446,9m2,Hoone suletud brutopind 7149 m2 Sõle tn 40 Objektijuht Tööde organiseerimine,kvaliteedi kontroll,mahtude arvutus, graafikute koostamine.

Sõle Spordikeskus Betooni,müüri ning montaažitööd Nordlin Ehitus OÜ
Hoone suletud netopind 6446,9m2,Hoone suletud brutopind 7149 m2

Sõle tn 40 Objektijuht Tööde organiseerimine,kvaliteedi kontroll,mahtude arvutus, graafikute koostamine.

Aasta 2013

Aasta 2014

Aasta 2015

Aasta 2016

Aasta 2017



PERH AB-korpuse fuajee laienduse 

ja kahetasandilise parkla ehitustööd

Haigla olemasoleva fuajee ja 

keldrikorruse laiendus –lintvundament, 

betoonpaneelidest seinad, müüritööd, 

õõnespaneelist vahelagi. 

Kahetasandilise monoliitbetoonist 

parkla ehitus. Betoonist 

postvundamendid, monoliitsed 

betoonseinad, järelpingetrossidega 

monoliitne betoonplaat 31x53m. 

Valgebetoonist L-kujulised 

varikatuseelemendid, 7,6x2,5m.

AS Remet Netomaht 3203 m2
Sütiste tee 19, 

Tallinn
Objektijuht Tööde organiseerimine,kvaliteedi kontroll,mahtude arvutus, graafikute koostamine.

Kärneri tn 2 ja 4 kortermaja 

ehitustööd

Nelja- ja kahekordse korterelamu 

ehitustööd. Vaivundament, 

õõnespokkidest seinad, 

õõnespaneelised vahelaegd, katuslagi, 

SBS kattega lamekatus. Krohvikattega 

fassaad, metallkanduritel rõdud. 

Siseviimistlustööd. Lift. Korteripõhine 

ventilatsioonisüsteem, vee- ja 

kanalisatsioonitööd, elektritööd, 

põrandaküte. Välistrassid, platsitööd, 

haljastuse rajamine.

Nordkapital OÜ Netomaht 1194,9 + 938,4 m2 m2
Kärneri tn 2 ja 4, 

Tallinn
Objektijuht

Lähteülesande läbitöötamine, mahtude arvutamine, hinnapakkumiste küsimine. Ehituse 

töövõtulepingute sõlmimine, projektide tellimine, tööde graafikute koostamine ja nende 

jälgimine. Ehitustööde eesmärk-eelarve koostamine, ehituskulude juhtimine. 

Ehitusobjekti korraldamine vajalike ressurssidega, tööülesannete ja vastutusalade 

jagamine projektimeeskonna vahel. Tarnijate, teenuste otsimine, ja nende 

kavandamine, lepingute sõlmimine. Ehitusnõupidamiste korraldamine, aktide 

koostamine, ehitustööde dokumenteerimine. ISO ja OHAS nõuete täitmine, normide ja 

kvaliteedinõuete kontrollimine, mõõtmiste, katsetuste tegemine. Ehitustööde 

üleandmise korraldamine.

Kärneri tn 2 ja 4 kortermaja 

ehitustööd

Nelja- ja kahekordse korterelamu 

ehitustööd. Vaivundament, 

õõnespokkidest seinad, 

õõnespaneelised vahelaegd, katuslagi, 

SBS kattega lamekatus. Krohvikattega 

fassaad, metallkanduritel rõdud. 

Siseviimistlustööd. Lift. Korteripõhine 

ventilatsioonisüsteem, vee- ja 

kanalisatsioonitööd, elektritööd, 

põrandaküte. Välistrassid, platsitööd, 

haljastuse rajamine.

Nordkapital OÜ Netomaht 1194,9 + 938,4 m2 m2
Kärneri tn 2 ja 4, 

Tallinn
Objektijuht

Lähteülesande läbitöötamine, mahtude arvutamine, hinnapakkumiste küsimine. Ehituse 

töövõtulepingute sõlmimine, projektide tellimine, tööde graafikute koostamine ja nende 

jälgimine. Ehitustööde eesmärk-eelarve koostamine, ehituskulude juhtimine. 

Ehitusobjekti korraldamine vajalike ressurssidega, tööülesannete ja vastutusalade 

jagamine projektimeeskonna vahel. Tarnijate, teenuste otsimine, ja nende 

kavandamine, lepingute sõlmimine. Ehitusnõupidamiste korraldamine, aktide 

koostamine, ehitustööde dokumenteerimine. ISO ja OHAS nõuete täitmine, normide ja 

kvaliteedinõuete kontrollimine, mõõtmiste, katsetuste tegemine. Ehitustööde 

üleandmise korraldamine.

