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Lähiajal on ilmumas KÕIK ajakirjadest:                                                                                     

KÕIK Kortermajade
Rekonstrueerimisest

KÕIK Tööstustehnikast

KÕIK Eesti Ettevõtjale

Kodu- või suvilaremont – kuni pool 
riigi toel

(lk 50)

Eestis on saanud paljud korterelamud soojustatud ja uue välisilme KredExi toel. Samavõrra vajavad korrastamist 
ka eramajad ja looduskaunis kohas suvekodud. Tuleb tõdeda, et koroonakevadega kaasnes kõigele vaatamata 
ka kübeke head. Varasemaga võrreldes on tänavu kasvanud tuntavalt toetussummad, mida KredEx annab kodu 
kordategemiseks. Nii on laienenud majaomanike ring, keda toetus võiks motiveerida täisremonti või renoveeri-
mistöid ette võtma, et parandada hoone soojapidavust ja vähendada energiakulusid.            

Vaata täpsemaid tingimusi: www.kredex.ee/majaduueks    

SINA 
LIHTSALT 
LOE
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Kuidas valida küttesüsteemi, 
millist eelistada ning kuidas toimib 
tark juhtimine?

„Küttelahenduse läbi 
mõtlemine hoiab kokku 
asjatuid kulusid ja suu-
rendab mugavust kasuta-
misel. Korralikult planee-
ritud küttelahendus on 
kasutajale lihtne mõista, 
hästi funktsioneeriv 
ja töökindel,“ kinnitab 
Maasoojus OÜ küttesüs-
teemide spetsialist.

Terviklik kütte- ja ventilatsioonila-
hendus tagab mugava sisekliima võima-
likult väikeste kuludega ning kasutajale 
märkamatult. „Näiteks Vaillant intelli-
gentses terviklahenduses saavutatakse 
mugavus targa juhtimissüsteemiga 
VRC 700, mis mõõdab välis- ja sisetem-
peratuuri ning hoone niiskust. Vasta-
valt sellele juhitakse kütet, jahutust ja 
ventilatsiooni,“ räägib ta.

Vaillanti targa küttesüsteemi ja 
sisekliima lahendust soovitab kogenud 
spetsialist, kes tunneb Vaillanti sead-
meid ja süsteemide toimivust. Küttein-
sener koostab projekti, et kõik vastaks 
standarditele ja nõudmistele, nii nagu 
seadus ette näeb. Paigalduskvaliteedi 

tagab sertifitseeritud tehnik. Nii saa-
vutatakse terviklik ja kvaliteetne sisek-
liima tehnosüsteem.

Soojuspumbaga küttelahendustel 
on oluline võimalikult madala tempe-
ratuuriga kütta ja võimalikult soojast 
keskkonnast energiat hankida. „Seepä-
rast on maasoojuspump ja tiheda toru-
sammuga põrandaküte, mida köetakse 
soojuspumbast otse ilma vahepaagi ja 
lisa ringluspumbata, kõige madalamate 
kasutuskuludega lahendus. Eriti heaks 
teeb selle lahenduse veel, kui suvel 
jahutuse energia läbi aktiivjahutuse 
maasse salvestatakse,“ selgitab spetsia-
list. Kuna nüüdisaegses majas ei soovi 
keegi näha ühtegi toru ega šahti, tuleb 
kogu torustik peita konstruktsioonide 
sisse. Seega peab ideaalis olema kütte, 
jahutuse ja ventilatsiooni lahendus juba 
arhitektuurse plaani koostamisel selge 
või vähemalt põhimõtteliselt lahenda-
tud.

EELISTADA TASUB 
MAASOOJUSPUMPA

Valides küttesüsteemi, võiks soovi-
tada esmase lahendusena maasoojus-
pumpa, sest see on põhiküte, mis ei vaja 
elektri lisakütet. „Maasoojuspumbal 
Vaillant flexoTherm on põrandaküt-
tega majas aasta keskmine kasutegur 
SCOP = 5,7. Lihtsalt öeldes on see väga 
hea. Nii on Maasoojus OÜ ka valda-

valt täna paigal-
datud ja inimesed 
on selle üle õnne-
likud. FlexoTherm 
maasoojuspumbad 
on aktiivjahutusega 
juba standardver-
sioonis, mis tähen-
dab, et pole tarvis 
keerulisi lahendusi 
välja mõelda,“ infor-
meerib Vaillanti 
spetsialist. Vaja on 
paigaldada jahutus- 
element seina või 

lakke ja ühendada maasoojuspumbaga. 
Eriti oluline on see neile, keda häirib 
ventilaatorimüra või konditsioneeri 
paiknemine maja fassaadil.

