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MAAKÜTTEGA 
SAATE TOIMIVA 
KÜTTESÜSTEEMI!
Puurime energiakaevusid ehk maasoojuspuurauke, kaevame maakollektoreid ning 
paigaldame maasoojuspumpasid. Teeme teie maale hüdrogeoloogilise uuringu ning 
selgitame välja, milline lahendus on kõige efektiivsem.

• Maakütte puuraukude ja puurkaevude puurimine 
    ning projekteerimine, läbipesu ja likvideerimine

• Septikute, mahutite, puhastite, pumpade  ja 
    muude rajatiste paigaldus

• Rauaeraldusfiltrite paigaldus
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Bigbank 
remondilaen
Vaata lähemalt www.bigbank.ee 

Iga finantsotsusega kaasnevad riskid ja kohustused, mistõttu palume laenutoodete tarbimise vajadus hoolikalt läbi mõelda. 
Näiteks 5000-eurose laenusumma puhul viieks aastaks fikseeritud intressiga 15,9%, lepingutasuga 75 eurot ja igakuise haldustasuga 
1,5 eurot on krediidi kulukuse määr 18,58%, igakuine laenu tagasimakse 121,32 eurot, laenu tagasimaksete summa 7279,58 eurot ning 
Sinu poolt makstav kogusumma 7444,58 eurot. Tutvu tingimustega lähemalt www.bigbank.ee ning vajadusel pea nõu spetsialistiga.

Laenudele spetsialiseerunud pank
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KredEx pakub väikeelamute rekonst-
rueerimistoetust, mida saavad taotleda 
enne 1993. aastat ehitatud ja kasu-
tusse võetud väikeelamute omanikud. 
Toetuse eesmärk on suurendada 
väikeelamute energiatõhusust, paran-
dada sisekliimat ning aidata kaasa ka 
hoonete säilimisele. Toetust saab kuni 
30% tööde kogumaksumusest, kuid 
mitte rohkem kui 15 000 eurot väike- 
elamu kohta. Seni on toetust tihti kasu-
tatud näiteks akende vahetamiseks, 
välisseina ja põrandate soojustamiseks, 
katusetöödeks,t aga ka küttesüsteemi 
kaasajastamiseks või päikesepanee-
lide paigaldamiseks. Toetusega saab 
korda teha üksikelamu, ridaelamu või 
kaksikelamu sektsiooni, kahe korteriga 
elamu või ridaelamu. Samuti suvila või 
aiamaja, mis rekonstrueeritakse toe-
tuse abil aastaringseks kasutamiseks 
ning mille kasutamise otstarve muude-
takse ehitisregistris tööde lõppemisel 
üksikelamuks.

Joonas Kerge
KredEx kommunikatsioonispetsialist

Reklaamitoimetus
telefon +372 600 2560
e-post siris@siris.ee

Toimetaja Gerli Ramler
Keeletoimetaja Triin Truuvert
Projektijuht Siim Joosep

Väljaandja Siris OÜ
Trükk AS Pajo
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Rekonstrueerimistöödele tuleb 
läheneda terviklikult

Rekonstrueerimistööde 
planeerimisel on esma-
tähtis läheneda hoonele 
terviklikult ja seda isegi 
siis, kui töid soovitakse 
teha osakaupa. Miks see 
on vajalik ning millele 
tuleks renoveerimistööde 
planeerimisel ja tellimi-
sel tähelepanu pöörata, 
räägib hoonete rekonst-
rueerimisele ja ehitami-
sele spetsialiseerunud  
Viimistlus ja Ehitus OÜ 
juhataja Ert Soasepp.
Näeme sageli olukordi, kus hoonele on 
tellitud uus fassaad või katus, aga tervik-
liku plaani puudumisel on ehitustöid teh-
tud nii, et edasine rekonstrueerimine on 
märksa keerulisem ja kallim. Eriti kum-
malised on need juhtumid, kus tööde 

tegemisel pole arvestatud tulevikus väl-
javahetamist vajavate tehnovõrkudega, 
nagu vee-, kanalisatsiooni-, sajuvee- või 
küttetorustik, ning elektri-, side- või päi-
kesepaneelide kaabeldustega.

Seega on projekti tellimisel oluline 
silmas pidada, et hoone konstrukt-
sioonilahendused oleksid projekteeri-
tud põhjaliku ehitusekspertiisi alusel, 
arvestades olemasoleva hoone reaalset 
seisukorda. Selle käigus saab ühtlasi 
selgeks, milliseid hoone osasid tasub 
säilitada, mida lammutada ja mida reno-
veerida ning kuidas oleks kõige mõistli-
kum rekonstrueerida. Terviklik projekt 
on ainus viis tagada kõrge ja kauakestev 
ehituskvaliteet.

EHITUSMATERJALIDE  
VALIKUST SÕLTUB  
REMONDIST SAADAV KASU

Hoone rekonstrueerimisest saadav 
kasu sõltub suuresti ka ehitusmaterja-
lide valikust. Kahjuks valitakse mater-
jale liiga sageli lähtudes vaid soodsast 
hinnast või selle põhjal, mis on toote 
infolehel kirjas. Iga kord ei ole see 
paraku nii lihtne. Tegu on üldiste ja 
standardsete juhistega, kuhu ei ole või-

malik kõiki erisusi kirja panna, ning see-
tõttu ei saa neid toimiva lahenduse väl-
jatöötamiseks alati aluseks võtta. Sinna 
kõrvale on vaja eriteadmisi, et hinnata 
ehitise olukorda õigesti, ja sageli ka 
konsultatsiooni materjali tootja tehni-
lise toega.  Viimistlus ja Ehitus OÜ teeb 
koostööd mitmekümne eksperdiga, 
et kooskõlastada ehitusmaterjalidega 
seotud lahendusi. Ühtlasi oleme jõud-
nud pika ehituskogemuse najal tead-
miseni, et on materjale, mis lihtsalt ei 
kestagi Eesti kliimas.

Sellistel hoonetel, mille planeerimi-
sele ja ehitamisele on omavalitsus või 
muinsuskaitse kehtestanud piirangud, 
on tavapäraste ehitusmaterjalidega 
peaaegu võimatu täita soojusläbivuse 
nõuet, mis vastaks ka KredExi põhitin-
gimustele toetuse taotlemiseks. Näi-
teks ajaloolise välisilme säilitamiseks ei 
lubata teha fassaadile paksemat isolat-
siooni kui 20–30 mm. Seetõttu oleme 
jõudnud uue põlvkonna isolatsiooni-
materjalini, mis võimaldab saavutada 
20–30 mm kihina sama soojusläbivuse 
kui tavalise 200 mm ehitusvillaga. Vii-
mase aja huvitavaim leid on nanovärv, 
mille 1–2 mm kihi paksus on võrreldav 
50 mm kivivilla soojapidavusega.
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DOKUMENTATSIOON OLGU  
KORREKTNE JA REALISTLIK

Kvaliteetse lõpptulemuseni jõudmiseks 
on tähtis osa tugeval projektijuhtimisel, 
kohusetundlikul ja kogenud ehitusmees-
konnal ning regulaarsel järelevalvel. Kõi-
kidel pooltel peab olema ühene arusaam, 
mis on eesmärk, millised on tingimused 
ja mida tuleb kontrollida. Kui need tingi-
mused ei ole kokku lepitud, võib see viia 
kaootilise ehitustegevuseni, mille lõpp-
kvaliteeti on väga keeruline hinnata.

Ehitaja valimisel soovitame uurida, 
millisel tasemel ettevõttes projekte juhi-
takse ning kui asjatundlikud on objekti- ja 
projektijuhid. Hea oleks teada, kas hoone 
ehitustööde juhtimiseks on olemas plaan, 
ajakava, kvaliteedijuhised ja süsteemne 
kvaliteedikontroll. Sama olulised on 
rekonstrueerimistöödes kogenud ehita-
jad ja realistlik dokumentatsioon.

EHITUSLIKUD MÖÖDAPANEKUD 
VÕIVAD KARMILT KÄTTE MAKSTA

Probleemid tekivad harilikult siis, 
kui vana hoonet soovitakse rekonst-
rueerida ise või otsitakse vabakutse-
lisi ehitusmehi, kellel on küll oskused 
materjale paigaldada, aga puudub 
sisuline haridus ja tehnilised teadmi-
sed ehitusfüüsikast. Oskamatusest 
või teadmatusest võib hoones tekkida 
liigne õhuniiskus ja konstruktsioonide 
sisene kondensaat, mis loob soodsa 
keskkonna seenekolooniatele. Seen 
kahjustab konstruktsioone ja tagajär-
jed võivad olla pöördumatud, kui konst-
ruktsioonid on kaotanud kandevõime 
või kogu hoone vajab kapitaalremonti, 

et eemaldada tervisele kahjulike seente 
levik. Kuna tegu on ehitusveaga, ei ole 
selliste kahjustuste puhul üldjuhul või-
malik kindlustuselt ka hüvitist saada.

Probleeme võib tekkida teisigi. Näi-
teks, kui ehitamisel ei täideta tuleohu-
tuse määruse nõudeid, ei anna omavalit-
sus hoonele kasutusluba. Loa saamiseks 
tuleb puudused likvideerida ja ehitada 
nõuete järgi, aga see võib tähendada teh-
tud tööde lammutamist ja ümbertege-
mist. Eesti ehitussektoris esineb kahjuks 
juhtumeid, kus dokumendid on lubade 
saamise eesmärgil lihtsalt valmis kirju-
tatud, kuid need ei vasta reaalsusele ja 
inspektor ei pääse kontrollima suletud 
konstruktsioonide vastavust nõuetele. 
See tegevus on kasulik vaid ehitajale, 
kes pääseb vigase töö ümbertegemisest. 
Kannatavad aga inimesed, kes hoones 
elavad ja kellel võib õnnetuse puhkemisel 
puududa reaalne võimalus hoonest eva-
kueeruda, kuna miski ei takista tule kiiret 
levikut. Tuleohutusnõuded on mõeldud 
inimelude päästmiseks.

KOGEMUSTEGA EHITAJA ANNAB 
TÖÖDELE KINDLA GARANTII

Viimistlus ja Ehitus OÜ on tegut-
senud 14 aastat, spetsialiseerudes 
hoonete rekonstrueerimisele ja uute 
hoonete ehitamisele. Selle aja jooksul 
on rekonstrueeritud tuhandeid ruut-
meetreid eramuid ja hooneid, sh selli-
seid, mille planeerimisel ja ehitamisel 
kehtivad piirangud, tingituna piirkonna 
ajaloolis-kultuurilisest eripärast ja vaja-
dusest seda säilitada. See tähendab 
igapäevast koostööd muinsuskaitse ja 
omavalitsustega.

Ettevõte pakub klientidele tervik-
likku teenust, mis sisaldab ekspertiisi, 
projekteerimist, ehitusloa taotlemist ja 
ehitustööde tegemist koos seaduspõ-
hise ehitusdokumentatsiooniga. Ehi-
tise valmimisel taotletakse ka vajalikud 
kasutusload ja koostatakse muinsus-
kaitse aruanded. Vajaduse korral aitavad  
Viimistlus ja Ehitus OÜ spetsialistid telli-
jaid ka KredExist toetuste taotlemisel, et 
jõuda mõistliku ajaga ja probleemideta 
positiivse toetuse otsuseni.

Meie asjatundlik meeskond leiab tel-
lijale igas olukorras optimaalselt parima 
lahendi lõpptulemuse saavutamiseks, kas 
eelmise või uue põlvkonna materjalidega.  
Viimistlus ja Ehitus OÜ tagab kvaliteetse 
ehituse. Oleme välja töötanud oma pro-
jektijuhtimise mudeli ja meie ehitusmees-
kond koosneb töötajatest, kelle töökoge-
mus ehitussektoris on üle 10 aasta. 

Tänu varasemale praktikale pakume 
oma töödele ka kolmeaastast garantiid, 
mis annab kliendile kindluse ning meile 
tagasisidet ja võimaluse oma töödest 
õppida, et jõuda tulevikus veel töökind-
lamate lahendusteni.

Ettevõte garanteerib kindlustuse nii 
ehitus- kui ka hooldusperioodiks ehk 
36 kuuks pärast ehitustööde lõppemist, 
et kaitsta tellija vara ja investeeringuid. 
Meie ülesanne on pakkuda klientidele 
kultuurset, kvaliteetset ja terviklikku 
ehitusteenust, mis põhineb usalduslikul 
koostööl. Meie visioon on olla ehitami-
sel esimene valik klientidele, kes hin-
davad väärtust, ja eelistatud tööandja 
suure tootlikkusega töötajate hulgas. 

www.viimistlusehitus.ee
tel t+372 5697 9788 
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Maaküte – kindel, 
keskkonnahoidlik ja majanduslikult 
efektiivseim kütteviis

Kodu remonti plaanides 
võetakse aina sageda-
mini ette oma aja ära ela-
nud või moraalselt vana-
nenud küttesüsteemide 
väljavahetamine kaas-
aegsema, soodsamate 
ülalpidamiskuludega ja 
võimalikult hooldusvaba 
lahenduse vastu. Üks sel-
line variant on maaküte, 
mille paigaldamine nõuab 
väga vähe ümberehitusi, 
olles integreeritav ole-
masolevatesse küttesüs-
teemidesse.

„Eramajade puhul on olnud läbi aegade 
kõige populaarsemad küttekehad tahke 
või vedelkütuse katlad, kust soojus voo-
gab majja läbi põrandakütte või radiaa-
torite. Sellised katlad nõuavad siiski 
tegelemist – küttematerjali soetamist, 
kütmist, ahju puhastamist,“ loetleb Balti 
Puurkaevu OÜ tegevjuht Tõnis Ennok, 
kelle sõnul tasub uue küttesüsteemi 
valikul panustada tulevikku, oma aega ja 
keskkonnahoidu. Just maaküte on täna-
päeval selline kütteviis, mis on täiesti 
hooldusvaba ja lisaks igati ajakohane, 
sest lahendust saab jälgida ja juhtida 
nutimooduli abil ka distantsilt.

MAAKÜTE SOBIB VÄGA HÄSTI KA 
VÄIKSEMATELE KRUNTIDELE

Kui olete seni arvanud, et maaküte on 
mõeldud ainult suure pindalaga krun-
tide jaoks, siis tegelikult see nii ei ole. 
Vertikaalset maakütet saab paigaldada 
ka alla 1000-ruutmeetristele kinnis-
tutele. Horisontaalse maakütte ees on 
vertikaalsel ehk sügavuti maasse puuri-

taval küttel isegi mitu eelist. Esiteks ei 
pea majaomanikul olema selleks palju 
lagedat vaba maad. Teiseks ei jää pinnas 
kevadel lume sulatamisega hätta ega 
mõjuta seal kasvavaid taimi ja puid.

Balti Puurkaev tegeleb maakütte 
paigaldamisega ja puurkaevude puuri-
misega üle Eesti. „Pakume täisteenust 
alates projekteerimisest ja dokumen-
tatsiooni kinnitamisest omavalitsusega 
kuni teostuse ja küttesüsteemi käivita-
miseni. Projekteerimise faas koos doku-
mentidega võtab umbes kuu ja puu-
rimise järjekord teise kuu, nii et kahe 
kuuga on võimalik maaküte kenasti 
majja saada,“ räägib Ennok. Objektil 
kohapeal läheb mõni päev: masinatega 
puuritakse augud ning seejärel tuleb 
brigaad, kes ühendab kaevud, toob soo-
jatrassi majja ja paigaldab maakütte-
pumba.

Majades, kus on olemas radiaatorid 
või vesipõrandaküte, saab uue maaküt-
tekatla ühendada lihtsalt olemasoleva 
lahendusega. Soovi korral, kui katlama-
jas on ruumi, jäetakse alles ka senine 
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katel, et omanikul oleks võimalus alter-
natiivkütteks. Nendel aga, kellel on 
ainult elektriküte, tuleb veidi rohkem 
uudsesse süsteemi investeerida. Olgu 
öeldud, et maaküttekatel on keskmise 
külmiku suurune. Lisaks sisaldab see 
180-liitrist veeboilerit, mistõttu võib 
maakütte tulekul loobuda ka senisest 
elektriga köetavast boilerist. 

KOKKUHOID SENISTE KULUDEGA 
VÕRRELDES KUNI 75%

„Meie klientide tagasiside põhjal 
võib öelda, et maaküttega hoiab 
kokku keskmiselt 75% hoone senis-
test küttekuludest, ja see on tõesti 
muljetavaldav number! Esimene 
investeering on küll veidi kallim kui 
näiteks õhk-vesisoojuspumba puhul, 
kuid mida kallimaks muutub elekter 
ja teiste kütteliikide küttematerjal, 
seda kiiremini maaküte end tasa tee-
nib. Lisaks muidugi mugavus, et ei pea 
tegelema kütmise ega katla hooldami-
sega,“ sõnab Ennok.