Hüatsindi tee 2 ja Nelgi põik 1, 

Viimis kortermajade ehitus

Kahe kahekordse korterelamu ehitus. 

Ehituslikult pool hoonet korruse võrra 

astmes – ühel pool katusealusega 

parkla. Lintvundament, 

õõnesplokkidest vundament ja seinad. 

Õõnespaneelidest vahelaed, katuslagi. 

Betoonist kesktalaga trepp. Fassaad 

krohvitud ja kaetud puitlaudisega. 

Betoonpaneelil rõdud. SBS kattega 

lamekatus. Korteripõhine 

ventilatsioonisüsteem, vee- ja 

kanalisatsioonitööd, elektritööd, 

põrandaküte. Välistrassid, asfaltplatsid 

ja kõnniteekividest platsid, haljastuse 

rajamine

Conde Projekt OÜ

Netomaht 2848,4 + 3150,5 m2Majade peale kokku 78 korterit, 

mis on varustatud kõik kõrgekvaliteediliste 

mugavusvarustusega

Hüatsindi tee 2 ja 

Nelgi põik 1, 

Viimsi

Objektijuht

Lähteülesande läbitöötamine, mahtude arvutamine, hinnapakkumiste küsimine. Ehituse 

töövõtulepingute sõlmimine, projektide tellimine, tööde graafikute koostamine ja nende 

jälgimine. Ehitustööde eesmärk-eelarve koostamine, ehituskulude juhtimine. 

Ehitusobjekti korraldamine vajalike ressurssidega, tööülesannete ja vastutusalade 

jagamine projektimeeskonna vahel. Tarnijate, teenuste otsimine, ja nende 

kavandamine, lepingute sõlmimine. Ehitusnõupidamiste korraldamine, aktide 

koostamine, ehitustööde dokumenteerimine. ISO ja OHAS nõuete täitmine, normide ja 

kvaliteedinõuete kontrollimine, mõõtmiste, katsetuste tegemine. Ehitustööde 

üleandmise korraldamine.

Paepargi tn 50/1 ja 50/2

Neliteskümne  ja kaheksakordse 

korterelamu ehitustööd. 

Vaivundament, RB paneelid,, 

õõnespaneelised vahelaegd, katuslagi, 

SBS kattega lamekatus.  

metallkanduritel rõdud. 

Siseviimistlustööd. Lift. Korteripõhine 

ventilatsioonisüsteem, vee- ja 

kanalisatsioonitööd, elektritööd, 

põrandaküte. Välistrassid, platsitööd, 

haljastuse rajamine.

Nord Capital OÜ
Netomaht 34411 m3Majade peale kokku 107 korterit, mis on 

varustatud kõik kõrgekvaliteediliste mugavusvarustusega.

Paepargi tn 50/1ja 

Paepargi tn 50/2
Objektijuht

Lähteülesande läbitöötamine, mahtude arvutamine, hinnapakkumiste küsimine. Ehituse 

töövõtulepingute sõlmimine, projektide tellimine, tööde graafikute koostamine ja nende 

jälgimine. Ehitustööde eesmärk-eelarve koostamine, ehituskulude juhtimine. 

Ehitusobjekti korraldamine vajalike ressurssidega, tööülesannete ja vastutusalade 

jagamine projektimeeskonna vahel. Tarnijate, teenuste otsimine, ja nende 

kavandamine, lepingute sõlmimine. Ehitusnõupidamiste korraldamine, aktide 

koostamine, ehitustööde dokumenteerimine. ISO ja OHAS nõuete täitmine, normide ja 

kvaliteedinõuete kontrollimine, mõõtmiste, katsetuste tegemine. Ehitustööde 

üleandmise korraldamine.                            0 tsükli ehitustööd ning välisvõrkude ehitus.

M.Metsanurga tn 27 ,Tallinn 

M.Metsanurga tn 27 ,Tallinn eramu 

Omanikujärelevalve teenuste 

osutamine.

Eraisik 
Netomaht 912 m3,Suletud pind 173,2m2,Maja on varustatud 

kõik kõrgekvaliteediliste mugavusvarustusega.