Maasoojuspumbaga jahutamisel 
on kasutegur eriti suur, sest maapinna 
temperatuur on kevadel ja suvel pärast 
kütteperioodi lõppu madal. „Samuti on 
küttekasutegur eriti suur sügisel, pärast 
jahutusenergia salvestamist maapinda. 
Ehk soojus, mida suvel ei vajata, pan-
nakse maasse ja võetakse sealt talvel 
ning vastupidi,“ lisab ekspert.

Hea valik on näiteks Vaillanti 
maasoojuspump, mis pakub komp-
ressorile garantii 10 aastat, eeldatav 
tööaeg on 25–30 aastat, puuduvad 
müratekitavad ja maja ilmet häirivad 
välisosad, energiahankimise keskkond 
(maa) on ka külma ilmaga suure kasu- 
teguriga.

KAS ÕHK-VESISOOJUSPUMBAL ON 
ÜLDSE EELISEID?

Kui mingil põhjusel – enamasti pii-
sava maa puudumine maakollektori 
jaoks – ei ole võimalik maatorustikku 
paigaldada, siis jääb alles paremuselt 
teine variant ehk õhk-vesisoojuspump. 
„Õhk-vesi eeliseks on maakollektori 
puudumine ehk seda saab paigaldada 
ilma kaevetöödeta ja ta mahub väiksele 
alale. See on ka ainus, mida eelistest 
mainida tasub. Kui mõni peab eeliseks 
odavamat maksumust, siis arvestades 
kasulikku tööiga ja aastast kasutegurit 
pole see tegelikkuses eeliseks. Samuti 
ei saa eeliseks pidada suvel soojaga 
suurema kasuteguriga töötamist, sest 
peamiselt on kütta vaja talvel, ja kok-
kuvõttes on õhk-vesisoojuspumba aas-
tane kasutegur külmas kliimas oluliselt 
madalam kui maasoojuspumbal,“ osu-
tab spetsialist.

Peale selle vajab õhk-vesisoojus-
pump ka märksa rohkem kontrolli ja 
hooldust, kuna on ikkagi elektrooni-
kaseade välitingimustes – ilmselgelt 
mõjutavad seda ilmastik ja võõrkehad 
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(puulehed, loomad, linnud, lumi, maa-
pinna kerked ajavad aluse paigast jne).

KÜTTESÜSTEEMIDE TARK JUHTI-
MINE MUUDAB ELU LIHTSAMAKS

Vaillanti soojuspumpade targasti 
töötava Green IQ juhtploki VRC 700 
optimeerib kütte ja jahutuse töötamist, 
et vähendada energia tarbivust. Peale 
selle suudab see juhtida ventilatsiooni, 
et hoida maja niiskust ja temperatuuri 
soovitud tasemel. „Hankides infot hoo-
nest seest ja ka välisõhust, oskab seade 
muuta vajalikke parameetreid nii soo-
juspumbal kui ventilatsiooniagregaadil, 
et meie kodune sisekliima muuta või-
malikult selliseks, nagu me seda oleme 
soovinud,“ lausub Vaillanti spetsialist.

Tark VRC 700 juhtimine töötab nii 
eramute, villade kui suuremate hoo-
nete jaoks suurusega 4000 ruutmeet-
rit. See suudab juhtida soojuspumba 

Vaillanti targa juhtimise süsteemil peal 
ka tehasepoolne veateadete kontroll 
läbi interneti ja võimalikud veateated 
edastatakse ka piirkonnajärgsele tehni-
kule. Seega kui midagi ei tööta korrekt-
selt, saab üldjuhul sellest kohe teada ka 
tehnik, kes saab vastavalt reageerida 
või kasutajat instrueerida,“ teatab Vail-
lanti ja Maasoojus OÜ spetsialist.

Soovitatav on kasutada Maasoojus 
OÜ kodulehel asuvat kalkulaatorit – 
see aitab teha kindlaks, milliseks võib 
kujuneda aastane kulu soojuspumbaga 
ja kui palju selline lahendus majale mak-
sab. Spetsiifilisemaid lisaküsimusi ja 
hoonest tingitud erilahendusi on mõist-
lik küsida otse spetsialistilt, Maasoojus 
OÜ meeskond aitab kindlasti.