Ta lisab, et väga tänuväärsed on ka riigi 
toetused, nagu oli KredExi väikeelamute 
küttesüsteemide uuendamise toetus, mille 
abil vahetati vanematel majadel senine küt-
tesüsteem taastuvenergiakütte vastu, või 
EAS-i hajaasustuse programm, mille kaudu 
rahastati elanike veevärgi ja kanalisatsiooni 
väljaehitust. Selliseid meetmeid võiks olla 
Ennoki sõnul rohkem ja tihedamini, sest see 
aitaks parandada meie üldist energiasääst-
likkust ja hoida keskkonda.

LÄBIMÕELDUS TAGAB  
KÜTTESÜSTEEMI VASTUPIDAVUSE 
JA TÕHUSUSE

Kõige efektiivsem on maaküte seal, 
kus on suurem vee liikumine, sest 
veest saab maakütteseade kätte enim 
energiat. Selles mõttes on Pärnu asu-
koht soodne. Selleks, et saada maast 
kätte maksimaalne soojusenergia, 
kasutab Balti Puurkaev küttekeha 
tsementeerimiseks spetsiaalselt Sak-
samaal valmistatud segu.

Balti Puurkaevu OÜ on tegutsenud 11 
aastat. Ettevõtte kuldvara hulka kuulub 
hüdrogeoloog-insener Vello Nõmmsalu, 
kel on oma erialal staaži kümneid aastaid. 
Aastas puurib ettevõte 600–700 puur-
kaevu, millest kolmandiku moodustavad 
maakütteprojektid. Litsentseeritud 13-liik-
meline meeskond teeb maakütte- ja puur-
kaevutöid aasta ringi mitmes ekipaažis. 
Kindlust lisab ka asjaolu, et ettevõte annab 
oma puurkaevudele 30-aastase garantii. 

www.baltipuurkaev.ee
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Milline lukk muudab kodu  
tõesti turvaliseks?

Eesti inimesed mõtle-
vad üldjuhul väga palju 
oma kodu turvalisusele 
ja vargakindlusele. Kui 
võetakse ette maja 
renoveerimine või ehi-
tus, panustatakse põh-
jalikult lukusüsteemi-
desse. Milline süsteem 
hoiab kodu varaste eest 
ja on samal ajal mugav 
lahendus näiteks lastega 
perede puhul, räägib 
Lukuproff OÜ tehniline 
juht Marek Noot.

„Rääkides hoone avade lukustamisest, 
on aknalukud harilikult juba tellides 
akendele paigaldatud. Seega eraldi 
lukusüsteemi akendele soetama ei pea, 
küll aga saab lisada disainitud akna-
linke. Samuti paigaldatakse laste tur-

valisusele mõeldes sageli rõduustele 
võtmega lukustatavad lingid, et lap-
sed ei saaks omal käel rõdule ronima 
minna,“ räägib Noot. Ta lisab, et akende 
lukustus on väga oluline just esimestel 
korrustel ja sellisel juhul oleks parim 
variant kasutada ka väljast mitteavata-
vaid piirajaid.

Ukselukustus on aga tavaliselt 
majaomaniku enda valida. Kui esiko-
hal on turvalisus, tuleks kogu lukusüs-
teem valida sellest lähtudes. Üldjuhul 
pakuvad uksetootjad tänapäeval uksi 
koos lukusüsteemidega, kas komp-
lektina või ilma furnituurita (s.t link, 
lukusüdamik ja selle katted jäävad 
kliendi valida).

Eestis on levinud Skandinaavia 
standard ehk Abloy ja ASSA lukusüs-
teemid, kuid omajagu on suurenenud 
ka eurostandardi ehk Saksa tüüpi luku- 
süsteemide osakaal. Viimane tähendab 
mehaanilist lukustust, millele annab 
lisada nutiluku ehk läbi telefoni raken-
duse või interneti juhitava lahenduse, 
et teha kasutaja elu mugavamaks.

NUTILUKK AVAB UKSE VÕTMETA

Nutilukkudest on Noodi sõnul saanud 
suundumus, mis areneb pidevalt. Need 

töötavad tavaliselt alandatud vooluga 
12–24 V või patareitoitel ja neid saab 
juhtida mitmel viisil, näiteks koodi, kiibi, 
kaardi, sõrmejäljelugeja või biomeetria 
ehk silma võrkkesta abil. Kuna mugavus 
maksab, siis kvaliteetsed nutilukusüs-
teemid ei ole ka kõige soodsamate kil-
last, kuid annavad lukustussüsteemile 
palju juurde. Nii ei pea lastele andma 
kaasa võtit, mille nad võivad lihtsalt ära 
kaotada, vaid piisab telefoni abil edas-
tatavast koodist või sõrme surumisest 
lukule. Samamoodi on nutilukk hea 
variant, kui teile tulevad külla sugulased 
või on palgatud ehitusmees – neile saab 
anda majja sisenemiseks ühekordse või 
aeguva koodi.

Aasta tagasi lisaks Viljandile ka Pärnus 
Papiniidu tänaval teeninduspunkti ava-
nud Lukuproff OÜ alustas tegevust 2012. 
aastal, millele eelnes omakorda pikk töö-
kogemus lukkude valdkonnas. Ettevõtte 
põhitegevus on võtmete valmistamine, 
autovõtmete valmistamine-kodeerimine, 
fonosüsteemide paigaldus, uste-väravate 
automaatika. Lukuproff OÜ on teadaole-
valt ainus lukuabi Pärnus, mis töötab 24 
tundi ööpäevas.

Loe lähemalt lukkudest ja turvalisusest:
www.lukuproff.eu



SA SUUDAD ROHKEM!

VIVAX Sport – vahendid lihas-luukonna süsteemile.
Kreemid on ohutud kasutamiseks igas vanuses (liigesevalude, traumade, vigastuste ja 
muude eaga seotud muutustest tulenevate haiguste korral).

PUNANE - Soojendav, treeninguteks, vältimaks vigastusi. Aitab kiiresti ja õigesti valmistada lihaseid ja sidemeid 
füüsiliseks tegevuseks, ei soojenda ainult pinnapealselt, vaid toimib ka “sisemiselt”. Soojenemine toimub ilma põle- 
tamise ja ülekuumenemiseta.

ROHELINE - Regenereeriv, kasutamiseks traumade ja vigastuste korral. Vähendab märgatavalt paranemise aega 
muljumiste, rebestuste, verevalumite ja muude vigastuste korral. Sel on lümfisüsteemi dreeniv effekt, alandab turset. 
Aitab vabaneda isegi vanadest traumadest.

SININE - Taastav, kasutamiseks peale füüsilisi koormusi. See on asendamatu inimestele kes palju aega veedavad 
jalgadel ja sundasendites: autojuhid, juuksurid, kontoritöötajad, jne. Geel kõrvaldab lihaste väsimuse ja jalgade turse 
pikkade lendude ajal.

Erilise koostisega VIVAX SPORT kreemid on saadaval Ülejõe Apteegis ja Tervisekaupluses.

ÜLEJÕE APTEEK
Jannseni 7a, Pärnu

E-R 8.00–19.00
L 9.00–16.00

Tel. 443 2255

TERVISEKAUPLUS
Keskväljak 1,  Pärnu

Avatud E-R 10.00–18.00

Tel. 447 2686

SELLE REKLAAMI 
ETTENÄITAMISEL 
HIND – 10%



KAEVETÖÖD
TÕSTETÖÖD
VEOTEENUS

Meie masinad

tagaluuktõstuk, kraana

Volvo fl6

planeerimiskopp, kaevekopp, kaablikopp

Miniekskavaator 
kaaliga 4.6t

JCB 532 Laadur 
12m mastigaKas sul projekt või idee, mida sooviksid 

meiega arutada? Kirjuta või helista meile. 

Kontakt

www.cavaton.eu
(+372) 5896 8531
CavatonOY@gmail.com Hinnad alates 28€/h 
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Maja seisukord ja kodu sisekliima 
sõltuvad ventileerimisest

Praegusaja ehituse võt-
mesõnad on energiatõhu-
sus ja energia kokkuhoid, 
mida püütakse saavutada 
enamasti õhutihedate 
ehitusmaterjalide ja 
ökonoomsete küttesüs-
teemide abil. Ent piisava 
ventileerimise ehk õhuva-
hetuseta need iseenesest 
head sisekliimat ei loo ja 
niiskust majast välja ei vii.

„Ventileerimine on tähtis nii hoone 
tervisele kui ka elanike jaoks mõnusa 
sise-tkliima loomiseks. Kui vanemaid 

maju rekonstrueeritakse, lisatakse 
seintele ja katusele enamasti lisasoo-
justust, senised uksed-aknad vahe-
tatakse uute vastu ja hoone muutub 
väga õhutihedaks. Pesuruumidest, 
toiduvalmistamisest köögis ja inimes-
test endast tekib aga niiskus, millel 
pole ventilatsiooni puudumisel kuhugi 
minna,“ selgitab ventilatsiooni- ja jahu-
tussüsteemide paigaldaja AmerEsti OÜ 
projektijuht Imre Baumann.

Samuti saastub toaõhk suitsetami-
sest, mööblist ning ehitus- ja viimist-
lusmaterjalidest erituvate ainete tõttu, 
kütmisest ja gaasipliidi põlemisest. 
See kõik vähendab hapniku hulka ning 
suurendab niiskust, süsihappegaasi ja 
mikroobide sisaldust, mis omakorda 
tekitab vajaduse hästi töötava ventilat-
sioonisüsteemi järele.

Liigsest niiskusest ruumis saab aru 
näiteks lae nurkadesse või seinte ser-
vadesse tekkivate niiskuskahjustuste 

ja hallituse järgi, sest niiskus hakkab 
otsima teed majast välja. Tähelepanu 
tasub pöörata duširuumi või vannitoa ja 
köögi seintele ja lagedele, sest nendes 
ruumides tekib enim niiskust. Kahjuks 
ei mõtle inimesed näiteks aknaid vahe-
tades, et võivad ventilatsioonisüstee-
mile panustamata endale karuteene 
osutada ja oodatud energiakokkuhoiu 
asemel hoopis leviva niiskusega võit-
lema hakata.

VENTILATSIOON ON OLULINE 
REKONSTRUEERIMISE OSA

Kõige mõistlikum on ventilatsioo-
nilahendus projekteerida ja ehitada 
välja üldise rekonstrueerimise käi-
gus, sest hiljem on need tööd eba-
mugavad ja mahukad. Tegu on üsna 
suure seadme ja jämedaid torusid 
sisaldava süsteemiga, mida pole 
lihtne elamusse mahutada.
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„Hästi projekteeritud ventilatsioo-
nisüsteem sisaldab lisaks lihtsale sis-
sepuhkele ja väljatõmbele ka soojus-
vahetit, mis kasutab ära soojuse õue 
suunatavast õhust, mitte ei kirjuta seda 
piltlikult öeldes korstnasse,“ räägib 
Baumann. „Selliste süsteemide ehitami-
seks on mõistlik pöörduda projektee-
rimisfirma poole, et vältida võimalikke 
vigu, mida omanikud kogenematusest 
teha võivad. Projekteerija oskab hin-
nata akende vahetusest tulenevat 
ventilatsiooni väljaehitamise vajalik-
kust või pöörata tähelepanu õhu sisse-
puhkele, mida kiputakse sageli näiteks 
mehaanilise ventilatsiooni paigaldami-
sel ära unustama.“ 

Ta nendib, et on puutunud kokku ka 
olukordadega, kus omanikud ei tihka 
kulude kokkuhoiu pärast ventilatsioo-
niautomaatikat tööle panna. Selge on 
aga see, et seisvast masinast pole ruu-
mide ventileerimisel mingit kasu.

IGA-AASTANE HOOLDUS HOIAB 
SÜSTEEMID KORRALIKULT TÖÖS

Väga oluline on ka ventilatsiooni-
seadmete hooldus, mida tuleks teha 
vähemalt kord aastas, näiteks koos 
korstnapühkija kutsumisega. „Pai-
galdatud ventilatsiooniseadme pika 
ja efektiivse töö tagab selle korra-
pärane hooldus ning vajaduse korral 
liikuvate osade ja filtrite vahetus. 
Kui süsteemi pole kaks-kolm aastat 
puudutatudki, ei maksa imestada, 
kui see lakkab korralikult töötamast,“ 
selgitab Baumann, lisades, et täna-
päeva targad seadmed oskavad ka ise 
märku anda, millal on aeg hoolduseks 
või detailide ja filtri vahetamiseks. 
Hooldada võib asjalik majaperemees 
ise või kutsuda tehniku mõnest hool-
dusettevõttest.

Eramajade puhul on iga aastaga 
järjest menukam jahutussüstee-
mide paigaldus. „Võib öelda, et uute 
majade puhul on tegu juba standar-
diga, et ventilatsioon planeeritakse 
koos jahutusega. Aga pole ka ime, 
sest jahutuslahendused muutuvad 
hinnalt aina soodsamaks ja anna-
vad elanikele kuumadel suvepäe-
vadel väga palju mugavust,“ nendib 
Baumann. 

Samuti on populaarsed niisutus-
seadmed, sest ventilatsiooni- ja kütte-
süsteemid niisutavad õhku. Kui talvel 
on toas õhuniiskus alla 20%, on tegu 
madala näitajaga, mis võib tekitada 
kehva enesetunnet. Selle vastu aita-
vad väikesed niisutusseadmed, mida 
võiks paigutada magamistubadesse.

OÜ AmerEst on 2008. aastal loodud erakapitalil põhinev firma, mis tegeleb ehitiste 
ja rajatiste  tehnosüsteemide ja sisekliima projekteerimisega ning seadmete paigal-
dusega, samuti ventilatsiooni- ja jahutussüsteemide remondiga. Ettevõtte eesmärk 
on olla professionaalne ja usaldusväärne partner nii suurtele ehitus- ja projektijuhti-
misfirmadele kui ka eratellijatele.
 

OÜ AMEREST PÕHITEENUSED:

• ventilatsioon, konsultatsioonid, lahendused

• ventilatsioonisüsteemide paigaldus, avade puurimine, tuletõkketööd

• jahutus, õhkküte, niisutus, suruõhk

• ventilatsiooni- ja kliimaseadmete remont, filtrite müük

• ventilatsiooniautomaatika ehitus, paigaldus, remont

 
www.amerest.ee  



aBENDERS KATUSTEL 
KEVADINE HINNASULA

www.benderskivikatused.ee/parnumaa

KINDEL 
INVESTEERING
Kivikatus on kindel 
investeering. Kivikatus 
lisab väärtust teie majale.

KVALITEET
Benders katusekivid on 
toodetud vastu pidama 
heitlikutele ja muutuvatele 
ilmastikuoludele.

PIIRATUD KOGUSES
Soodsat kaupa jätkub 
20- le, keskmise suurusega 
majale.

PAIGALDUS
Katuse paigaldab, meie 
pikaajaline koostöö-
partner, Kodukatus OÜ

KONTAKT

Benders Baltic Nord OÜ 
Marko Lapp
+ 372 52 66 244

Kodukatus OÜ
Rauno Liivrand
+372 5667 5223

TASUTA 
MÕÕDISTAMINE 
JA SEISUKORRA 
HINDAMINE
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Millal on õige aeg mõelda  
uuele sisekujundusele?

Kui pisemaid remondi-
töid, nagu tapeedivahe-
tus ja seinte värvimine, 
tehakse kodus umbes 
iga viie aasta tagant, siis 
ulatuslikumalt uuen-
datakse majapidamist 
keskmiselt pärast 15–20 
aastat. See on aeg, mille 
jooksul jõuavad mater-
jalid ja mööbel oma aja 
ära elada. Sisustussalongi 
Duo Sisustuse OÜ sise-
arhitekt Krislyn Kokk 
annab nõu, millest alus-
tada kodu uuendamist 
ning kuidas saab disaineri 
abiga hoida remonditöö-
delt kokku aega ja raha.

Üks selliseid ruume, mis muutub ajaga 
väga palju, on vannituba, sest seda 
kasutatakse palju ning see ruum saab 
pidevalt niiskust ja vett. Aja möödudes 
ei näe keraamilised plaadid, sanitaar-
tehnika ja -keraamika enam kuigi head 

välja ning lisaks muutuvad ajaga selle 
ruumi vajadused. Näiteks väikeste 
laste puhul kasutatakse pesemisel 
pigem vanni, hiljem aga eelistatakse 
dušši ja vann pole enam nii oluline. Tei-
seks kasutatakse tihedalt kööki ja ka 
sealne mööbel kulub ruttu. Peale selle 
muutub mood ja vana armas mööbel ei 
tundu enam ühel hetkel lihtsalt kuigi 
ilus ja uuenduslik.

MILLEST PEAKS ALUSTAMA  
KODU UUENDAMIST?

Kodu uuendamisel on tähtis luua sobilik 
interjöör. Esmalt tuleks läbi mõelda, mida 
soovitakse saavutada ja millises mahus 
võiks uuendusi teha. Kindlasti on mõistlik 
säilitada ühtse idee ja stiili loomisel side 
hoone arhitektuurse ilmega, mugavuse 
huvides võiks vajaduse järgi korrigeerida 
ka planeeringut. Oluline on läbi mõelda, 
kes hakkab töid tegema, ja sõlmida kok-
kulepped, et protsess ei jääks töömeeste 
puuduse tõttu hiljem venima. Sealt edasi 
saab juba kokku panna konkreetsema 
eelarve uuendustööde jaoks.