M.Metsanurga tn 

27 ,Tallinn 
Omanikujärelevalve

Omanikujärelevalve teostamine, kvaliteedi kontroll,projektijärgse ehitamise 

kontroll.Ehitusdokumentide kontroll.Tellija  nõuastamine ning konsulteerimine.

Aasta 2019

Aasta 2018



Paepargi tn 50/1 ja 50/2

Neliteskümne  ja kaheksakordse 

korterelamu ehitustööd. 

Vaivundament, RB paneelid,, 

õõnespaneelised vahelaegd, katuslagi, 

SBS kattega lamekatus.  

metallkanduritel rõdud. 

Siseviimistlustööd. Lift. Korteripõhine 

ventilatsioonisüsteem, vee- ja 

kanalisatsioonitööd, elektritööd, 

põrandaküte. Välistrassid, platsitööd, 

haljastuse rajamine.

Nord Capital OÜ
Netomaht 34411 m3Majade peale kokku 107 korterit, mis on 

varustatud kõik kõrgekvaliteediliste mugavusvarustusega.

Paepargi tn 50/1ja 

Paepargi tn 50/2
Objektijuht

Lähteülesande läbitöötamine, mahtude arvutamine, hinnapakkumiste küsimine. Ehituse 

töövõtulepingute sõlmimine, projektide tellimine, tööde graafikute koostamine ja nende 

jälgimine. Ehitustööde eesmärk-eelarve koostamine, ehituskulude juhtimine. 

Ehitusobjekti korraldamine vajalike ressurssidega, tööülesannete ja vastutusalade 

jagamine projektimeeskonna vahel. Tarnijate, teenuste otsimine, ja nende 

kavandamine, lepingute sõlmimine. Ehitusnõupidamiste korraldamine, aktide 

koostamine, ehitustööde dokumenteerimine. ISO ja OHAS nõuete täitmine, normide ja 

kvaliteedinõuete kontrollimine, mõõtmiste, katsetuste tegemine. Ehitustööde 

üleandmise korraldamine.                            0 tsükli ehitustööd ning välisvõrkude ehitus.

Liikuri 18c ja Võidujooksu tn 7

2 Seitsme korruselise  korterelamu 

ehitustööd. Vaivundament, Rb 

elementide ning õõnespokkidest 

seinad, õõnespaneelised vahelaegd, 

katuslagi, SBS kattega lamekatus. 

Krohvikattega fassaad, 

metallkanduritel rõdud. 

Siseviimistlustööd. Lift. Korteripõhine 

ventilatsioonisüsteem, vee- ja 

kanalisatsioonitööd, elektritööd, 

põrandaküte. Välistrassid, platsitööd, 

haljastuse rajamine.

Bonava Eesti OÜ

Ühe maja Netomaht 14277 m3,Suletud pind 4044m2,Majade 

peale kokku 130 korterit, mis on varustatud kõik 

kõrgekvaliteediliste mugavusvarustusega.

Liikuri 18c ja 

Võidujooksu tn 7
Objektijuht

Lähteülesande läbitöötamine, mahtude arvutamine, hinnapakkumiste küsimine. Ehituse 

töövõtulepingute sõlmimine, projektide tellimine, tööde graafikute koostamine ja nende 

jälgimine. Ehitustööde eesmärk-eelarve koostamine, ehituskulude juhtimine. 

Ehitusobjekti korraldamine vajalike ressurssidega, tööülesannete ja vastutusalade 

jagamine projektimeeskonna vahel. Tarnijate, teenuste otsimine, ja nende 

kavandamine, lepingute sõlmimine. Ehitusnõupidamiste korraldamine, aktide 

koostamine, ehitustööde dokumenteerimine. ISO ja OHAS nõuete täitmine, normide ja 

kvaliteedinõuete kontrollimine, mõõtmiste, katsetuste tegemine. Ehitustööde 

üleandmise korraldamine.

Kurereha tee  10 
Kurereha tee  10 eramu ehitamise 

omanikujärelevalve,Tallinn

Eraisik Ehitusalane pind 189,5 m2.Maja on varustatud kõik 

kõrgekvaliteediliste mugavusvarustusega.

Kurereha tee 10 

,Tallinn 
Omanikujärelevalve

Omanikujärelevalve teostamine, kvaliteedi kontroll,projektijärgse ehitamise 

kontroll.Ehitusdokumentide kontroll.Tellija  nõuastamine ning konsulteerimine.