Tutvu ka Kredexi väikeelamute 
rekonstrueerimistoetuse võimalus-
tega. Toetus on mõeldud füüsilisest isi-
kust väikeelamute omanikele, kes soo-
vivad oma elamut energiatõhusamaks 
muuta!

võimsuseid 5 kW kuni 160 kW, mis 
tähendab, et ka 4000 ruutmeetri suu-
ruse kortermaja lahendus on olemas. 
„Lisades juhtimissüsteemile laiendus-
mooduli VR 71, saab juhtida maja erine-
vaid kütte- ja jahutustsoone, radiaato-
reid, põrandakütet, ventilatsioonikütet, 
basseinikütet – kuhu iganes erineva 
temperatuuriga kütet või jahutust on 
vaja,“ toob välja Vaillanti küttesüstee-
mide asjatundja.

Juhtplokk on kasutajasõbralik ja 
lihtsasti juhitav. Juhtida saab ka tele-
fonirakendusega, mis on kasutajale 
tasuta. Samuti on võimalik juhtplokk 
paigaldada elutoa seinale või mujale 
sobivasse kohta. Juhtplokil on näha nii 
välis- kui sisetemperatuur, toa niiskus, 
kuupäev ja kellaeg.

MÕISTLIK ON USALDADA OMA ALA 
EKSPERTE

Eestis on soojuspumba pakku-
jaid mitmeid, kuid alati tasub hinnata 
ettevõtte kogemusi ja kompetentsi. 
„Maasoojus OÜ meeskond on käi-
nud pidevalt Kesk-Saksamaal Vail-
lanti tehases väljaõppel ja tehnikud on 
tootja poolt sertifitseeritud. Garan-
tiijuhtumeid esineb väga harva ja 
neile reageeritakse kiiresti. Lisaks on 

www.maasoojus.ee

Terviklik küttelahendus Sinu kodule.

SINA 
LIHTSALT 
LOE
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Kuidas renoveerida oma kodu 
laenu abil?

Kevadel ja suvel tekib 
paljudel soov oma kodu 
renoveerida. Kuidas seda 
aga finantseerida, kui 
puudub piisav summa? 
Kui remonttöödega on 
kiire, edasilükkamine pole 
mõistlik ja võib kaasa tuua 
lisatöid, tasub kaaluda 
laenu võtmist. Milline laen 
on kodu renoveerimiseks 
kõige mõistlikum?

Enne laenu võtmist tuleb hooli-
kalt läbi mõelda, kui palju on reaalselt 
laenu vaja, hinnata oma maksevõimet 
ning mõelda muudele igakuistele kulu-
tustele. On oluline, et laenumaksete 

kõrval jääks piisav puhver muudeks 
kulutusteks. Kindlasti tasub arvestada 
ka sellega, et laenumaksete kõrvalt 
oleks võimalik raha kõrvale panna. 

VÄIKELAEN VÕI KODU 
VÄIKELAEN

Swedbanki erakliendi 
väikefinantseerimise ja 

liisingu osakonna valdkonnajuhi 
Karin Saare sõnul sobivad kodu 
renoveerimise või remondi finant-
seerimiseks tagatiseta laenud nagu 

väikelaen ja kodu väikelaen, ole-
nevalt planeeritud parendustööde 
ulatusest. Väikelaenu ja kodu väi-
kelaenu erinevus on laenusumma 
suuruses. Kui remondi eelarve 
jääb alla 5000 euro, sobib väi-
kelaen. Väikelaenuga saab teha 
väiksemahulist remonti, sisustada 
kodu või soetada tehnikat. 

Kui on plaanis teha suure-
mat remonti või kodu põhjalikult 
renoveerida, summas kuni 20 000 
eurot, sobib kodu väikelaen. Kodu 
väikelaen sobib ka korteri, suvila, 
maatüki, parkimiskoha või garaaži 
ostuks. Kodu väikelaenu puhul ei  

 
ole vaja omafinantseeringut ja kinnis-
varale ei seata hüpoteeki. 

MADALAMAD INTRESSID

Kodu väikelaenul on madalam int-
ress kui väikelaenul. Intress algab 8%-st 
ja pikem tagasimakseperiood võimal-
dab väiksemat kuumakset. Saar rõhu-
tab, et laenu tasub alati võtta nii vähe 
kui võimalik ja nii palju kui vaja. Mida 
lühem on laenuperiood, seda vähem 
tasute intresse. Võimaluse korral saab 
laenu tagasi maksta ka enne tähtaega – 
uurige selle kohta kindlasti enne 
lepingu sõlmimist. Näiteks Swedbankis 
ei kaasne enne tähtaega tagastamisega 
mingeid lisakulusid.

