
SISUTURUNDUS

V iimase kolmekümne aastaga on ehi-
tamine, nagu kõik eluvaldkonnad 
Eestis, muutunud silmnähtavalt. 

Evari Ehituse juhi Rein Kala sõnul algasid 
lamekatuste ehitamise vallas märgatavad 
muutused möödunud sajandi üheksaküm-
nendate aastate alguses. Kui varasemalt 
pidi katusele tõstma suure katla, kus kuu-
mutati bituumenit, siis üheksakümnenda-
tel aastatel hakati lamekatuseid ehitama 
täiesti teistmoodi. Kadusid katlad, pikka-
de harjadega mehed ning asemele ilmusid 
gaasipõletid ja täiesti uut tüüpi katusekatte 
rullmaterjalid.

Evari Ehitus alustas ettevõtlusega n-ö 
nullist, kui Tartu Kolhooside Ehituskontor 
ehk Tartu KEK hakkas möödunud sajandi 
üheksakümnendate alguses pudenema ja 
pidi otsustama, kuidas edasi minna. Rein 
Kala meenutab: „Registreerisin oma fir-
ma AS Evar 1991. aastal. Lamekatusteni 
jõudsime mõne aasta pärast. Lamekatuste 
ehitamist alustasime vaid ühe brigaadiga. 
Oskusteavet nappis, palju tuli ise avastada 
ja vigadest õppida. Nüüd töötab meil um-
bes 30 suurepärase väljaõppega spetsialisti, 
keda koolitame, kelle oskusi arendame ja 
lihvime järjepidevalt. Inimestele meie juu-
res meeldib ja lahkujaid on vähe.Nad töö-
tavad Eestis ja palk on töötaja vääriline,” 

võtab Rein Kala kiirelt kokku oma ettevõt-
te arengu. „Vahepeal on olnud ka raskeid 
aegu, kuid oleme ilusti hakkama saanud.”

Rein Kala sõnul 26-aastast ajalugu Ees-
ti ettevõtlusmaastikul väga palju ei kohta. 
Katuseid on Evari ehitanud üle Eesti tu-
handeid, mille hulgas on palju põnevaid ja 
tunnustatud objekte. Näiteks Eesti esime-
se veekeskuse Aura katus Tartus, Ahhaa 
teaduskeskuse katus Tartus, mille oma-
korda tunnistas maailma katusemeistreid 
koondav organisatsioon IFD koguni 2011. 
aastal maailma parimaks katuseks. Huvi-
tavamatest objektidest meenuvad mehe-
le Eesti Energia AS-i õlitehas Enefit 280 
Ida-Virumaal, Paikuse Spordi- ja Tervise-

keskus Pärnumaal, Otepää looduspargis 
asuv Tõikamäe radaripost, Kuperjanovi ja-
laväepataljoni hoone Võrumaal, Haapsalu 
spordihoone, lasteaed Karikakar Jõgeval. 
„Loodan, et kellelegi nimetamata jätmisega 
liiga ei teinud. Meie poolt ehitatud katuseid 
on tõesti tuhandeid,” meenutab Rein Kala.

Kui vahepeal tõelist tehnoloogilist re-
volutsiooni ei toimu, jääb ettevõtte juhi 
arvates ehitamise protseduur järgmise paa-
rikümne aasta jooksul ikkagi samaks, kuid 

materjalide areng ja normide karmistumi-
ne toob kaasa suurema vajaduse renovee-
rida vanu katuseid. „Nii mõnigi katus on 
tegemisel juba mitmendat ringi. Kui ühek-
sakümnendatel oli põhimureks saada ka-
tused vettpidavaks, siis praegu pööratakse 
suurt tähelepanu katuste ja kogu hoonete 
soojapidavusele. Kasutatakse soojatõhusa-
maid soojustusmaterjale ja ka soojustuse 
paksused on läinud suuremaks. Aga seda 
kõike on rõõm teha, kui su firmas on nii 
head inimesed, nagu meil praegusel hetkel 
on,” kiidab Rein Kala oma kolleege.

Evari Ehituse tehtud töödest ja täna-
päevasest lamekatuse tehnoloogiast saab 
rohkem lugeda kodulehelt www.evari.ee.

Arvamus, et elu ja äri käib vaid Tallinnas ja selle ümbruses, on tugevasti liialdatud. Selle näiteks on 
26-aastase kogemusega Lõuna-Eesti ettevõte Evari Ehitus, kes on spetsialiseerunud lamekatuste ja 

hüdroisolatsioonide ehitamisele. Oma tegudega on nad tõestanud, et tipptasemel katused tulevad Tartust.
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