Töid peaks alustama kommunikat-
sioonide väljavahetamisest – juhul, kui 
need on aegunud. Torud ja juhtmed 
tuleb üle kontrollida ning viia need suu-
remate planeeringumuudatuste korral 
üle uutele asukohtadele. Kokkuhoid 
pole mõistlik ka küttesüsteemi uuen-
damisel. Need on kodu vastupidavusele 
mõeldes väga vajalikud investeeringud.

Järgmisena tuleks üle vaadata 
aknad ja uksed. Kui juba teha suure-
maid remonditöid, tasub ka avatäited 
vajaduse korral kohe välja vahetada. 
Hilisem vahetus tähendaks avade 
uuesti viimistlemist. Edasi saab minna 
juba viimistlusega: seinte värvimisega, 
põrandamaterjali paigaldusega jne.

KUJUNDAJA KAASA PLAANIDESSE 
JUBA ENNE EHITUSTÖÖDE ALGUST

Kujundaja võiks kaasata võimalikult 
vara, enne ehitustööde algust. Kui ehi-
tus juba käib, võib olla märksa keeruli-
sem ja kulukam muudatusi teha. Suurte 
muudatuste korral võiks kaasata kujun-
daja juba siis, kui arhitekt on eskiisla-
henduse valmis saanud ja kujundaja 
saab üle vaadata üldplaneeringu. Selles 
staadiumis on veel lihtne muudatusi 
teha, et lõpptulemus sobiks tellijale ja 
eriosade projektid saaksid kohe õiged.

Kujundaja saab abiks olla nii suures 
plaanis kodu kujundamisel kui ka kõige 
väiksemates küsimustes. Kui mõne 
muudatuse puhul on kahtlusi, tasub 
alati spetsialistidelt nõu küsida, kusjuu-
res lihtsamaid küsimusi saab lahendada 
väga edukalt näiteks konsultatsiooni 
käigus. Suuremate projektide puhul 
loob kujundaja eelkõige ühtse terviku, 
et kõik kliendi soovid sobituksid oma-
vahel ning klient saaks täielikult toi-
miva ja funktsionaalse planeeringu, kus 
on kasutatud ka nutikaid lahendusi.

Foto: Mari Pukk



15ERAMAJADE REKONSTRUEERIMISEST | 2019

Erakliendid küsivad sisearhitektilt 
enamasti täislahendusega projekti. 
Kliendid eelistavad, et disainer paneks 
kõik paika ja tulemus oleks terviklik. 
See on ka loomulik, sest enamik kliente 
ei suuda end kõikide ehitusküsimustega 
ja turul pakutavate toodetega kurssi 
viia ning nende jaoks on märksa liht-
sam, kui keegi nende eest töö ära teeb. 

Kui kliendil ei ole võimalik tellida 
eelarve tõttu kogu projekti, tasub tel-
lida disainerilt vähemalt esimese etapi, 
mis hõlmab üldplaneeringut, elekt-
riplaani, torustiku asukohta jm üldehi-
tuseks vajalikke jooniseid. Viimistluse 
ja sisustuse valikuga tegeleb sellisel 
juhul klient ise. Vahel tuleb ka ette, et 
kliendid soovivad lihtsalt kinnitust oma 
mõtetele ja nõu vaid mõnes pisiasjas, 
nagu seinte toonid või kuidas mööblit 
paigutada. Sellisel juhul saab väga edu-
kalt kasutada konsultatsiooni ehk kut-
suda kujundaja kohale, et saada kokku-
saamisel vastused küsimustele.

SUUNAD: UUE JA VANA  
KOMBINEERIMINE, ÜMARAD 
KUJUNDID JA LOPSAKAD TAIMED

Hetkel on moes looduslähedased pastel-
sed toonid ja materjalid ning kuldse ala-
tooniga ookerdetailid, aktsendina tume-
sinine ja roheline. Matt must on endiselt 
elegantne, luksuslik ja ajatu. Samuti loo-
dusest inspireeritud kujundid modern-
ses võtmes. Moes on uue ja vana mööbli 
kombineerimine, kusjuures palju kasu-
tatakse ümaraid kujundeid (nii lühtrid 
kui ka lauad, peeglid jm mööbel). Metalli 
viimistlusel annavad tooni kuld, vask ja 
must. Modernsete ja valgete köökide 
juurde lisandub ka klassikalisi ja värvilisi 
kööke. Harjumuspäraste valgete lagede 
asemel on trendikaks valikuks eri toonid 
ja mustrid ning kasutatakse isegi tapeete.

Sel aastal ilmestavad interjööri 
lopsakas taimestik, roheliste lehtede 
disain ja troopilised meeleolud, mis 
mõjuvad modernselt ja aitavad tuua 
sisekujundusse looduseilu. Taimi ostes 
tasub vaadata meetriste ja veelgi kõr-
gemate taimede poole.

Kui eramul võiks olla üldises plaanis 
ühtne stiil ja läbiv joon, siis kerget eripära 
võiks lisada lastetubadesse. Kui ülejää-
nud maja on näiteks heledates ja hallides 
toonides, siis lapse tuppa võiks lisada 
värve. Lisaks on paljudel lastel soov mõne 
temaatika järele või on neil välja kujune-
nud oma lemmiktoon, mida nad kindlasti 
kasutada sooviksid. Üllatada võib ka näi-
teks WC-disainiga – see väike ruum võiks 
olla ülejäänust midagi täiesti erinevat, et 
tekitada n-ö vau-efekti.

NIPID, MILLEGA HOIDA OMA KODU MODERNNE,  
STIILNE JA KORREKTNE 

Esmamuljele tasub pöörata tähelepanu, sest sisenedes nähakse esimese asjana 
esikut, mis kipub aga olema pigem praktiline. Lisa esikusse midagi põnevat, näiteks 
pildid, ilus peegel või uhke tumba, mis püüab pilku.

Kardinad – lihtsad maani kardinad lisavad ruumi hubasust ja omapära. Lisaks on 
selline lahendus aegumatu.

Seinad – kasuta seintel lihtsaid heledaid toone. Liiga intensiivsed värvid ja paljude 
toonide kasutamine väsitab ja tüütab ruttu ära. Kasuta seintel pigem suuri peegleid 
ja pilte!

Mööbel – üldises plaanis pigem tagasihoidlik ja mitte kasutada palju eri materjale. 
Aktsenti saab lisada patjade või näiteks ilusa stiilse tugitooliga.

Dekoratiivsed taimed annavad lihtsale üldmuljele juurde hubasust ja elu.

Avatud planeering tekitab rohkem avarust ja ruum tundub suurem.

Valgus – peale üldvalgustite võiks kasutada meeleoluvalgust, nagu valguskarniisid, 
üles ja alla suunatavad seinavalgustid. Lisaks on põnevad valgustatud dekoratiivele-
mendid, näiteks suunatud valgus pildile või suurele põrandavaasile.

Vannituba – seal võiks kasutada pigem neutraalseid looduskiviplaate ja panna 
rõhku eri värvi sanitaartehnikale.

Asenda väikesed dekoratiivelemendid suurtega – see jätab korrektsema mulje. 
Näiteks suur vaas lilledega ja kõrged küünlahoidjad põrandal.

Foto: Ago Tammik

UUS SISUSTUSSALONG PÄRNUS

2019. aasta alguses avati uus ja omanäo-
line sisustussalong Pärnus Waldhofi Äri-
maja esimesel korrusel.
Duo Sisustus sai alguse sõpruskonnast, 
kus ühed tahtsid alustada eritellimus-
mööbli tootmisega ning teistel olid ole-
mas oskused disainida ja luua midagi 
ilusat. Koos otsustati teha salong, mis 
pakuks kliendile terviklahendust alates 
sisekujundusest ja mööbli tootmisest 
ning lõpetades aksessuaaride valikuga. 
Lisaks oma tehase toodangule pakub 
salong kaasaegset mööblit Euroopa tipp-
tootjatelt, nagu näiteks Hollandist, Saksa-

maalt ja Šveitsist. Dekoratsioonide puhul 
pakutakse valikut, mida teistes kohalikes 
poodides ei leidu. Salong pakub laias vali-
kus mööblit, valgusteid ja aksessuaare ka 
ühiskondlikesse ruumidesse, näiteks kon-
toritesse ja restoranidesse.

Duo Sisustus pakub klientidele ter-
viklahendust, mis tähendab, et klient 
võib kindel olla, et talle lähenetakse 
personaalselt ja sisekujundajad disaini-
vad mööbli just tema vajadustest lähtu-
des. Kuna salongil on oma mööblitehas, 
ollakse tänu sellele väga paindlikud ja 
lahendus leitakse igale soovile!

www.duo.ee
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Mida teha, kui pööningul on  
soojustus ära vajunud ja  
soe tungib välja?

Pärnu eramajade pöö-
ninguid katavad sageli 
kümnete aastate vanused 
saepurukihid või villaplaa-
did, mis on praeguseks 
amortiseerunud ja vaja-
vad lisasoojustust. Kõige 
tõhusam vahend suure-
pärase soojus- ja heliiso-
latsiooni tagamiseks on 
looduslik ISOVERi Insul-
Safe’i puistevill, kinnita-
vad Maidu Pae puistevilla 
paigaldamise ettevõttest 
Maibis Groupi OÜ ja 
Ardo Aolaid Saint-Go-
baini Ehitustoodete ASist.

Enamik meist kujutleb sõna „ehitusvill“ 
kuuldes torkivat ja aevastama ajavat 
villaplaati, mida paljaste kätega puudu-
tada ei taha ja mis ei kutsu sugugi eba-
meeldivat soojustustööd ette võtma. 
See on ajalugu. Parima soojapidavusega 
ISOVERi InsulSafe’i puistevill on natu-
raalne, tolmu- ja allergiavaba ning sobib 
nii lagede soojustamiseks uusehitistel 
kui ka täiendavaks soojusisolatsiooniks 
vanades hoonetes. InsulSafe’i võib pai-
galdada ka otse lae laudise ja õhu- või 
aurutõkke peale.

„Meie ettevõttel on InsulSafe’i 
puistevilla paigaldamisega suured 
kogemused ning neile tuginedes võin 
kinnitada, et tegu on tõepoolest üli-
malt kvaliteetse materjaliga, mis on ka 
näiteks pretensioonikate Põhjamaade, 
Soome ja Rootsi tellijate poolt väga 
nõutud. Tegu on peamiselt taaskasu-
tatud klaasist valmistatud, ökoloogi-
liselt puhta, tolmuvaba, mittepõleva 
ja suurepärase isolatsioonivõimega 
mineraalvillaga, mis ei sisalda keemilisi 
lisandeid,“ selgitab Pae. 

See on muide ainus spetsiaalselt 
tehases tootena valmistatud puistevill, 
teised puistevillad valmistatakse teha-
ses üldjuhul mineraalvilla tootmisjääki-
dest. InsulSafe ei pane nahka kihelema 
ega tekita paigaldamisel tolmu, olles 
samas kaalult üks kergemaid mineraal-
villasid. Milleks koormata maja, mis 
talvel niigi sulalume koorma all ägiseb? 
Mida suuremat koormust majale laduda, 
seda kiiremini hoone karkass väsib. 50 
m³ kohta on InsulSafe raskema kivivil-
laga võrreldes umbes tonni jagu kergem. 
Samas on puistevilla järelvajumine sisu-
liselt nullilähedane. ISOVERi InsulSafe’i 
puistevill on A-klassi ehk kõrgeima 
tuleohutusklassiga toode – mis aga ei 
tähenda, et materjal ei hõõgu ega põle!

KUIDAS ARU SAADA, ET MAJA 
SOOJUSTUS ON PUUDULIK JA  
NIISKUSESISALDUS LIIGA SUUR?

Puudulikule soojustusele ja tuulutu-
sele katuslael viitavad enamasti talvel 
jääpurikad räästas, lumest puhtaks 
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sulanud katus. Kehvale soojustusele 
ja ventilatsioonile vihjavad ka suured 
küttearved ja liigne niiskus. „Paraku 
on paljudel majadel katuse tuulutus- 
avad ja tuulekastid renoveerimise käi-
gus kinni ehitatud, mis tekitab majja 
ja pööningule ebasobiva sisekliima,“ 
tõdeb Aolaid, kelle sõnul võib hoone 
puitkonstruktsioon minna puuduliku 
ventilatsiooni tõttu kergesti hallitama, 
tekitada seeneeoseid või koguni mäda-
neda. Pööningu  õhutusavad ehitatakse 
tavaliselt kinni põhjendusel, et lisaks 
külmale ei saaks ka närilised, oravad, 
linnud ja herilased majja tungida. Mui-
dugi meeldivad neile soojad kohad nagu 
maja pööning ja kuna loom liigub vastu-
pidi inimesele UV-kiirguse soojuse järgi, 
on oht, et nad võivad tõesti eramusse 
sattuda. Ent selle vastu on olemas 
lahendus: tuulutusavad tuleb ehitada 
närilistele ja putukatele läbimatuks.

Harvad pole ka juhud, kus puudulike 
teadmistega ehitusmehed on vedanud 
näiteks otse läbi lae pööningule köögi-
kubu toru või vannitoa ventilatsiooni, 
jättes toruotsa pööningule lahti, mille 
tagajärjel tekib lisaniiskus. „See pole 
naljaasi. Niimoodi võivad maja katuse-
talad ja roov minna liigniiskuse tõttu 
hallitama,“ tõdeb Pae. 

Ainult soojustuse lisamisega katuse 
konstruktsiooni üldist seisukorda ei 
lahenda. Suurt tähelepanu tuleb pöö-
rata aurutõkke korrektsele toimimi-
sele. Aurutõkkena soovitame kasutada 
ISOVERi VARIO Duplexi mebraani, mis 
on varieeruva aurutakistusega ja tagab 
renoveeritaval majal parima tulemuse. 
Membraani saab paigaldada otse lau-
disele või olemasolevale saepuru-lub-
ja-liiva segule. Kõik aurutõkke liited 
tuleb tihendada teipimise teel või her-
meetikuga. Rusikareegel ütleb, et auru-
tõke võib asetseda kuni kolmandiku 

sügavusel soojustuse sees. Näiteks, kui 
enne on paigaldatud 20 cm saepuru, 
tuleb lisasoojustust lisada vähemalt 40 
cm. Paigaldatud elektrikaablid peavad 
jääma puistevillast kindlasti välja.

KORRALIK SOOJUSTUS TASUB END 
KÜTTEARVETELT KUHJAGA TASA

„Majaomanike teadlikkus soojustusma-
terjalide ja tehnoloogiate puhul ei ole 
veel kahjuks väga suur,“ tõdevad Aolaid 
ja Pae. „Soojustamist on kindlasti õige 
alustada katusest, sest soojus tõuseb 
üles, ja seega on pööning just see koht, 
kust on suured soojakaod. Paljud ini-
mesed püüavad hoida soojustuse pealt 
kokku, lisades näiteks vanale ärava-
junud saepurule juurde 10 cm puiste-
villa, mõtlemata, et see ei anna oodatud 
efekti. Soojustuse paksus pööninglael 
peab meie kliimas olema kokku umbes 
40–50 cm. Kui puisteauto peab niikuinii 
kohale sõitma, on mõttekam paigaldada 
kohe paksem soojustuse kiht.“

Kokkuhoid soojustuse pealt tähen-
dab suuri küttekulusid. Soojustades aga 
hoone korralikult, vähenevad ka kütte-
arved, tasudes nii pikemas perspektii-
vis kordades soojustuse peale kulunud 
summa. Samas rõhutavad spetsialistid, 
et üle 60 cm paksune villakiht ei anna 
efektiivsust märkimisväärselt juurde.

Tihti on majaomanikud dilemma ees, 
kas jätta rekonstrueerimisel vana saepuru 
alles või eemaldada. Mida siis teha? Pae 
sõnul oleneb see eelkõige soojustuse ja 
pööningu olukorrast. „Peab veenduma, et 
pööningul ei ole niiskust ega hallitust ning 
katus ei lase läbi. Kui olemasolev soojus-
tus on kuiv ja puhas, tasub tõesti lihtsalt 
lisasoojustus peale panna. Kui aga tundub, 
et liiva- või isolatsiooniplaatide vahel on 
näriliste käigud, võiks mõelda soojustuse 
täielikule väljavahetamisele.“ 

Tähelepanuta ei tohi jätta ka teisi 
maja osi. Näiteks tuleb soojustusele 
mõeldes vaadata üle ka korsten, kas 
seal on pragusid või krohvi pudenenud. 
Kindlasti tuleb lasta see enne soojus-
tuse paigaldamist korstnapühkijal üle 
vaadata ja vajaduse korral korda teha. 
Unustada ei tohi ka käiguteid, kui korst-
napühkijal on vaja pääseda näiteks 
läbi pööningu katusele, sest puistevilla 
sees ei tohi käia. Soovi korral võib teha 
pööningule ka laiemad lavatsid, näiteks 
asjade hoidmiseks. Millele aga sageli ei 
tulda, on pööninguluukide lisasoojusta-
mine villaplaadi või mõne muu soojus-
tusmaterjaliga. Vastasel juhul jääb luuk 
külmasillaks elamu ja pööningu vahel 
ning sealt läheb pööningule arvestatav 
hulk sooja majast.