VÄIKELAEN

• laenusumma 500–20 000 eurot
• intress alates 15%-st
• laenuperiood kuni 5 aastat

KODU VÄIKELAEN

• laenusumma 5000–20 000 eurot
• intress alates 8%-st
• laenuperiood kuni 10 aastat

" 

____________________

Väikelaenu ja kodu väikelaenu  
erinevus on laenusumma suuruses.

" 

__________________

Laenu tasub alati võtta nii vähe 
kui võimalik ja nii palju kui vaja.
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Usaldusväärsus

Saksa ettevõte GROHE on suurepärane 
näide sellest, mida Saksa ja Jaapani 
tehnoloogide ja inseneride ühendatud 
meeskond saab kasutajate mugavuse 
huvides ära teha. GROHE kuulub Jaapani 
kontserni LIXIL Water Technology, 
mis on tuntud kogu maailmas oma 
veetehnoloogia uuenduste poolest.

USALDUSVÄÄRSE 
DUŠISÜSTEEMI OTSINGUL: 
KUIDAS MITTE PETTUDA?
Vannitoa puhul on meil päris palju ootusi, sest see ruum 
on mõeldud peale mugava pesemise ka lõõgastumiseks 
ja jõuvarude taastamiseks pärast päevatööd.

Kas tõesti väärtuslik investeering? 

Jah, on küll. Kvaliteetne ja usaldus-
väärne dušisüsteem aitab unustada 
väsitavad remondid. Ja kui hind tundub 
kallivõitu, võiks lihtsalt riskida – varem 
või hiljem peseb veeprotseduuride ajal 
kogetud elamus need kahtlused maha.
SmartControliga dušisüsteemid maksa-
vad tuhande euro ümber. Kui oodata ära 
üsna sagedasti toimuvad kampaaniad, 
on võimalik säästa vähemalt paarsada 
eurot. Investeerige enda mugavusse 
ja heaolusse!

Seinapealne või seinasisene?

Seinasisestel dušisüsteemidel on palju 
eeliseid, näiteks visuaalselt vähem 
koormatud ruum, eri paigutus- ja 
kujunduslahendused ning hõlpsam 
igapäevane hooldus. 
Seinasiseste süsteemide universaalse 
juhtseadme GROHE Rapido Smartboxiga 
saab ühendada mitmeid GROHE segis-
teid alates lihtsast kangsegistist kuni 
SmartControliga termostaatsegistini.

Mugav kasutus, 
vee kokkuhoid ja 
stabiilne temperatuur 

Dušisüsteeme juhitakse 
kangide või nuppude abil. 
Nuppudega süsteemid 
on muutumas aina popu-
laarsemaks tänu kasutus-
mugavusele ja veesäästule. 
GROHE loodud juhtimis-
süsteem SmartControl 
paistab silma isegi nuppu-
dega dušisüsteemide hul-
gas. Ainulaadsus seisneb 
asjaolus, et nuppe vajuta-
des saab veevoolu avada 
ja sulgeda, soovi korral 
isegi pihustusrežiime 
kombineerida, ning nuppe 
keerates saab reguleerida 
veejoa tugevust. 
Termostaat segistid võimal-
davad valida väga täpselt 
meelepärase veetempera-
tuuri, mis säilib ka voolu-
hulga või rõhu kõikumisel.

SEINAPEALNE DUŠISÜSTEEM EUPHORIA 
SMARTCONTROL SYSTEM 260 MONO. 
KOLME PIHUSTUSALA VALIMISEKS 
PÖÖRAKE PIHUSTIPEA KESKEL 
OLEVAT NUPPU.

Erinevad veejoad ja 
eri suurusega dušipead
Dušisüsteem ei ole enam lihtsalt dušš, 
millest vesi välja voolab. Pöörake 
tähelepanu joa režiimide arvule. 
Mitu juga on tänapäeval kvaliteetsete 
dušisüsteemide standard. Dušipea 
läbimõõtu ja kuju valige hoolikalt, 
kuna see ei ole ainult disaini-, vaid ka 
funktsionaalsuse näitaja. Grohtherm 
SmartControlil saab käivitada kaks 
veejoa režiimi koos või eraldi. Näiteks 
PureRain ümbritseb ja lõõgastab kui 
kerge suvevihm, ActiveRain paistab 
aga silma võimsa ja masseeriva joaga. 
SmartControliga dušisüsteemide 
hulgas on eriti menukad suure läbi-
mõõduga dušipeadega komplektid.
Oluline on ka seadmete vastupidavus 
ja hooldus. SpeedClean aitab eemal-
dada tõhusalt düüsidesse koguneva 
katlakivi – lihtsalt pühkige pind sõrmega 
puhtaks ja GROHE StarLight pinnakate 
tagab, et pinnad ei kaota oma sära. 
Nii näeb toode ka paljude aastate 
pärast välja nagu uus.