Pajulille tee  3  
Pajulille tee 3  eramu ehitamise 

omanikujärelevalve,Tallinn

Eraisik Ehitusalane pind 189,4 m2.Maja on varustatud kõik 

kõrgekvaliteediliste mugavusvarustusega.

Pajulille tee 3  

,Tallinn
Omanikujärelevalve

Omanikujärelevalve teostamine, kvaliteedi kontroll,projektijärgse ehitamise 

kontroll.Ehitusdokumentide kontroll.Tellija  nõuastamine ning konsulteerimine.

Printsu tee 5/3 ja 5/4, Tallinn
2 kolme korruselise  korterelamu 

ehitustööd. Vaivundament,  

õõnespokkidest seinad, 

õõnespaneelised vahelaegd, katuslagi, 

SBS kattega lamekatus. Krohvikattega 

fassaad, metallkanduritel rõdud. 

Siseviimistlustööd. Lift. Korteripõhine 

ventilatsioonisüsteem, vee- ja 

kanalisatsioonitööd, elektritööd, 

põrandaküte. Välistrassid, platsitööd, 

haljastuse rajamine.

Bonava Eesti OÜ

Ühe maja Netomaht 4302 m3.Majade peale kokku 32  korterit, 

mis on varustatud kõik kõrgekvaliteediliste 

mugavusvarustusega.

Printsu tee 5/3 ja 5/4 Objektijuht

Lähteülesande läbitöötamine, mahtude arvutamine, hinnapakkumiste küsimine. Ehituse 

töövõtulepingute sõlmimine, projektide tellimine, tööde graafikute koostamine ja nende 

jälgimine. Ehitustööde eesmärk-eelarve koostamine, ehituskulude juhtimine. 

Ehitusobjekti korraldamine vajalike ressurssidega, tööülesannete ja vastutusalade 

jagamine projektimeeskonna vahel. Tarnijate, teenuste otsimine, ja nende 

kavandamine, lepingute sõlmimine. Ehitusnõupidamiste korraldamine, aktide 

koostamine, ehitustööde dokumenteerimine. ISO ja OHAS nõuete täitmine, normide ja 

kvaliteedinõuete kontrollimine, mõõtmiste, katsetuste tegemine. Ehitustööde 

üleandmise korraldamine.

Õismäe tee 72, Tallinn Rõdude konstruktsioonide remont KÜ Õismäe tee 72 Õismäe tee 

72,Tallinn

Omanikujärelevalve Rõdude konstruktisoonide renoveerimine

Õismäe tee 81, Tallinn Rõdude konstruktsioonide remont KÜ Õismäe tee 81 Õismäe tee 

81,Tallinn

Omanikujärelevalve Rõdude konstruktisoonide renoveerimine

Kadaka tee 159, Tallinn Rõdude konstruktsioonide remont KÜ Kadaka tee 159 Õismäe tee 

72,Tallinn

Omanikujärelevalve Rõdude konstruktisoonide renoveerimine

Arnika tee 43,Tallinn Eramu ehitus Erasisik Suletud netomaht  180 m2
Arnika tee 43, 

Pirirta, Tallinn

Omanikujärelevalve,  

Projektijuhtimine.

Lähteülesande läbitöötamine, mahtude arvutamine, hinnapakkumiste küsimine. Ehituse 

töövõtulepingute sõlmimine, projektide tellimine, tööde graafikute koostamine ja nende 

jälgimine. Ehitustööde eesmärk-eelarve koostamine, ehituskulude juhtimine. Ehitusobjekti 

korraldamine vajalike ressurssidega, tööülesannete ja vastutusalade jagamine projektimeeskonna 

vahel. Tarnijate, teenuste otsimine, ja nende kavandamine, lepingute sõlmimine. 

Ehitusnõupidamiste korraldamine, aktide koostamine, ehitustööde dokumenteerimine, normide ja 

kvaliteedinõuete kontrollimine, mõõtmiste, katsetuste tegemine. Ehitustööde üleandmise 

korraldamine.  Omanikujärelevalve teostamine, kvaliteedi kontroll,projektijärgse ehitamise 

kontroll.Ehitusdokumentide kontroll.Tellija  nõuastamine ning konsulteerimine.

Meeliku 21 ,Tallinn Hoone renoveerimine KÜ Meeliku 21
Meeliku tee 21, 

Tallinn
Omanikujärelevalve,  

  Omanikujärelevalve teostamine, kvaliteedi kontroll,projektijärgse ehitamise 

kontroll.Ehitusdokumentide kontroll.Tellija  nõuastamine ning konsulteerimine.
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