„Tuulesuunajad, pööninguõhutus, 
käiguteed, tuletõkkevill korstna ümber 
– tööd peavad olema korralikult läbi 
mõeldud ja korrektselt tehtud. See on 
põhjus, miks soovitame alati kutsuda 
spetsialisti pööningut üle vaatama ja 
soojustustöid tegema,“ räägib Aolaid. 
Tema sõnul on seaduses hetkel väike 
puudujääk, kuna riiklikult on reguleeri-
mata, kes võivad puistevilla soojustus-
töödega tegeleda ja millisele kvalifikat-
sioonile peab paigaldaja vastama.

Kui puistevilla paigaldaja sõidab 
maja ette ja tahab mustadest kilekotti-
dest nimetut villa paigaldada, tuleb täp-
sustada, millise tootega on ikkagi tegu. 
„Lihtsalt puistevill“ ei ole kvaliteetse 
toote õige nimi ja tegu võib olla hoopis 
kasutegurita tootega. Ausal paigaldajal 
on ette näidata  pakend, millel on kirjas 
materjali nimi, millised on toote oma-
dused ja tehase poolt ette nähtud pai-
galdamise tihedus. Selguse mõttes on 
suurematel tarnijatel olemas kodulehel 
paigaldajate nimed ja kõige õigem on 
valida oma töömehed nende hulgast.

LÜHIDALT INSULSAFE’I  
PUISTEVILLAST
 
ISOVERi InsulSafe on mineraalne 
puistevill, mis on valmistatud spet-
siaalselt puhuriga paigaldamiseks. 
Villale ei ole lisatud muud sideainet, 
kui väike kogus tolmu siduvat õli. 
InsulSafe on valmistatud anorgaa-
nilisest ja keemiliselt neutraalsest 
materjalist ega sisalda korrosiooni 
tekitavaid komponente. Tegu on 
lõhnatu tootega, mis ei mädane ega 
paku soodsat kasvupinnast hallitus-
seentele. Klassifitseerub vastavalt 
standardile EVS EN 13501-1:2007 
tuletundlikkuse klassi A1.
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Maja rekonstrueerimine  
alaku katusest!

Katusevahetus ei tähenda 
lihtsalt ühe materjali 
katuselt eemaldamist ja 
uue paigaldamist, vaid 
sinna vahele mahub hulk 
muid töid-tegemisi. Kui 
omanikul tekib idee lisada 
vintskap või vahetada 
materjal teise vastu, tuleb 
enne saada omavalitsu-
sest kooskõlastus. Samuti 
tasub lasta professionaalil 
hinnata sarikate ja pöö-
ningu olukorda, et katust 
lahti võttes ei oleks oota-
matuid üllatusi.

„Inimesed ei oska sageli hinnata oma 
eramu katuse seisukorda ega teagi, mida 
nad täpselt tahavad: kas ainult materjali 
vahetamist või rajada katuse selliselt, et 
saaks tulevikus pööningule toad välja 
ehitada. Nõu pidamiseks tasub astuda 
katusefirmasse sisse ja konsulteerida, 
kust oleks mõistlik pihta hakata. Tegut-
seme aastast 2006 ja oleme paigaldanud 
igasuguseid erinevatest materjalidest 
katuseid väga erinevatele hoonetele, 
kuni kirikutornideni välja,“ ütleb Urmas 
Peterson Katuseabi OÜ-st, lisades, et 
igal juhul peaks hoone rekonstrueeri-
mine algama katuse vahetusest.

Kui katuseremondi juures midagi 
muutub – kasvõi katuse värv, rääkimata 
materjalist, kaldest, laiusest või akende 
rajamisest –, peab ehitusseadustiku 
järgi olema projekt ja kooskõlastus 
omavalitsuselt. Katuseabi OÜ spetsia-
listid mõtlevad meelsasti oma kliendi 
projektiga kaasa ja aitavad läbida koos-
kõlastuse saamise protsessi.

„Esmalt peab majaomanikul olema 
visioon, millist katust ta soovib, sest valik 

on lai: eterniit, pehme katus, kivi-, valts- 
või plekkkatus. Valikus on oluline koht 
kaldel, mis seab omad reeglid. Oleme 
kohanud vigu, kus paigaldatud materjal 
ei sobi olemasolevale katusekaldele ning 
pärast ollakse hädas, kui lumesulavesi 
pressib liitekohtadest sisse,“ tõdeb Peter-
son. „Teine murekoht on katuse kaal. Kui 
on kindel soov saada kivikatust, võib see 
vajada lisaroovi ja -sarikaid. Rääkimata 
sellest, et ehitusspetsialistil tuleb lasta 
kontrollida kandekonstruktsioonide olu-
korda. Kivikatus kaalub mitu tonni ja kui 
lisada sinna talvine poolemeetrine sulalu-
mekiht, ei pruugi see olla mõistlik.“ 

Tubade väljaehitamine katusealu-
sesse on tema sõnul mõistlik, kuid sellest 
sõltuvad omakorda katuse soojustus ja 
aluskatted, mis muudavad „sooja“ katuse 
ehitamise „külma“ katusega võrreldes 
kallimaks. Inimesed ei oska sageli arves-
tada, et katusevahetus toob kaasa mitu 
nüanssi, nagu näiteks roovituse külge 
kinnitatud räästakastide vahetuse. 
Samuti tuleb lisada vihmaveesüsteem 
ja lumetõkked ning seadusega nõutud 
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korstnapühkija trepid ja sillad. Vanal 
majal ei pruugi olla parimas seisukorras 
korstnamütsid ja -pitsid ning lekkeohu 
tõttu tasub ka nende rekonstrueerimine 
kohe ette võtta, sest hilisem paigalda-
mine tähendab uuesti tõstukite rentimist 
ja töömeeste kutsumist. Kui ohutustarvi-
kud jäävad paigaldamata uuele hoonele, 
ei anta majale kasutusluba.

KUI KAUA VÕTAB KATUSEVAHE-
TUS AEGA JA MIKS TASUB SEDA 
TEHA TALVEL?

Petersoni sõnul tuleks hariliku eramaja 
katuse vahetamisel arvestada umbes 
kuuga. „Katust vahetatakse ka talvel, mis 
on isegi parem aeg, sest talvel on vähem 
sademeid. Ja kui lund peakski sadama, 
saab selle labida või lehepuhuriga lihtsa 
vaevaga vahelaelt kätte, samal ajal kui 
vihm kipub imbuma puitkonstruktsioo-
nidesse,“ selgitab ta. „Lisaks võimalikele 
veekahjustustele ei lõhu töömehed tal-
vel tänu külmunud mullale ja paksule 
lumekorrale nii palju ka ümber maja raja-
tud lillepeenraid ja taimi. Ka järjekorrad 
on talvel lühemad, kuid tuleb arvestada, 
et liiga tugevate külmakraadidega on 
töömeestel keerukas ja ka osad mater-
jalid, näiteks liimid, ei ole mõeldud väga 
külmas paigaldamiseks.“ 

Katusefirmat valides tuleks pöörata 
tähelepanu nende kogemustele, refe-
rentsidele ning tööde ja materjalide 
garantiile. „Töö tegemiseks on olulised 
nii kogemused kui ka õiged tööriistad. 
Naabrimees ei vastuta kindlasti nii-
moodi oma töö eest nagu lepinguga 
ettevõte. Meie näiteks anname oma 
tööle viieaastase garantii, Ruukki plekk- 
katusel on garantii 30 aastat ja Pural® 
pinnakattega toodetel 50 aastat. Eter-
niitkatuste tehasegarantii on 15 aastat, 
aga ilmselgelt peab üks hästi paigalda-
tud ja hooldatud katus kauem vastu 
pidama. Vähemalt ühe põlvkonna!“ 

KATUS ON LOODUD KAITSEKS 
SADEMETE EEST, MITTE SOOJA 
HOIDMISEKS

Kogenematule on ohte möödapane-
kuks palju: katuse läbiviikude, korstna 
ümbruse, neelukohtade, üleminekute ja 
aluskatete paigaldamisel. Näiteks peab 
pleki all olema aluskate, sest plekk higistab 
temperatuuride vaheldudes ja tekib kon-
densatsioonvesi, mis peaks libisema maha 
mööda aluskatet. Vastasel juhul hakkab 
pidev niiskus puitu mädandama ja soojus-
tust rikkuma.

„Tuulutused on väga olulised, kuigi 
praegu tahetakse, et kõik oleks umbselt 

kinni. Katus ei ole mõeldud sooja hoid-
miseks, vaid sademete kaitseks. Ei tohi 
panna katusematerjali kohe alumise 
pinnaga kokku ning tuulutuse teema on 
tähtis kogu maja püsimise nimel,“ annab 
Peterson nõu, lisades, et mida keeruli-
sem katus, seda rohkem muresid ja eri-
nevaid lahendusi. 

Katuse vastupidavuse puhul on 
tähtis ka hooldus. Suurte puude all 
asuv katus kogub ikka lehepuru ja 
sammaldub, samuti teevad oma töö 
meresoolased tuuled. Madala kaldega 
katuse peaks talvel lumest puhas-
tama ja sügisel-kevadel lehed katuselt 
maha pühkima. Seda aga ettevaatli-
kult, sest kui näiteks plekkkatus saab 
mehhaaniliselt viga ehk näiteks vär-
vikahjustusi, kipub see roostetama. 
Pehme materjaliga kaetud katus võib 
aga hakata läbi laskma.

Lisaks katustele tegeleb Katuseabi 
OÜ fassaadide projekteerimise ja pai-
galdamisega. „Kuigi renoveerimisel on 
uute põnevate lahenduste kasutamine 
fassaadidel veidi piiratud, oleme ikkagi 
loonud silmapaistvaid ja nägusaid hoo-
neid. Nutikaid lahendusi on nii katustele 
kui ka fassaadidele, näiteks erinevad 
putukavõrgud, mis ei lase herilastel tuu-
lekastidesse ja fassaadi vahele pugeda,“ 
räägib Peterson. Katuseabi tuntuim vii-
mase aja fassaadiprojekt on Pärnu uue 
bussijaama fassaad, mis on tehtud niis-
kusega värvi muutvast vaskplekist. 
Üle 10 aasta Pärnu ehitusturul tegutse-
nud Katuseabi OÜ paigaldab erinevaid 
katusekatte- ja fassaadimaterjale, teeb 
konstruktsioonitöid ja aitab erilahen-
dusi täide viia.

www.parnukatuseabi.ee
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Terrass koduaeda valmib 
lihtsa vaevaga

Koduaeda terrassi ehi-
tamine tundub keerukas 
ülesanne, tihti palutakse 
abi professionaalidelt, 
kes ehitavad terrassi 
kiirelt valmis. Kui on 
aga soov ise käed külge 
panna, leidub väga palju 
materjale, mis aitavad 
seda kerge vaevaga 
teha. Selleks on vaja 
elementaarseid ehitus-
materjale, natuke tead-
misi ja paar lihtsat nippi. 
Decora meeskond aitab 
sul valmis ehitada ter-
rassi, kus hommikukohvi 
või õhtuseid grillipidusid 
nautida!

PLANEERI TERRASS  
ÕIGESSE KOHTA

Iga ehitustöö algab planeerimisega. Vali 
terrassile sobiv asukoht ja pane paika 
üldine projekt, kas terrass ehitatakse 
plokkidele või valatakse selle jaoks 
vundament. Jaluta ümber maja ja mõtle 
välja võimalik koht. Hea nipp on plaan 
ka üles joonistada ja terrassi suurus väi-
keste vaiadega ära märkida. Asukoha 
valikul peaks kindlasti mõtlema:
• päikese liikumisele – kui on soov 

suveaega võimalikult intensiivselt 
ära kasutada, oleks mõistlik ehitada 
terrass lõuna- või läänekaarde;

• pinnasele – liiga pehme pin-
nas terrassi ehitamiseks ei sobi. 

VALI VÄLJA ÕIGE TERRASSILAUD

Terrassilaud peab pidama vastu Eesti 
ilmastikutingimustele, seega puitma-
terjal olgu immutatud või kuumtöö-
deldud ja kindlasti soonilise pinnaga. 
Vastasel juhul pead juba mõne aasta 
pärast lauad välja vahetama, kuna 
vanad on rangetes välitingimustes ära 
mädanenud. Sooniline terrassilaud on 
oluline ka selleks, et sellel oleks vih-

maga turvaline kõndida – sile terras-
silaud võib vihmaga eluohtlikult libe-
daks muutuda! 

Näiteks pakub Decora terrassi-
laudu, mis on rihvelpinnaga ehk sooni-
lised ja vastupidavuse huvides süvaim-
mutatud. Valida saad erinevate, endale 
sobivate värvitoonide vahel.

UUENDUSLIKUD TERRASSIJALAD 
TAGAVAD TUGEVA TOESTUSE

Terrassiehituses on tähtis selle toes-
tus. Soovitame kasutada spetsiaalselt 
terrasside ehituseks mõeldud Solidori 
terrassijalgu, mida kasutades ei teki 
vajadust valada betooni ja töö saab 
tehtud lihtsama vaevaga. Selle võib 
samuti igaüks ise ette võtta!

Solidori reguleeritavad terrassijalad 
on Eesti terrassiehituses uuenduslik 
toode. Plastikust terrassijalgadele saab 
ehitada kiirelt nii ajutisi kohvikute ter-
rasse, katuseterrasse kui ka mõnusaid 
terrasse oma tagahoovi. Nende jalgade 
uudsus peitub suures koormustaluvu-
ses, mis on kuni 800 kg alusposti kohta. 
Lisaks on need reguleeritavad (alates 17 
mm kuni meeter), milleks kasutatakse 
eri kõrgusega jalgu ja pikendustarvikuid. 
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Olenevalt pinnasest tuleb Solidori 
terrassijalgu kasutades maasse augud 
kaevata, täita need killustikuga ja 
tihendada pinnasetihendajaga. Edasi 
on terrassiehitus lihtne – kui kõik 
talad on rihitud, võib alustada terras-
silaudade paigaldusega!

ÕIGE TERRASSIKRUVI HOIAB  
EHITIST PIKKI AASTAID KOOS

Decora soovitab valida roostevabast 
terasest terrassikruvid, mis on mõel-
dud spetsiaalselt raskete ilmastiku-
tingimuste jaoks, nagu seda on Eesti 
kliima. Lisaks sobivad need merelise 
keskkonna, basseiniümbruste jm tingi-
muste tarbeks.

Klassikaline on kasutada tavalise 
tähtpeaga terrassikruvi, millega saab 
kiiresti ja lihtsalt terrassilaudu paika 
panna. Võib valida jämedama või pak-
sema diameetriga kruvi. Paksema dia-
meetriga kruvi eelis on vastupidavus 
veel rangemate nõuetega kasutuskoh-
tades, kus liigutakse rohkem. Terras-
silaudade kinnitamisel tuleb jälgida, 
et kruvid poleks liiga laua otstes. Jäta 
otsa ja kruvi vahele u 3–5 cm ruumi, 
sest vastasel juhul riskid sellega, et 
laud võib kruvides katki minna. Ära 
aseta terrassilaudu liiga külg külje kõr-
vale, jäta u 5–6 mm vahet, sest puit 
võib Eesti kliimas pisut „mängida“.

ÕLITATUD LAUD ON  
ILMASTIKUKINDLAM

Selleks et terrass peaks vastu ja oleks kau-
nis aastaid, vajab see regulaarselt hoolda-
mist. Kõige õigem aeg terrasside värsken-
damiseks on kevad. Decora jagab nippe ja 
nõuandeid terrassi turgutamiseks.

ÕLITAMISE MEELESPEA

1. Leia meelepärane toon  
valmistoonide hulgast.
Terrassiõlisid on saadaval mitmes popu-
laarses valmistoonis. Hea valik on tavaline 
pruun, hall või must. Pruun süvendab ja 
tasandab uut või varem pruuni õliga töö-
deldud puidu tooni. Hall annab puidule 
vana puitu meenutava halli tooni ja must 
loob modernse väljanägemise. Vali sobiv 
toon maja toonide ja tunnetuse järgi.  

2. Vali vastupidav toode, mis on 
mõeldud just terrassile ja mööblile.

Vali terrassi või õuemööbli õlita-
miseks õli, mis kestab kaua ja jätab 
kauni värvitooni. Toode võiks sisal-
dada sulle sobivaid värvipigmente ja 

UV-kaitseainet, mis imenduvad süga-
vale puitu ning tagavad erakordse 
ilmastikukindluse ja kirkalt puhta 
värvitooni. Mõtle, kas soovid, et pea-
liskiht jääks võimalikult loomulik või 
hoopis värviline. Endale sobivaima 
toote valikul võid pöörduda ka Decora 
teenindajate poole, kes aitavad 
õige viimistlusvahendi välja valida. 