SEINAPEALNE DUŠISÜSTEEM EUPHORIA 
SMARTCONTROL SYSTEM 310 DUO.

VIIMISTLUSED: 
KROOM VÕI 
MOON WHITE.

RAINSHOWER SMARTACTIVE’I 310 MM 
KANDILISE VÕI ÜMMARGUSE KUJUGA 
PEADUŠID ON NII SEINASISESTES 
KUI KA -PEALSETES KOMPLEKTIDES.

RAINSHOWER 
SMARTACTIVE 310 CUBE

RAINSHOWER 
SMARTACTIVE 310

SEINASISESE GROHTHERM SMARTCONTROLI 
DUŠIKOMPLEKTIS ON UNIVERSAALNE 
JUHTSEADE GROHE RAPIDO SMARTBOX.

GROHE duššidest täieliku ülevaate 
saamiseks külastage veebilehte grohe.ee 
või küsige lisa meie edasimüüjatelt.



Osmussaare 8-B4
13619 Tallinn 
tel 601 0223 

Riia 140 (II korrus)
51014 Tartu
tel 5929 5215

myyk@rehpol.ee

P U I T ,  P U I T A L U M I I N I U M ,  P V C

AKNAD, UKSED,
LÜKANDUKSED
AKNAD, UKSED,
LÜKANDUKSED

A K N A D  &  U K S E D

rehpol .ee

Su kodu väärib häid aknaid
ja meie teame seda!
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Pinglagi katab ja kaunistab

taha nt LED-valguselemente, signalisat-
siooni- ja ventilatsioonisüsteeme ning 
muid tarvilikke kaableid ja seadmeid. 
Pinglae paigaldamist ei piira muu kui 
liiga külmad ruumid (–5 kraadi). Mater-
jal paigaldatakse kiirelt ning erinevalt 
tavapärasest remonditööst ei teki sel-
lega mustust ega ehitusjäätmeid.

EESTIS IGAS MÕTTES ESIMENE

Klassikaliseks pinglaeks võib pidada 
valget satiin- või mattlage, mis jätab 
värskelt krohvitud ja värvitud lae mulje. 
Selliste lagede valmistamisega alustas 
OÜ Vecta Design 2006. aastal, olles 
Eesti esimene pinglagede tootja. Liht-
sam olnuks matkida välismaiseid sar-

naseid tooteid ja vedada sisse odavat 
materjali. Kuid selle asemel seati ees-
märgiks toota ise kohapeal kvaliteet-
sest ja tervisele ohutust materjalist eri 
disainiga pinglagesid, pakkuda mitme-
külgset värvi- ja tekstuurivalikut ning 
luua originaalseid profiililahendusi.

Vecta Design ohutusnõuetele vasta-
mises järeleandmisi ei tee ja töötatakse 
materjalidega, millele on antud CE- ja 
tuleohutussertifikaadid. Seetõttu on 
ka paljude esinduslike ruumide, nii 
era-, äri- kui ka avalike hoonete oma-
nikud (Estonia Resort, Kalev Spa, Hil-
toni hotell, Suure-Jaani tervisekoda 
jpt) eelistanud just Vecta Designi poolt 
disainitud, valmistatud ja paigalda-
tud lagesid. Iga lagi on ainulaadne, mis 
arvestab ruumi spetsiifiliste vajaduste 
ja interjööriga.

KAUNIS, KAUAKESTEV, SÄÄSTLIK

Pingmaterjalide värvivalik hõlmab 
üle 100 värvitooni. Lisades sinna print-
lahendused, mis luuakse tellija soovi 
järgi, on värvi- ja mustrivalik lõpmatu. 
Välimuselt on materjalid matid, läiki-
vad, poolläbipaistvad, metalse läikega 
ja peegeldavad.