3. Pese terrassi või mööblit enne  
õlitamist hoolikalt.

Oluline on varem õlitatud pind enne uut 
töötlust korralikult puhastada. Pesemine 
eemaldab lahtise vana õli ja mustuse ning 
muudab vana kulunud pinna värskeks 
ja heledamaks. Selle tulemusena püsib 
uus õli pinnal kauem ja värvitoon jääb 
kaunim. Võta appi märg lapp piiritusega, 
liivapaber, lihvklotsid, kuumaõhupuhur, 
survepesur või värvieemaldaja.

4. Alusta õlitamist alles siis, kui pind 
on puhas ja kuiv.

Eesti muutliku ilma tõttu tasuks enne 
suure värskenduskuuri alustamist 

hoida kindlasti silma peal lähipäe-
vade ilmateatel. Parim ilm õlitami-
seks on pilvine, sest õlitamist ei või 
teha otsese päikesepaiste käes ega 
vihmaga. Kindlasti ei tohiks jätta 
värvitegu keskpäevase lauspäikese 
ajaks. Sellisel juhul kuivab õli liiga 
kiiresti ja lõpptulemus võib jääda 
ebaühtlane ja krobeline.

5. Kasuta õigeid töövahendeid.

Terrassi õlitamisel on mugav kasu-
tada terrassilabidat, käsna või pints-
lit. Suurema pinna õlitamisel tasub 
kindlasti kasutada pikendusvart. 
Tarvita kindlasti kindaid, et kaitsta 
oma käsi õlipritsmete eest. Töötle 
kindlasti ka terrassilaudade vahesid. 
Õlita korraga kahe kuni kolme laua 
kaupa ja kanna puuõli pinnale puu-
süüga samas suunas. Pühi üleliigne 
õli vajaduse korral u 10 min pärast 
puuvillase lapiga. Lase õlil kuivada 
järgmise päevani.

www.decora.ee
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Mida on tark tähele panna  
garaažiuste valikul?

Eramu rekonstrueeri-
misel jõutakse ühel het-
kel kõrvalhooneteni ja 
seistakse silmitsi garaaži 
või kuuri uuendamisega. 
Enamasti vajavad neil 
vahetamist ka uksed, 
mille puhul tasub mõelda 
seniste külguste asemel 
mugavatele ja mootoriga 
liikuvatele tõstustele, 
mis tehakse täpselt ole-
masoleva ava järgi ega 
nõua palede ümberte-
gemist. Millele tuleks 
garaažiuste valikul seega 
tähelepanu pöörata?
„Kodugaraažile tõstukse valimisel pole 
vaja teha muid ettevalmistusi, kui teada 
ukseava suurust ja arvestada laeruumiga, 
sest uks peab lahtises olekus lae alla ära 
mahtuma. Kusjuures uksetõsteautomaa-

tikat ei pea ostma kohe koos uksega, seda 
on väga lihtne ka hiljem lisada,“ tutvustab 
Kinema OÜ Pärnu ja Läänemaa projekti-
juht Rainer Sildvee. Ta lisab, et garaažiuste 
automaatikaseadmete hinnad on viimase 
viie-kuue aastaga märgatavalt langenud 
ja tänapäeval saab need soetada taskuko-
haselt. Samuti sobivad Kinema müüdavad 
automaatikaseadmed teiste kaubamär-
kide tõstustega. 

Garaaži rekonstrueerimisega alus-
tades tuleb arvestada ruumi ava mõõ-
tudega, sest näiteks tõstuksi on keeruli-
sem paigaldada madala laega vanadesse 
hoonetesse, kus ei pruugi olla piisavalt 
külg- ja ülaruumi. Samas annab tõs-
tukse vahetamine seniste külguste 
vastu piisavalt häid argumente: tõstuks 
vajab vähem lengiruumi, avaneb kiire-
mini ja kompaktsemalt ning talveolusid 
arvestades ei pea garaažiuste eest pide-
valt lund lükkama.

Kõige olulisem on aga mõõta ukse-
ava võimalikult õigesti, sest Kinema 
teeb õige mõõduga ukse täpselt ukse-
ava järgi. „Meil on tulnud ette juhtu-
meid, kus kliendid ostavad näiliselt 
soodsa hinnaga valmisukse ja on seejä-
rel sunnitud kogu ava ringi ehitama, mis 
võib minna lõpuks märksa kallimaks. 
Täpses mõõdus uks säästab aega ja tihti 
ka raha,“ räägib Sildvee. 

Muu poolest on turul müüdavad 
Euroopa Liidu nõuetele vastavad tõs-
tuksed enamikul tootjatel sarnased. 
Küll aga on kliendi seisukohalt veel 
väga olulised teenindus ja tarnekiirus. 
Kinema toodangu tarneaeg on 3–5 
nädalat. Kinema aitab klientidel vaja-
duse korral ukseavad täpselt ära mõõta 
ning jagab soovitusi uue ukse valikul. 
Samuti on laos olemas varuosad, mida 
võib kohe vaja minna, kui keegi juhtub 
näiteks uksepaneeli või automaati-
kaseadmeid vigastama. Kui vajalikku 
detaili laos ei ole, võtab selle tellimine 
tehasest umbes nädala. 

MIDA ÕHEM PANEEL, SEDA  
VÄHEM SOOJAPIDAVUST

Uste omadustest rääkides on garaažiuste 
standardvärvid tumepruun, valge, punane, 
sinine, kollane, roheline jne ehk esindatud 
on nii tagasihoidlikumad kui ka erksa-
mad toonid. „Kuigi Kinemast saab tellida 
endale meelepärase tooni ka väljastpoolt 
standardite värvikaarti või hoopis puitimi-
tatsiooniga kaetud uksi, on populaarseim 
ikkagi tumepruun,“ nendib Sildvee, kelle 
sõnul võiksid inimesed oma ehitisi julge-
mate värvidega põnevamaks muuta. Kind-
lasti tasub kaaluda ka akendega tõstuksi, 
mis lasevad garaaži päevavalgust. 
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Garaaži välimuse kõrval on sama täh-
tis mõelda ka ohutuse peale. Ukse panee-
lid on valmistatud näpukaitsefunktsioo-
niga, mis välistab sõrmede sattumise 
paneelide vahele, kui uks liigub alla-
poole. Turvalisuse huvides on iga ukse 
komplektis ka sisemine riiv, mida tuleb 
kasutada mootorita uste sulgemiseks. 
Kui olete ostnud mootoriga tõstukse, 
hoiab mootor ust lukustatud asendis, 
mis välistab selle ülestõstmise väljast-
poolt. Kodust pikemalt eemal olles võib 
mootoriga ukse lukustada lisaks riiviga. 
Samuti saab tõstuksi ühildada kergesti 
signalisatsioonilahendustega.

Peale selle tuleb ohutuse puhul jäl-
gida, et ustel oleks CE-märgis, mis kin-
nitab, et teie toodet on hinnatud ning 
see vastab Euroopa Liidu keskkonna-
kaitse-, tervise- ja ohutusnõuetele, 
omades näiteks vedrupurunemiskait-
set. See tähendab, et kui uksel peaks 
vedru katki minema, ei lange uks alla 
ega juhtu õnnetust. Ohutuse üks oluli-
semaid märksõnu on korras uks ja see 
saavutatakse regulaarse hooldusega.

Nii nagu elumajade puhul, nii räägi-
takse ka garaažide ja abihoonete juu-
res aina enam soojapidavusest. „Meie 
uksed on mõeldud põhjamaa kliimasse. 
See tähendab, et soojapidavusele on 
rõhku pandud ja tõstukse paneeli val-
mistamisel on kasutatud kvaliteetset 
freoonivaba polüuretaanvahtu, mis 
on kaetud kahelt poolt 0,5 mm teras-
plekiga. Paneeli kvaliteedist saab aru 
hinna ja paksuse järgi – väga odav ja 
õhuke paneel ei saa olla eriti soojapi-
dav,“ annab Sildvee nõu.

Uks on hermeetiline, mille tagavad 
tihendid ümber ukse perimeetri. Juhul 
kui garaažis hoitakse talvel autot, tasuks 
mõelda ventilatsiooni peale, mille saab 
tekitada kergesti, kui paigaldada tõs-
tukse paneelile reguleeritav ventilat-
sioonirest. See on tähtis ka loomuliku 
ventilatsiooni seisukohast, et lumised ja 
märjad autod garaažis kuivaksid, mitte 
ei niiskuks ega tekitaks roostet.

GARAAŽIUSTE VASTUPIDAVUSE 
TAGAB ÕIGEAEGNE HOOLDUS

Garaažiuste paigalduse kohta näitab 
Sildvee sõnul praktika, et kaheksal 
juhul kümnest ei saa kliendid sel-
lega ise hakkama. „Tõstuks on midagi 
muud kui tavaline aken või uks. 
Sageli saadakse kenasti paika siinid 
ja paneelid, aga murekohaks on ved-
rud. Garaažiuste paigaldamine võtab 
esimesel korral palju aega, mis paneb 
mõtlema, kas on mõistlik kulutada sel-
lele oma väärtuslikku aega ja närve. 

Kinema võtab vastutuse ukse ava 
mõõtmise eest ja valmistab ukse, mis 
sobib täpselt soovitud avasse; toob 
ukse kohale ja paigaldab selle vähem 
kui nelja tunniga.“

Garaažiuste korrasolekut tuleb kont-
rollida iga 12 kuu järel, tiheda kasutuse 
puhul ka sagedamini, et tagada ukse tõs-
temehhanismide ja avariipidurite õige-
aegne reguleerimine või vajaduse korral 
väljavahetamine. Kõige lihtsam ja muga-
vam viis selleks on sõlmida hooldusle-
ping Kinema OÜ-ga. Sõlmides hooldus-
lepingu, käib tehnik regulaarselt tooteid 

hooldamas, tagades sellega seadmete 
stabiilse ja pikemaajalise töö. Tihti kaas-
neb hooldusvisiidiga ka seadmete kor-
duvkoolitus või kasutusalastele küsi-
mustele vastamine. Regulaarne hooldus 
ei taga mitte ainult ukse tõrgeteta töö, 
vaid garanteerib ka turvaohutuse. 

Kinema on tegutsenud Eesti turul 
üle 25 aasta. Ettevõttel on pikaajaline 
kogemus tõstuste, laadimisseadmete ja 
läbipääsusüsteemide müügis, paigaldu-
ses ja hoolduses. 

www.kinema.eu
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Katuseaken on lihtsaim võimalus 
tuua valgus ja värske õhk tuppa

Praktiline katuseaken on 
suurepärane võimalus 
lisada ruumi valgust, kus-
juures katuseakent saab 
väga hästi paigaldada 
ka juba valmis hoonele. 
Piisava eeltöö tulemusel 
suudavad professionaal-
sed paigaldajad panna 
katuseaknaid tõesti kõik-
võimalikesse konstrukt-
sioonidesse, kinnitab katu-
seakende tootja VELUX 
Eesti OÜ müügidirektor 
Toomas Aavisto.
VELUXi tootevalikus on katuseak-
naid erinevatele katustele. Tradit-
sioonilised katuseaknad sobivad 
15–90kraadise kaldega katustele ja 
lamekatuseaknad sobivad katustele, 
mille kalle on 0–15 kraadi. Selleks et 
tagada ruumis piisav päevavalgus, 
võiks katuseakna klaasipinna suurus 

olla 10–20% ruumi põrandapinnast. 
Katuseaknaid on lisaks tavapärastele 
nii rõdu- ja terrassisüsteemiga kui ka 
vintskapikujulisi, mis avardavad palju 
toa senist katusealust ruumi.

„Katuseakna tüübi valikul mõelge, 
mis on ruumi otstarve: on see elutuba, 
magamistuba, vannituba, köök, tre-
pihall. Näiteks vannitoas ja köögis on 
mõistlik kasutada niiskuskindlaid katu-
seaknaid, mille puitkonstruktsioonist 
sisu on kaetud polüuretaankattega,“ 
soovitab Aavisto. Katuseakna sisevii-
mistluse võimalused ongi lakitud män-
nipuit, valgeks värvitud männipuit või 
valge polüuretaankate. Akna valikul on 
oluline teada ka seda, kas aken peaks 
avanema käepide ülal- või allpool.

Kui katuseakna mudel, viimistlus 
ja suurus on valitud, peaks pöörama 
tähelepanu soojapidavusele. Katu-
seakendel on põhilised soojapidavuse 
tegurid klaaspakett ja konstruktsioonis 
kasutatavad materjalid. Eesti kliimasse 
sobivad väga hästi kolmekordse klaas-
paketiga katuseaknad. VELUX pakub ka 
eriklaaside ja -lahendustega katuseak-
naid, mille puhul on kogu akna parim 
soojapidavusnäitaja (Uw) 0,51 W/m²K.

„Vastupidavus sõltub väga palju 
paigaldusest. Seetõttu soovitame 
kasutada VELUXi poolt koolitatud ja 

sertifitseeritud katuseakende pai-
galdajaid, kes annavad oma tööle 
garantii,“ ütleb Aavisto. Ta lisab, et 
kõikidel VELUXi katuseakendel ja pai-
galdustoodetel on 10-aastane ning          
polüuretaankattega katuseakendel 
15-aastane garantii.

KUI KÕRGELE ON MÕISTLIK  
KATUSEAKENT PAIGUTADA?

Paigalduse juures on tähtis katusekat-
tematerjal, sest tulenevalt sellest, kas 
tegu on kivi- või profiilse katusepleki, 
käsivaltsi, rullmaterjali või rookatu-
sega, valitakse ka paigaldustooted. 
Samuti peab jälgima katusekonstrukt-
siooni ehituslikku poolt, näiteks pole 
mõistlik paigaldada katuseakent liiga 
lähedale korstnale või katuseneelule.

Katuseakna alumine äär võiks olla 
põrandast ideaalis 900–1000 mm, 
ülemine äär aga 2000–2100 mm kõr-
gusel. Sel juhul näeb aknast välja nii 
püsti seistes kui ka istudes ning akent 
on mugav avada. Kui katuseakent ei 
ole võimalik paigaldada nende mõõ-
tude järgi, võiks olenevalt katuse 
konstruktsioonist kasutada elektri-
liselt või päikeseenergial avatavaid 
katuseaknaid, mida saab avada ja sul-
geda puldist või nutitelefonist.
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KATUSEAKNA HOOLDUS ON 
TAVAAKNA OMAST VEIDI ERINEV

VELUXi katuseaknad vastavad ka kõige 
rangematele turvalisuse ja veekind-
luse nõuetele, kuna akna ümber ole-
vad veeplekid on disainitud nii, et need 
tagavad tiheda ühenduse katuseakna ja 
katusekattematerjali vahel. Selleks, et 
katuseaknad oleksid aasta läbi töökorras, 
on neid vaja ka aasta läbi hooldada. Hool-
damisel soovitatakse puhastada klaaspa-
ketti seest ja väljast vähemalt kaks korda 
aastas nagu ka tavalisi fassaadiaknaid. 
Puhastamiseks sobivad kõige paremini 
vesi ja pehme lapp või pesušvamm, lisaks 
võib kasutada tavalisi mitteabrasiivseid 
aknapesuvahendeid. Jää eemaldamiseks 
klaaspaketilt võib kasutada plastikust 
aknakaabitsat. Puitraami võib puhastada 
vajaduse korral tavaliste olmepuhastus-
vahenditega, aga on olemas ka spetsiaal-
sed katuseakende hoolduskomplektid.

Akna ventilatsiooniklapi taga asuvat 
õhufiltrit saab puhastada kergesti tolmu- 
imejaga. Õhufilter on võimalik eemaldada 
ja seda võib pesta tavaliste puhastus-
vahenditega. Kummitihendite eesmärk 
raami ja lengi vahel on luua õhutihedus, 
vältimaks tarbetut tuuletõmbust. Tihen-
dite eluiga on erinev, sõltudes akna ava-
missagedusest ja muudest faktoritest. 
Seetõttu võivad tihendid aja jooksul jäi-
gaks muutuda ja mitte sobituda enam kor-
ralikult. Tihendite eluiga saab pikendada 
neid kord aastas silikoonõliga töödeldes, 
samuti on soovitatav panna kord aastas 
aknahingedele hõõrdumisvastast määret 
ja pingutada väliskruvisid. Selleks et vih-
mavesi saaks akna ümbert ära voolata, 
peab sügiseti eemaldama veeplekkidelt 
lehed ja muu prahi.

Eesti kliimas tuleb pöörata katuse- 
akendele erilist tähelepanu talvel, kui 
katusele ja katuseaknale koguneb palju 
lund ja jääd ning katuseaken võib pikaks 
ajaks lume alla jääda. Temperatuuri 
tõustes on aken tihti üks esimesi kohti, 
kus lumi ja jää sulama hakkab – sulavesi 
voolab mööda akent alla külmemale, 
veidi paremini soojustatud katusepin-
nale akna all, kus ta uuesti jäätub. Sellisel 
puhul on oht, et sulavesi ladestub akna 
alla, tekitades sinna jäätammi. Sula-
perioodidel võib vesi seetõttu aknast 
läbi tungida, sest nii aken kui ka akna ja 
katusekatte vaheline ühendus ei ole ette 
nähtud sulavee survele normaaltingi-
mustes vastu pidama.

Seega on oluline kindlustada, et vesi 
saab katuselt ja ümbritsevatest rennidest 
ära voolata. Selleks tuleb jääd ja lund või-
maluse korral akna ümbert ära lükata ja 
aken puhtana hoida.

ENNE KATUSEAKNA VALIMIST VASTAKE  
ESMALT JÄRGMISTELE KÜSIMUSTELE: 

• Millisesse ruumi katuseaken paigaldatakse?

• Kui suur see ruum on?

• Kuidas paikneb maja ilmakaarte suhtes?

• Kas aknast avaneb ilus vaade?

• Kas maja asub mürarikkas piirkonnas?

 
Eespool nimetatud töid on võimalik tellida ka osade kaupa.

www.velux.ee



26 ERAMAJADE REKONSTRUEERIMISEST | 2019

Aknad vajavad vahetamist. 
Millest alustada ja millele 
tähelepanu pöörata?

Energiasäästlikkus on 
võtmesõna nii uue kodu 
ehitamisel kui ka vana 
hoone rekonstrueerimi-
sel. Kuna tänapäevased 
aknad on mõnekümne 
aasta tagustest kuni 
kolm korda soojapida-
vamad, tasub akende 
vahetus pikemas pers-
pektiivis küttearvetele 
mõeldes kindlasti ära. 
Aga millist akent valida? 
Kas eelistada plast- või 
puitakent? Millised oma-
dused peaksid uuel aknal 
olema? Kuidas võiks aken 
avaneda?

„Vahel tundub kõrvalseisjatele, et ini-
mesed vahetavad töökorras aknad 
uute vastu välja. Kuigi aknad on välja-
nägemiselt tipp-topp, võib olla tege-

mist moraalse vananemisega ehk ener-
giatõhususe suure langusega. Sel juhul 
ei ole mõtet ilma kütta ja raha tuulde 
loopida!“ annab nõu akende valmista-
mise ja müügiga tegeleva Aknakoda 
Eesti OÜ juhataja Rainer Aru.

Aknakoda on pannud ettevõtte 
loomisest alates suurt rõhku toote 
kvaliteedile, kasutades Euroopa juh-
tiva profiilitootja Rehau materjale 
ning rahvusvaheliselt tuntud ja oma 
valdkonna liidri Roto suluseid. Need 
materjalid on Poolas, Venemaal või 
Hiinas toodetust küll kallimad, aga 
märksa kvaliteetsemad. Praegune 
tarbija on Aru sõnul üldiselt väga 
teadlik ja saab nendest erinevustest 
hästi aru, esitades küsimusi soojapi-
davuse ja helikindluse kohta ning olles 
valmis parema tulemuse eest ka roh-
kem maksma.

Aknakoda valmistab erineva soo-
japidavusega plastaknaid, mistõttu 
on esmalt oluline teada, millisesse 
hoonesse aknaid vajatakse. Akende 
soojapidavust mõõdetakse U-arvuga 
– mida madalam see on, seda soo-
japidavam on aken. Kui klient vajab 
aknaid mitteköetavatesse või vähese 
soojavajadusega ruumidesse, pole 
akende soojapidavus nii oluline.

Aru nendib, et tellija soovid on 
tegelikult väga inimlikud: saada väga 
head aknad, kvaliteetne paigaldus 

ja viimistlus võimalikult soodsalt. 
Aknakoda püüabki võimaluste pii-
res kliendile vastu tulla. „Aga kuskil 
on piir, millest alla minna ei ole või-
malik, et säilitada kvaliteet. Püüame 
selgitada tellijale pakutava sisu ning 
leida parima lahenduse ja tulemuse 
mõlema jaoks. Meie müügiinimesed 
on põhjaliku väljaõppega ja kogenud 
töötajad, kes oskavad selgitada erine-
vate valikute plusse ja miinuseid.“

MILLAL ON MÕISTLIK  
AKNAVAHETUS ETTE VÕTTA?

Energiasäästlikkus on tähtis nii aken-
de-uste kui ka katuse, seinte ja 
põranda juures. Harilikult alusta-
takse maja rekonstrueerimist katu-
sest, liikudes seejärel seinte ja ava-
täidete juurde. „Kui hoonel on ees 
veel ca 30 aasta tagused aknad, kar-
dinad liiguvad väiksemagi tuulega, 
aknaid tuleb talvel kleepida või tun-
nete akna ees istudes külma, on kin-
del, et aknad tuleks välja vahetada,“ 
annab Aru nõu. „Tänapäevased aknad 
on vanadest keskmiselt 2–3 korda 
soojapidavamad.“ 

Kui tekib mõte ja vajadus aknaid 
vahetada, tuleks külastada erine-
vaid tootjaid ja teha endale selgeks, 
milliseid aknaid oma kodule soovi-
takse ja kui palju on tahtmist tulevi-
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kus nende hoolduse või värvimisega 
tegeleda. Võimalusi on mitu –  plast-, 
puit- või puitalumiiniumist avatäidete 
kujul. Kõige mõistlikum on külastada 
aknatootja müügiesindust, sest just 
aktiivse arutelu ning küsimuste-vas-
tuste käigus jõutakse müügiinimesega 
oodatud tulemuseni, kus valitakse 
välja sobiv toode sobivate omadus-
tega. Telefoni ja e-posti teel on seda 
keeruline teha, aga mitte võimatu. 

Üldjuhul on aken nii seest kui ka 
väljast valge, ehkki akende värvi-
valik on tegelikult väga suur. Kuna 
arvutiekraanil paistavad värvitoonid 
loomulikust mõnevõrra erinevad, 
on jällegi mõistlik valida lõplik värv 
müügiesindaja juures näidiseid vaa-
dates. Lisaks saavad aknad olla mit-
teavatavad ja avatavad (enamasti 
sissepoole). Mitteavatavad aknad 
on küll soodsamad kui avatavad, 
kuid see ei tohiks olla valiku tegemi-
sel eelduseks. Sissepoole avatavate 
akende avanemise võimalusi on mitu: 
pöördasendis e pesuasendis avaneb 
aken ainult külgepidi, kaldasendis 
avaneb fikseerituna ülevalt ca 10 cm 
tuulutuseks.

„Meie eesmärk on anda tellijale 
koos tehinguga kaasa aega, mida meil 
kõigil on üha vähem. Kvaliteetse plast- 
aknaga on tulevikus kõige vähem tege-
mist, nende puhul piisab vaid pesust ja 
hooldusest,“ ütleb Aru, lisades, et pesu, 
lihtsamat hooldust või reguleerimist 
on võimalik tellijal ise teha ning vajalik 
info selle kohta on tavaliselt ka tootja 
kodulehel. Tõsisema probleemi ilmne-
misel tuleks aga pöörduda kindlasti 
müügiesinduse poole, kust aknad said 
tellitud. Siis kas saadetakse spetsialist 
kohale või suudetakse aidata klienti 
juhendamise teel.

Aknakoda alustas 2011. aastal 
kolme omanikuga, kes olid töötanud 
enne ligi 15 aastat Eesti suurimas 
avatäiteid tootvas ettevõttes Glas-
keki AS. Pärast Glaskeki pankrotis-
tumist otsustati kasutada saadud 
kogemusi oma ettevõtte loomiseks 
ja arendamiseks: renditi Pärnu KEK-
ilt ruumid, soetati esimesed seadmed 
ja palgati esimesed kuus töötajat. 
Alustava firma kohta oli areng kiire, 
ettevõte valiti 2016. aastal isegi 
Äripäeva Gaselliks ning praeguseks 
ollakse juba mõned aastad Eesti juh-
tivate plastakende tootjate hulgas. 
Ettevõtte tegevussuund on olnud 
algusest peale PVC-akende valmista-
mine ja müük.

www.aknakoda.ee

AKNAKODA PAKUB AKNAVAHETUSEL TÄISTEENUST:

• akende mõõdistamist ja tootmist

• vanade akende eemaldamist ja uute paigaldamist

• uute veeplekkide paigaldamist

• välimiste aknapalede viimistlust (paigaldatakse uued nurgaplekid vms)

• uute sisemiste aknalaudade paigaldamist

• sisemiste aknapalede viimistlust (üldjuhul kipsplaadist, pahtli ja värvi alla)

• vanade akende ja muu ehitusprahi utiliseerimist 

Eespool nimetatud töid on võimalik tellida ka osade kaupa. 



KUJUNDUS-
TEENUS

PAIGALDUS- JA
REMONDITEENUS

NAUDI 
MUGAVUST. 
TEEME TÖÖD 
SINU EEST ÄRA.
Säästa aega ja vali terviklahendus:
•  kujundame
•  planeerime
•  remondime 
•  toome kohale kõik materjalid ja sisustuse 

VANNITOA 
KUJUNDUS
3 TÖÖPÄEVA JOOKSUL

WWW.MEISTERDAJA.EE

Pöördu K-rauta erakliendihalduri poole või anna oma soovist teada teenus@keskosenukai.ee
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Pistik vajab vahetamist? 
Põrandaliistud paigaldamist? 
Meil on teie murele lahendus!

Väikesed kodutööd, 
nagu kraanikausi 
ummistuse likvidee-
rimine, põranda- ja 
laeliistude panek, uste 
balansseerimine või 
tapeedivahetus, on 
paljude inimeste jaoks 
tüütud ja mitte just 
meelepärased tööd. 
Kas teadsite, et niisu-
guste pisiremonditööde 
jaoks võib kutsuda koju 
spetsialisti, vaevamata 
ennast, oma peret või 
sõpru?

„Suured ehitusfirmad ei taha võtta ette 
pisikesi remonditöid, mis on tegelikult 
paljudes majapidamistes väga nõu-
tud ja vajalikud. Inimesed on sageli 
hädas pistikuvahetuse või kardinapuu 
jaoks seina augu puurimisega, sest neil 
puuduvad vajalikud oskused, aeg või 
tööriistad,“ ütleb pisiremonti ja kodu-
vaipade puhastusteenust pakkuva 
Interalia OÜ juhataja Veiko Kõrboja.

Ta lisab, et on töid, mis nõuavad 
suuremat teadlikkust ja ohutusteh-
nika järgimist. „Näiteks elektriga seo-
tud tegevused, nagu pistikute-lülitite 
või laelambi vahetamine. Ka selleks, 
et puurida vanemas majas pildiraami 
jaoks seina auk, on oluline olla kindel, 
et seal taga ei ole mõnda juhet. Selleks 
on spetsiaalsed mõõtmisaparaadid, 
mida tavaliselt igal perel kodus polegi. 
Suuremate elektritööde jaoks organi-
seerime loomulikult kohale sertifitsee-
ritud elektriku.“

LEPINGU ALUSEL JA GARANTIIGA 
PISIREMONDITÖÖD

Kogemust ja aega vajavad tööd, nagu 
tapeedipanek, värviparandus, keraa-
miliste plaatide vahetamine ja duši-
kabiini või uue mööbli kokkupanek, 
on need, mille kohta küsitakse Inter-
alialt sageli hinnapakkumist. 

Ettevõtte müügijuht Helje Marlen 
lisab, et nende spetsialiste võib kut-
suda ka kardinapuude ülespanekuks, 
toruummistuste likvideerimiseks ja 
äravoolutrappide puhastamiseks, 
samuti aknapakettide vahetamiseks 
ja aknapalede tegemiseks. „Meil on 
mitmekümneaastase kogemusega 
ehitusmehed, kes reageerivad teie 
muredele väga kiirelt ja pakuvad 
materjalide või töö kohta alati ka 
lahenduse. On olnud juhtumeid, kus 
maja teisel korrusel lõhkeb toru ning 
meie inimene kutsutakse vett kinni 
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Sest iga sõna 
on oluline.

TALLINN Tulika 19 C, 2. korrus 
Telefon: 53 011 529 
Tallinn@kuuldeaparaadid.ee

NARVA Narva Haigla polikliinik 
Vestervalli 15, 3. korrus
Telefon: 53 011 529 
Narva@kuuldeaparaadid.ee 

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

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

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

PAIDE AS Järvamaa Haigla
Tiigi 8, kab. 412
Telefon: 53 011 529 
Paide@kuuldeaparaadid.ee  

PÄRNU Ülejõe Tervisekeskus
Jannseni 7a
Telefon: 53 011 529 
Parnu@kuuldeaparaadid.ee  

Lasnamäe Medicum, Punane 61, kab 
344, 3. korrus, 
Telefon: 53 011 529 
Tallinn@kuuldeaparaadid.ee

Broneeri tasuta kuulmiskontroll 
ja nõustamine kodulehel või 

lühinumbril

Kuulmine ei pea olema pingutus, oleme aidanud üle 
5000 inimesel Eestis muuta kuulmise taas lihtsaks!

keerama ja kahjusid hindama. Teeme 
ka koostööd kindlustustega, anname 
inimestele konsultatsioone ja vas-
tame ehitusküsimustele.“

Kõrboja sõnul on inimestele olu-
line teenuse läbipaistvus, konkreetne 
hind ja loomulikult töö kvaliteet. 
Interalia on tegutsenud Pärnus ala-
tes 1999. aastast ja võitnud nende 
aastatega nii era- kui ka äriklientide 
usalduse. „Me ei võta ettemaksu, vaid 
teeme lepingu, kus on märgitud, mil-
lised tööd milliste materjalidega ja 
millise tasu eest tehakse. Loomulikult 
saab klient pärast tšeki ja tehtud töö-
dele kehtib meie garantii,“ ütleb ta.  

VAIBAPESU EESTI MÕISTES  
AINULAADSEL TRUMLIMEETODIL

Peale pisiremonditööde on Interalia 
tuntud ka vaibapuhastusettevõttena. 
„Meie juurde võib tuua puhastusse 
kõik vaibad, mis ei ole põranda külge 
kleebitud. Kokkuleppel pakume ka 
transporditeenust ehk tuleme ja 
viime vaibad kaasa, puhastame ära 
ja toome tagasi,“ tutvustab Marlen. 
Vaiba puhastus võtab harilikult kuni 
kolm tööpäeva.

Interalia vaibapuhastusteenuse 
eelised on pikaajaline kogemus vald-
konnas ning kiirus ja kvaliteet. Need 
on saavutatud tänu spetsiaalsele 
trumlipuhastustehnoloogiale, mille 
ettevõte mõni aasta tagasi esimesena 
ja seni ainsana Eestis endale soetas. 
Ainulaadne tsentrifuug-trummel või-
maldab pesta kuni kolmemeetriseid 
vaipu, mis enne puhtaks klopitakse, 
siis manuaalselt pestakse ja seejärel 
trumlis süvapesu saavad. 

KODUSTE VAHENDITEGA TEHAKSE 
PLEKID ÜLDJUHUL HULLEMAKS

„Inimesed ei mõtle sageli vaiba 
pesemisele ja nähtavate plekkide 

puudumisel võivad unustada selle 
aastateks. Tegelikult peaks laskma 
vaipa selle ilusana säilimise ja puhta 
elukeskkonna pärast tihemini pesta. 
Meil on vaipade puhastamises väga 
pikk kogemus ning oskame anda nõu, 
kuidas tuleks erinevaid vaipu hool-
dada, millistest plekkidest on võima-
lik vaipa puhtaks saada ja millistega 
ollakse lootuselt hiljaks jäänud,“ rää-
gib Marlen, lisades, et kiirelt reagee-
rides on võimalik pesta materjalist 
välja isegi mustikaplekid. Ent mida 
vanem plekk, seda kehvemini see vai-
bast ära läheb.

Kahjuks juhtub sageli ka seda, 
et inimesed hakkavad plekke ise 
koduste vahenditega välja pesema, 
tehes olukorra veel hullemaks. „Tasub 
kohe meile helistada! Me kasutame 
iga pleki puhul naturaalset vahendit, 

mis ei jäta vaiba sisse aroome ja teeb 
vaiba sama pehmeks, kui ostes,“ rää-
gib müügijuht, kelle sõnul on suure-
maid probleeme vaid vanade rooste- 
ja hallitusplekkidega ning seda eriti 
naturaalsete materjalide puhul, nagu 
vill. Materjalid, mida Interalia puhas-
tusse ei võta, on naturaalsest nahast, 
siidi- ja veepesu mittetaluvad vaibad.

„Näeme, et meie osa on muutunud 
aastatega aina olulisemaks ja meil on 
kujunenud välja püsiklientide baas, 
tänu kelle heale tagasisidele jõuavad 
meie juurde ka uued inimesed. Kõige 
parem reklaam ongi inimeste omava-
heline suhtlus, sest selliste teenuste 
osutamine põhineb usaldusel,“ möö-
navad Interalia juhid.

Interalia OÜ asub Pärnus aadressil Mai 47.
www.interalia.ee
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Müüme ja paigaldame „Zehnder“
soojustagastusega ventilatsioonisüsteeme

Viimastel aastatel on üha rohkem levinud plastikust paindkanalitel põhinevad täislahendused (agregaat, 
torustik, lõppelemendid, mürasummutid), mis põhinevad ühe tootja standardsetel juba kokku sobitatud 
komplektidel. Selliste lahenduste puhul on maandatud paigaldus- ja projekteerimisrisk. Samuti on paindu-
vad plastikust õhujaotussüsteemid lihtsamini ja kiiremini paigaldatavad ning hügieenilisemad (antista-
atilised mustust hülgavad sisepinnad).  Lisaks soojustagastusele on võimalik lisada ka niiskustagastus.

Ventilatsiooni täislahendus al. 5420€
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EPS-soojustus on soodsaim viis  
vähendamaks küttekulusid

Energia kallinemine, 
toorainevarude vähe-
nemine ning vajadus 
kokkuhoiuks ja ener-
giasäästlikuks ehita-
miseks ei ole kellelegi 
enam uudis. Hea on 
aga, et lisaks rääki-
misele on asutud ka 
reaalsetele tegudele: 
praeguseks suudame 
vähendada hoonete 
energiatarbimist juba 
3–5 korda ja võime 
kõnelda vähese ener-
giavajadusega hoone-
test.
Selleks et majast saaks tõepoolest soe 
ja hubane kodu, tuleb kõik hoone osad 
juba ehituse käigus õigesti soojus-
tada, paigutada igasse konstruktsioo-
niossa sobiv ja piisava paksusega iso-
latsioonimaterjal. Üks efektiivsemaid 
soojustusmaterjale on EPS-soojustus 
(tuntud ka kui penoplast, vahtpolüs-

türool), mida Euroopas ja Põhjamaa-
des on kasutatud laialdaselt üle 60 
aasta. EPS-soojustus sobib kasutami-
seks nii renoveerimisel kui ka uusehi-
tistel, kusjuures EPS-i mark ehk tuge-
vus valitakse soojustuse asukoha järgi 
konstruktsioonis ja paksus soovitud 
soojusjuhtivusarvu U järgi.
 

EPS-SOOJUSTUSE LAIALDASE 
KASUTAMISE ON TINGINUD 
MATERJALI JÄRGMISED  
OMADUSED: 

• konstruktiivne tugevus annab 
karkass-lahendustel lisajäikuse,

• ajas muutumatu soojustusomadus 
– ei vanane,

• materjal pole läbipuhutav – pole 
vajadust katta tuuletõkkega,

• puudub kapillaarne veeimavus 
– saab kasutada pinnases ilma 
lisakaitsekihita, 

• kerge ja lihtne ehitusobjektil 
töödelda.

Lisaks võimaldab materjali kohalik 
tootmine tellida kiirelt eri mõõtu ja 
paksusega tooteid – lamekatustel on 
väga levinud kaldu lõigatud ja tuu-
lutussoontega plaadid, kumeratel 
fassaadidel kumerad plaadid. Fas-
saadi soojustamiseks saab tellida ka 
sulundliitega plaate. Sulundiga plaat 
paigaldatakse eelistatavalt ühes kihis 
ja sirge servaga plaat kahes kihis.

KUIDAS TULEKS KÄITUDA  
SOOJUSTUSMATERJALI VALIKUL?

Projektis või energiaauditis on mää-
ratud piirdekonstruktsiooni U-arv, 
mille järgi arvutatakse soojustuse 
paksus ehk soojapidavus. Väiksem 
U-arv näitab paremat soojapidavust. 
Konstruktsioonis oleva materjali 
koormamise ja kasutuskoha järgi vali 
sobiv toode: karkass-konstruktsioo-
nid, õhekrohvilahendused, betoonpõ-
randad, vundamendid, lamekatused. 
Konstruktsiooni sobivate toodete ja 
vajalike soojustuskihi paksuste põhjal 
võrdle soojustusmaterjalide maksu-
must ruutmeetri kohta – võrdle võr-
reldavaid asju ja vali endale parim. 
Kui lähtusid valikul ka otse tootjalt 
saadud infost materjali sobivuse 
kohta, siis oled teinud õige valiku!  

MILLISEID EPS-SOOJUSTUSPLAATE 
TULEKS ERINEVATES VUNDAMEN-
DILAHENDUSTES KASUTADA?

Soojustustöödel jääb sageli piisava 
tähelepanuta vundament, mis võib 
olla hoone üks suurimaid külmasildu, 
jahutades põrandaid ja tekitades vun-
damendi peal asuvates konstrukt-
sioonides kondensaati, hallitust ja 
niiskuskahjustusi. Just vundament ja 
betoonpõrandaalune on majal need 
kohad, kuhu on hiljem väga keeruline 



34 ERAMAJADE REKONSTRUEERIMISEST | 2019

ja kulukas soojustust lisada. Näiteks 
sokli ja vundamendi soojustamine 
100 mm paksuse materjaliga paran-
dab maja soojapidavust kuni 15%.

Madala vundamendi ja sokliosa 
soojustamiseks, juhul kui soojustus-
plaat ulatub otsapidi maasse kuni 
meeter, on mõistlik kasutada sulund-
servaga plaate EPS 120 Perimeeter. 
Need on piisava tugevusega, et kaitsta 
sokliosa mehaaniliste vigastuste eest. 
Kui tegu on püsivalt väga märja pin-
nasega, võib kasutada soojustamiseks 
plaate EPS 200 Foam. Maapinnast 
kõrgemale jäävad EPS-soojustusplaa-
did viimistletakse enamikul juhtudel 
õhekrohvisüsteemi või viimistlus-
plaatidega. Maasse ulatuv EPS-plaadi 
osa ei vaja eraldi kaitset niiskuse ja 
pinnase koormuse eest. Lisaks tuleb 
mainida, et plaatide sinine või rohe-
line värv ei mõjuta materjali omadusi 
– tooted on toonitud vaid turundusli-
kul eesmärgil. Seega ei ole perimeetri 
plaadil oluline mitte värv, vaid tuge-
vus ja vähene veeimavus.

Sügavate, keldriga vundamentide 
soojustamiseks on soovitatav kasu-
tada EPS 200 Foami. Need soojus-
tusplaadid on suurima võimaliku sur-
vetaluvusega, olles vastupidavad nii 
pinnase koormuse survele kui ka pin-
nase liikumise mõjule võimalike kül-
makergete puhul. Plaadid on valmis-
tatud vormitootena ja on seetõttu ka 
väiksema veeimavusega. Plaatide kin-
nitamisel peab jälgima, et need ei kah-

justaks seina hüdroisolatsioonikihti, 
kusjuures EPS-soojustusplaate pole 
tarvis hüdroisolatsiooniga kaitsta.

Külmakergete ohu vähendami-
seks tuleb paigaldada vundamendi 
ümber ehk varem tihendatud pin-
nasesse nn horisontaalne soojustus. 
Selleks sobivad niiskust ja koormust 
taluvad soojustusplaadid EPS 120 
Perimeeter. Vundamentides, mis on 
valatud või laotud plokkidest kahe-
kihilistena, soovitame kasutada kahe 
vertikaalse kandva kihi vahel soojus-
tusena EPS 80 või EPS 100. Sellisel 
juhul kaitseb soojustust pinnasemõ-
jude eest väline kivi- või betooni-
kiht ning puudub vajadus tugevama 
EPS-materjali järele.

SOOJUSTAMATA VÄLISSEINTEGA 
VÕIB OLLA SOOJUSKADU 35–40%

Levinumaid viise suurendada eramute 
välispiirete soojapidavust on seinte 
soojustamine väljast EPS-plaatidega 
ja viimistlemine õhekrohvi või muu 
viimistlusmaterjaliga. EPS-plaatidest 
sobivad selleks valge EPS 60 Fassaad 
või eriti efektiivne hall EPS 60 Silver, 
millel on valgest plaadist 20% parem 
soojapidavus tänu soojust peegelda-
vale grafiidile. Halli plaadi parem soo-
japidavus võimaldab ka soojustuse 
paksust viiendiku võrra vähendada.

Selleks et hoone oleks energiatõ-
hus ja välisseina soojusläbivus väärtu-
sega alla 0,15 W/m²K, tuleks seina soo-

justamiseks kasutada vähemalt 25 cm 
paksust valget fassaadiplaati või 20 cm 
paksust halli plaati EPS 60 Silver.

SOOJUSTUSTÖÖDEL PÖÖRA  
TÄHELEPANU JÄRGMISELE: 

• Kasuta sulundliitega EPS-plaate 
või paigalda soojustusmaterjalid 
mitmes kihis.

• Paigalda materjal tihedalt vastu 
aluskonstruktsiooni, et õhul ei 
oleks võimalik liikuda kandekonst-
ruktsiooni ja soojustuse vahel.

• Külmasildade vältimiseks paigalda 
korrektselt erinevate konstrukt-
siooniosade liitekohad (sein-vun-
dament, sein-katus, põrand-vunda-
ment, sein-aken).

• Tihenda läbiviigud (ventilatsioon, 
vesi, kanalisatsioon jm).

• Tee töid sobiva ilmaga. Ära tee 
soojustustöid sademetega, ära 
paigalda õhekrohvi päikese käes ja 
katmata tellingutega – krohvikiht 
kuivab liiga kiiresti, ei kivine jne.

Soojustamine on nagu talveriietuse 
valimine: vali õige toode, maksa õiglast 
hinda ja naudi selles olemist ka kõige 
suurema pakasega! Soojustus toimib 
efektiivselt, kui kasutatakse õigeid 
lahendusi, nõutud paksusega ja sobivat 
materjali ning töö on tehtud korrekt-
selt. Maja tõhus soojustus on odavaim 
viis küttekulude vähendamiseks. 

REIDENI PLAADI AS

 
Reideni Plaadi AS on suurima 
tootevalikuga EPS-soojustuse 
tootja alates 1972. aastast. 
Kõik ettevõtte tooted vasta-
vad standardi EVS-EN 13163 
nõuetele ning neid on katseta-
tud Soome VTT Tehnilise Uuri-
miskeskuse katselaboratoo-
riumides. Reideni Plaadi AS on 
ainus tootja, kes pakendab ka 
suuremõõtmelisi EPS-plaate ja 
viib ellu ka kõige keerulisemad 
EPS-lahendused.

www.reideniplaat.ee  
www.termoplokk.eu



Kevad on varsti käes. 
Kui soovid aeda mõnusat 

suvemaja, siis nüüd  
on õige aeg tellida!

GRILLMAJAD

SUVEMAJAD

SAUNAD

KUURID

www.aiamajad24.ee

DIVERO EHITUS OÜ Tallinna 58, Kuressaare 93818, tel 523 6664, info@divero.ee

HEA HIND, KIIRE TEHING!
Sinu maaklerid Pärnumaal!

Kaido Kaljuste

Margus Kask Andrus Lelov

Mai Kõvatomas

Aida 5, Pärnu 80010 I +372 447 1075 I www.pindi.ee

+372 512 3103
kaido.kaljuste@pindi.ee

+372 5698 0324
mai.kovatomas@pindi.ee

+372 518 6112
margus.kask@pindi.ee

+372 5358 6671
andrus.lelov@pindi.ee
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Igas Eesti kodus peaks olema  
puuküttega ahi

Igas Eesti kodus peaks 
olema korralik puuküt-
tega ahi, mis on ühelt 
poolt keskkonnahoid-
lik ning teisalt annab 
majaomanikule energia-     
julgeoleku ja sõltuma-
tuse. Ahju valikul tuleb 
aga olla tähelepanelik, 
jälgida nii selle sooja 
salvestusvõimet kui ka 
sobivust koju. Parim ahi 
on muidugi kodumaine.

„Vahel tundub, et nooremad inimesed 
on unustamas, kus me elame, aga just 
puuküttega ahi annab meile energiajul-
geoleku. Maaküte ja õhksoojuspump 
võivad olla mugavad, kuid lisaks neile 
kulub igasse majapidamisse ära korra-
lik ahi,“ ütleb Ahja Moodulahju OÜ üks 
asutajatest ja juht Marko Kurits, tule-
tades meelde, kui tihti on olnud Eestis 
viimasel ajal tuultest ja tormidest tingi-
tud elektrikatkestusi. Samuti kipuvad 
elektripumbad kõige külmemal ajal aeg-
ajalt streikima ja sel juhul tuleb oodata 
remondimehe järjekorras. „Kui olete 
panustanud kogu oma kütte elektri-
energiale, võib juhtuda, et ühel hetkel on 
teie kodu nii pime kui ka külm. Samuti ei 
kujuta meist keegi ette, kui palju elekter 
näiteks viie aasta pärast maksta võib.“ 

Ahja Moodulahi alustas tegevust 
üle 12 aasta tagasi, olles tollal esimene 
moodulahju tegijad Eestis. Algselt oli 
plaanis vahendada korralikke suuri 
ahjusid Soomest. Kuna aga head part-
nerit ei leitud, jõuti järeldusele, et mõt-
tekam oleks kasutada ära kohalikud 
oskused, teadmised ja kogemused ning 
valmistada ahjusid kohapeal. 

Ettevõte toodab just meie kohalikku 
kliimasse sobivaid puuküttega ahjusid 
ja pliite, kus on arvestatud ka kõige kar-
mimate talvedega. Kui küttekolde vali-
misel on küte esmane eesmärk, siis on 
kaminahi Kuritsi sõnul vaieldamatult 
parim valik. Ahja ahjude põletussüs-
teem on üles ehitatud nii, et küttema-
terjal põleb palju kõrgemal tempera-
tuuril kui tavalises umbkoldega ahjus. 
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OTSID TORUMEEST?
• Katlamajade ehitus
• Ummistuste likvideerimine
• Vesikütte radiaatorite paigaldus ja vahetus
• Väli vee-, sadevee- ja kanalisatsioonitrasside ehitus
• Vannitubade ja wc-de remont 

• Torutööd
• Boilerite paigaldus
• Veearvestite paigaldus
• Veeautomaatide paigaldus
• Seadmete paigaldus ja vahetus

www.torutiim.ee

Nii tarbivad ahjud küttematerjali 
efektiivsemalt, eraldades seejuu-
res vähem suitsu ja reostust. Tasub 
muidugi meeles pidada, et ahi ei tohi 
muutuda prügikastiks – pakendid ja 
kartong ei ole mõeldud kütteks. Mida 
puhtamat kütust tarbime, seda parem 
on kõigil elada.

MOODULAHI SALVESTAB SOOJUSE 
KUNI 24 TUNNIKS

Ahja Moodulahi kasutab ahjuelemen-
tide tootmisel Soomest pärit croval-ma-
terjali, mis segatakse kuumakindla 
tsemendiga. Soomes on crovalit ehk 
kõrgahjust läbi käinud ja pulbriks jah-
vatatud metallimaaki kasutatud ahjude 
ladumisel üle 60 aasta. Materjali eelis 
telliskivi ees on topelt parem soojajuh-
tivus, mis mitte ainult ei pea sooja, vaid 
kiirgab seda ka ruumidesse. Vastupi-
daval croval-materjalil on tänu suurele 
aine erikaalule (2850 kg/m³) väga suur 
sooja salvestusvõime ning selline ahi 
annab sooja välja ühtlaselt, meeldivalt 
ja pikalt.

„Ahi peab olema suur ja raske, sest 
mass on see, mis soojust salvestab, ja 
suurus on see, mis seda ruumi kiirgab. 
Massiivsed ahjud annavad ühe kütmis-
korraga soojust 12–24 tunniks, mis on 
kordades rohkem kui pisikesed kergah-
jud ja kerised. Oleme välja arvestanud, 
et keskmine halupuude kogus ahju 
kohta aastas on kuus ruumimeetrit,“ 
räägib Kurits. 

AHJU SAAB TELLIDA ENDALE 
MEELEPÄRASE VIIMISTLUSEGA

Peale selle on ahi muidugi väga roman-
tiline ja hubane – kellele ei meeldiks 
selga vastu ahju panna ja mõnusat soo-
jatunnet nautida! Selleks peab kütte-
keha olema muidugi inimesest kõrgem. 
Ahjusid saab tellida just sellise viimist-
lusega, nagu teie koju sobib, alates vär-
videst kuni lisaseadmeteni nagu siibrid, 
klaasuks ja tuhaluugid. Oma ahju saab 
ise kujundada või kasutada konsul-
tandi abi, kasutades kujunduses krohvi, 
graniiti, looduskive, dekoratiivkive, 
keraamilist ja klinkerplaati. Moodulahi 
pannakse püsti ja viimistletakse kliendi 
juures vaid kahe päevaga.

„Ahju slepped ehk ahju ja korstna 
ühendus valmistatakse kohapeal ning 
tänu sellele saab ahi olla korstna suhtes 
mistahes nurga all ja kaugusel. Ahju on 
võimalik tellida ka ilma viimistluseta, 
mis on hea võimalus juhul, kui elamu on 
veel ehitus- või remondijärgus ja klient 
ei tea veel täpselt, milline võiks tema 

ahi lõpptulemusena välja näha. Sel 
juhul pakume võimalust kliendil endal 
ahi viimistleda või kutsuda meid hiljem 
tagasi,“ selgitab Kurits, lisades, et juhul 
kui ahi ehitatakse seina või seinte sisse, 
võib ahi olla igas toas erineva viimistlu-
sega ruumi kujunduse järgi.

„Kõige tähtsam on kliendi rahulolu 
ja teha ahi täpselt selline, nagu klient 

tahab. Kõrgeim ahi, mille oleme ehita-
nud, on 2 meetrit ja 70 sentimeetrit – 
piire ühesõnaga pole,“ kõneleb Kurits. 
„Meie eesmärk on, et kui inimene tahab 
endale koju ahju, siis ta ostaks kodu-
maise tootja küttekolde, ning meie 
tahaksime teda selle juures igati aidata.“ 

www.moodulahi.ee



OTSID TORUMEEST?
• Katlamajade ehitus
• Ummistuste likvideerimine
• Vesikütte radiaatorite paigaldus ja vahetus
• Väli vee-, sadevee- ja kanalisatsioonitrasside ehitus
• Vannitubade ja wc-de remont 

• Torutööd
• Boilerite paigaldus
• Veearvestite paigaldus
• Veeautomaatide paigaldus
• Seadmete paigaldus ja vahetus

www.torutiim.ee
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Elektrisüsteemi uuendamise  
aluseks on korralik projekt ja  
kogenud tegijad

Kuigi kodune elekter 
tundub pealtnäha lihtne 
teema, vajab iga pistik, 
lüliti ja signalisatsioonian-
dur majas õiget kohta. 
Kuidas seda lahendada ja 
mida elektritööde juures 
silmas pidada, räägib ligi 
30-aastase kogemusega 
automaatikainsener ning 
elektri- ja nõrkvoolusüs-
teeme projekteeriva ette-
võtte, ASi Triger juhataja 
Rein Toodu.
Esimese sammuna tuleb teha kind-
laks, mida soovitakse ja vajatakse, 
ning koostada majaplaanid koos ruu-
mide põhisisustusega. Sama kehtib 
hoovilahenduste kohta. Nende plaa-
nide järgi saab panna koos kliendiga 
paika, kuhu lähevad valgustite juhti-
mislülitid, kus võiks valgustus auto-
maatselt liikumisanduriga toimida, 
millist tüüpi valgustid võiks kuhugi 
sobida jne. Samuti selguvad kohad, 

kus hiljem paiknevad elektrisead-
med, mis vajavad püsitoidet või toi-
tepistiku kohta.

Kui ruumiplaan ei ole välja mõel-
dud, on keeruline luua head tehnilist 
lahendust ning pistikud ja lülitid või-
vad sattuda täiesti valesse kohta. Ehk 
teisisõnu, kui pärast elektrisüstee-
mide loomist peab ostma koos mööb-
liga ka pikendusjuhtme, pole elekt-
riprojekt eriti hästi õnnestunud.

ELEKTRIPAIGALDISTE  
RENOVEERIMINE VANEMAS MAJAS

Kindlasti vajavad elektripaigaldised 
ülevaatamist ka vanemas majas, eriti 
juhul, kui omanikud ei mäleta ega tea, 
kes ja millal lahenduse lõi. „Iga asi algab 
peast – elektrisüsteemi peaks on elektri-
kilp, mis peab olema ohutu ja korras. Siin 
on tööde aluseks samuti projekt, tänu 
millele tekib kindel tööplaan ja mille alu-
sel saab võtta erinevatest ettevõtetest 
elektritööde tegemiseks hinnapakku-
misi. Projekti tegemisel vaatavad spet-
sialistid üle ka selle, kas kaablid vasta-
vad nõuetele ja millised kontaktipesad 
vajaksid vahetamist. Hiljem on projekti 
järgi lihtne kontrollida, millise etapini on 
elektritööd tehtud,“ annab Toodu nõu.

Tavaliselt ongi vanemates majades 
mured jaotuskilpides, mis võivad olla 
oma aja ära elanud ja on seetõttu ohtli-

kud. Toodu nendib: pigem teha korraga 
vähem, aga korralikult. „Ei pea tegema 
korraga kilpi korda ning vahetama 
samal ajal ära kõik kaablid, pistikud ja 
lülitid. Seda võib teha etapihaaval, näi-
teks toa kaupa. Oluline on jälgida pro-
jekti ja korrektne töö!“    

KUIDAS VALIDA ELEKTRITÖÖDE 
TEGEMISEKS SOBIV PROJEKTEERIJA?

Õige projekteerija on erialase taustaga 
insener, mitte elektriku tädipoeg või 
naabripoiss, kes on natuke AutoCADi 
programmiga kokku puutunud. „Kah-
juks on turul endiselt terve hulk selli-
seid põlve otsas tegijaid, kel puuduvad 
nii väljaõpe kui ka kogemused,“ ütleb 
Toodu. „Aga kui selline oskamatu on 
teinud teie kodule elektriprojekti, mille 
järgi hakatakse kaableid vedama ja 
lüliteid paigaldama, võib töö käigus või 
alles sisse kolides selguda, et midagi on 
valesti või üldse puudu. Elektritöid on 
hiljem keeruline ja kulukas ümber teha.“ 

Projekteerija valimisel tuleks esmalt 
kuulata maad sõprade-tuttavate hulgas 
ja otsida internetist sobivat ettevõtet. 
Kindlasti tuleks vaadata, et nii elekt-
ritööde projekteerijal kui ka tegijatel 
oleksid vajalikud sertifikaadid. Lisaks 
on soovitatav uurida, kuhu on regist-
reeritud ettevõtte kontor. Kui kontor 
puudub või on registreeritud kellegi 
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koju, ei saa ka seal töötavaid inimesi 
kuigi tõsiselt võtta, sest tegu võib olla 
lihtsalt kauni kodulehe kujundanud, 
elektriku algkursuse läbinud ja nüüd 
elektritööd prooviva ühemehefirmaga.
„Igas eluvaldkonnas kehtib tõde, et pole 
haridust, pole vastutust. Kui inimene 
ei tea, mida ta teeb, siis ta ei vastuta, 
sest ta ju ei tea, mille eest ta vastu-
tama peaks! Kui projekteerija on elekt-
riprojekti valmis teinud, tuleb vaadata 
hoolikalt ka tööde tegija tausta. Kõige 
parem on, kui ettevõte teeks töö valmis 
tervikuna: kaabeldaks nii elektri- kui 
ka nõrkvoolujuhtmed, paigaldaks pis-
tikud ja valgustid ning viiks lõpuni ka 
vajalikud andmesidega ja muud elekt-
riga seotud süsteemid. Elektritöid peab 
tegema väljaõppinud elektrik või nõrk-
voolutehnik. Enda kulul katsetada pole 
mõistlik isegi siis, kui hind tundub väga 
odav. Pintsakut te ju ei lase hea õnne 
peale õmmelda? Miks peaksite laskma 
siis oma kodu kallale amatööre?“

Toodu rõhutab, et iga elamu elekt-
ritööd peavad lõppema teostusjoonise, 
kontrollmõõdistuse ja elektripaigal-
diste vastavustunnistuse andmisega. 
Neid pabereid on vaja maja kasutusloa 
saamiseks ja neid küsivad ka kindlus-
tusseltsid – kui mitte enne, siis elekt-
risüsteemist alguse saanud tulekahju 
korral kindlasti. Kui dokumendid pole 
nõuete järgi korras, on majaomanik 
oma murega üksinda ja võib juhtuda, et 
kindlustus korvab kahjusid vähem või ei 
korva üldse, kui hoonet peetakse oma-
voliliseks ehitiseks.

TARGA MAJA LAHENDUS EI  
TOHIKS MUUTUDA RUMALA  
MAJA LAHENDUSEKS

Viimasel ajal on olnud populaarne 
teema targad majad, mille puhul tuleks 
Toodu sõnul tõsiselt järele mõelda, kas 
soovitakse tõesti targa maja süsteeme 
või piisab ikkagi klassikalisest elektri-
lahendusest. „Sageli tahetakse targa 
maja lahendust vaid emotsioonist, sest 
tundub vinge juhtida oma maja tehno-
loogiat läbi mobiiltelefoni. Kui klient aga 
ei ole oma olemuselt uute asjade pool-
daja ega soovi tehnikasse pühenduda, ei 
pruugi ta lõpuks targa maja lahendusega 
hakkama saada ja kallis investeering 
jääb kasutamata. Tavaelu mõttes tähen-
dab see, et inimene soovis tööl käimiseks 
autot, aga ostis ringrajamasina – tegu on 
väga hea lahendusega, aga kui omanik ei 
kasuta ära selle ressursse, pole rahaka-
sutus eriti mõttekas.“ 

Toodu sõnul näitab nende praktika 
sageli, et inimesed pole oma soove ja 
ootuseid korralikult läbi mõelnud. „Aga 
see ongi projekteerija töö – rääkida 
koduomanikuga tema ootustest. Osa-
dele piisab lihtsast lahendusest: tava-
listest pistikupesadest ja lülititest, ilu-
satest valgustitest tuppa ja terrassile. 
Targa maja lahendused on keerukamad 
ja eksklusiivsemad: uhked taustaval-
gustusega kontaktivabad sensorlülitid 
ning võimalus siduda omavahel kõik 
süsteemid alates valgustusest kuni ven-
tilatsiooni, kütte, jahutuse ja saunani. Ja 
kõik need pannakse funktsioneerima 

nii, et tulemus oleks võimalikult väi-
keste kuludega. Aga kui see lahendus 
on kasutaja jaoks keeruline ning prog-
rammide õppimine ja ekraanide tim-
mimine tundub väsitav, pole mõtet üle 
pingutada. Keegi ei taha, et targa maja 
lahendusest saaks rumala maja lahen-
dus!“

Küll aga on tänapäeval majapi-
damises omal kohal erinevad nõrk-
voolulahendused: andmeside- ja 
valvesüsteemid, vingu- ja tulekahju-
signalisatsioonid. Järjest enam paigal-
datakse eramajade hoovidesse ja väli-
suste juurde videovalvet, kusjuures 
Pärnus on populaarsed ka IP-fonolu-
kusüsteemid, mis võimaldavad oma-
nikul näha teleriekraani või mobiil-
telefoni vahendusel ukse taga kella 
helistavat külalist ja talle distantsilt 
ehk nutitelefonist ukse avada.

Loomulikult on elektrisüsteemide 
puhul oluline ka hilisem hooldus, sest 
videovalve-, juhtimis- ja monitooring-
süsteemid tarbivad omajagu elektrit. 
Kui süsteeme on palju ja need on pide-
valt vooluvõrgus, tähendab see oma-
niku jaoks püsikulu. Kui neid süsteeme 
aga reaalselt ei kasutata, siis milleks 
maksta? Ka tehnoloogia vananeb ja 
aeg-ajalt vajab mõni moodul vaheta-
mist. Targa maja puhul on tehnikat roh-
kem, mis tähendab teoreetiliselt ka roh-
kem hooldamist.

AS Triger peab oluliseks teha igale 
kodule elektriprojekt omaniku soo-
vide ja vajaduste järgi. Ettevõte pakub 
kompleksseid lahendusi nii väikestele 
kui ka suurtele integreeritud elektri- ja 
nõrkvoolusüsteemidele ning tegeleb 
lisaks projekteerimisele ja paigaldami-
sele ka automaatika-, nõrk- ja tugev-
voolusüsteemide hooldamisega ning 
elektrimõõdistustega.

AS Triger on projekteerinud ja ehi-
tanud aastate jooksul välja paljude hoo-
nete elektri-, nõrkvoolu- ja automaati-
kasüsteemid. Tuntumad neist on NUKU 
teater Tallinnas, Viljandi Muusikakool 
ja Kilingi-Nõmme spordihoone; Pärnu 
objektidest spordihall, raamatukogu, 
bussijaam, kaubanduskeskused Port 
Artur 1 ja 2, Tervise Paradiis, Rannaho-
tell, Sütevaka Humanitaargümnaasium 
ning kõik Papiniidu ja Mai tänava risti 
kümne aasta jooksul kerkinud küm-
mekond korruselamut. Riiklike telli-
mustena on valminud Häädemeeste, 
Vändra, Tõstamaa ja Kihnu päästeameti 
uued haldushooned. Väga palju projek-
teerimis- ja paigaldustöid on tehtud ka 
Pärnu eramajades.

www.triger.ee



Erimõõdulised tuletõkkeuksed, sise- ja välisuksed, korteri välisuksed 
trepikojauksed,  garaažiuksed, liuguksed, varikatused 

Luba endale
kvaliteeti 

 www.uksed.eu

TALLINN Sõpruse 145
E-R 10.00-18.00
Tel.  +372 650 6116
uksed@mexinbaltic.eu

PÄRNU Lao 12/5
E-R 09.00-18.00
L  10.00-15.00
Tel.  +372 44 31518
sale@mexinbaltic.eu



Inkotoad asuvad Pärnus Rüütli 47 (sissepääs Ringi tn poolt hoovist), tel 443 0230; Tallinnas (Hariduse 6, kab 003, tel 646 
2121; Endla 59, tel 678 2110; Mahtra 48, kab 103, tel 646 4656; Tartus Puusepa 2 - Ülikooli Kliinikumi Geneetikakeskus, 0 
korrus, tel 731 8534; Rakveres Tuleviku 1 – polikliiniku 0. korrus, tel 322 3922; Kohtla-Järvel Keskallee 4, tel 322 2307; 
Viljandis Tallinna tn 11A (sissepääs Turu tn poolt), tel 433 3190; Liikuv Inkotuba tel 5343 9837.

Tihti oleme oma tervisemuredega üksi. Seda enam, kui 
tegemist piinliku teemaga, millest üldse väga rääkida ei 
taha. Ja kui oleme siiski julguse kokku võtnud ning sellest 
arstile rääkinud, saame tihtilugu vastuseks „Vaata passi“ 
ehk olete juba nii vana, et see on normaalne. Tegelikult, ei 
pea me aga leppima sellise vastusega, vähemalt uriinipida-
matuse puhul mitte. Pidamatust tekitavaid tegureid on 
väga erinevaid, aga kindlasti ei ole see ainult vanusega 
kaasas käiv nähtus. See on väga laialt levinud terviseprob-
leem, nii noorte kui vanemaealiste hulgas, sõltumata 
soost.

Uriinipidamatus ehk inkontinentsus algab paarist ootama-
tust tilgast näiteks köhimisel, aevastamisel, raskuste 
tõstmisel; järeltilkumisel… Selle tekkepõhjused võivad olla 
väga erinevad: vanus, ülekaal, sünnitamine, kuseteede 
põletikud, eesnäärme probleemid, kroonilised haigused, 
menopaus, diabeet, neuroloogilised probleemid jne.

Uriinipidamatuse eri vormideks on pingutus ehk stress-; 
sund-; sega- ja ülevooluinkontinents või täielik uriinipida-
matus. Tänapäeval on olemas väga head ravivõimalused, 
kuid efektiivse ravi tagab vaid õige diagnoos arstilt. Mida 
kiiremini reageerid, seda suurem võimalus on antud 
murest vabaneda. Tihti võib arsti juurde jõudmine võtta 
aega ning siin tuleb appi Inkotuba, et saaksite koheselt 
jätkata kuiva ja lõhnavaba igapäevaelu. Oluline on kasuta-
da just spetsiaalselt uriinipidamatuse jaoks ettenähtud 
tooteid. Need on õhku läbilaskvad, diskreetsed, 
usaldusväärsed ja ei lase ebameeldival lõhnal levida 
(erinevad tavalistest hügieenisidemetest).

Uskumine, et pidamatus on ainult eakate ja voodi-
haigete probleem, on ainult müüt. Tegelikkuses on 
sellega kokku puutunud iga kolmas üle 35-a naine ja 
iga neljas üle 40-a mees.

Inkotuba annab tasuta nõu!

MTÜ Inkotuba nõustaja selgitab välja pidamatuse rasku-
sastme ja liigi küsimuste teel – meditsiinilist läbivaatust ei 
toimu! Tasuta nõustamisele võib tulla abivajaja ise, samuti 
tema hooldaja, sugulane või lähedane. Nõustamine on 
privaatne ja diskreetne. Broneeri aeg telefoni teel.

Pidamatushooldusvahenditega tagad oma igapäevase 
elukvaliteedi ja liikumisvabaduse, vanaduspensioniealistel 
võimalus neid osta riikliku soodustusega.

1. jaanuar 2019 kehtima hakanud soodustingimustel 
abivahendite ostmise korrast:

KAS KA SINA OLED SAANUD DIAGNOOSI „VAATA PASSI!“

Erimõõdulised tuletõkkeuksed, sise- ja välisuksed, korteri välisuksed 
trepikojauksed,  garaažiuksed, liuguksed, varikatused 

Luba endale
kvaliteeti 

 www.uksed.eu

TALLINN Sõpruse 145
E-R 10.00-18.00
Tel.  +372 650 6116
uksed@mexinbaltic.eu

PÄRNU Lao 12/5
E-R 09.00-18.00
L  10.00-15.00
Tel.  +372 44 31518
sale@mexinbaltic.eu



omegalaen.ee
Tähelepanu! Tegemist on �kseerimata intressimääraga. Tegemist on 
�nantsteenusega. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja 
konsulteeri asjatundjaga. 

Ärilaen 
intressiga
10% aastas! 

6 777 888