Pingmaterjaliga ei pea katma kogu 
lage. Laematerjale saab omavahel edu-
kalt kombineerida. Nendega saab teki-
tada põnevaid kujundeid ja mitmeta-
sandilisi vorme, panna pingmaterjalist 
moodulelement värvi vahetama või 
luua hoopis köitva ruumilise efektiga 
laeelemente. Pinglagi võimaldab lahen-
dada ka kogu ruumi põhi- ja dekora-
tiivse valgustuse:

Kui soovid oma koju 
uudsust ja isikupära, 
samal ajal ka funktsio-
naalseid lahendusi või 
ebatasase ja rikutud lae 
kiiret ümbersündi, siis on 
parim valik pinglagi.

Veelekked on tekitanud lakke kol-
laseid „saarekesi“? Lagi on aastatega 
pragunenud ja ebaühtlane? Sind häi-
rib ruumi kostuv müra või oled lihtsalt 
aegunud disainist väsinud? Sul pole 
aega ega tahtmist ruumi remondiks, 
mille käigus tekib palju ehitusprahti ja 
tuleb kogu mööbel välja tassida? Ping-
lagi säästab sellisest tülist!

PINGLAGI – MIS SEE ON?

Euroopas toodetud pinglaematerjal 
on elastne vee- ja tulekindel materjal, 
mis ei pragune ega pleegi. Baaslaest 
kuni 7% väiksem pinglagi soojenda-
takse ca 70 kraadini ja paigaldatakse 
seintele või lakke kinnitatud alumii-
niumprofiilidele. Lagi saavutab jahtumi-
sel veatult sileda pinna.

Pinglae paigaldamine toob lae ligi 3 
cm madalamale. Esteetilisema lõpptu-
lemuse saavutamiseks on võimalik lage 
veelgi madalamale tuua ning peita selle 
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saab luua nii hämardiga valgusla-
gesid ja erikujulisi lampe kui ka val-
gusprofiilide abil ruumi paigaldatavaid 
valgusjooni. Samuti on võimalik luua 
valgustuses lahendusi, mis näevad päe-
val üht- ja pimedal ajal teistmoodi välja.

Senise 14 tegutsemisaasta jook-
sul pole ettevõte pidanud 10-aastase 
garantii korras lagesid välja vahetama. 
Eks ole kvaliteedimärk seegi!

Tootmisjäägid kogutakse kokku ja 
suunatakse materjali taastootmisse. 
Samuti jälgitakse, et pakkematerjalid 
oleksid ümbertöödeldavast materjalist.

KANNA(TA)B VETT JA HOIAB BAK-
TERID EEMAL

Kvaliteetsed pinglaed sobivad 
ideaalselt niisketesse ruumidesse, isegi 
sauna eesruumi. Vett tõrjuv materjal ei 
lase tekkida hallitusel ega korrosioonil.

Samuti püüab pinglagi kinni oota-
matu veelekke, taludes lisaraskust kuni 
150 kg ruutmeetri kohta. 
Veeleke materjali ei riku, 
vaid venitab selle ajutiselt 
sopiliselt välja. Spetsia-
listi abil on võimalik kah-
justuse tekkepõhjus kõr-
valdada, kuna lage saab 
korduvalt avada. Seejärel 
taastub lae esialgne väli-
mus ja säilivad kõik selle 
head omadused.

Lisaks on materjal 
antistaatiline ja seda on 
võimalik paigaldada ka 
antibakteriaalsena (Bio-
Pruf), mis sobib allergiku 
koju.

TAGAB HEA RUUMI- 
AKUSTIKA

Meie elukesk-
konna müratase 
tõuseb aas-
ta-aastalt ning 
põhjustab ini-
mestele stressi, 
unehäireid ja 
füüsilisi vae-
vusi. Välise müra 
mõju saab ruu-
mis vähendada 
p e r f o r e e r i t u d 
p i n g m a t e r j a -
list valmistatud 
lagede ja panee-
lide abil. Akusti-
lise lahenduse, 
mis arvestab 

majaelanike ja ruumikasutajate vaja-
dustega, aitab luua kogenud akusti-
kaekspert Linda Madalik, kes on ka 
Eesti Sisearhitektide Liidu auliige. Ta on 
kujundanud paljude Eesti kultuurielu 
esindushoonete, sh kontserdisaalide, 
teatri- ja õppehoonete, aga ka eraklien-
tide jaoks, kes hindavad ruumiakusti-
kat, pilkupüüdvaid ja praktilisi akusti-
kalahendusi. Ruumi kasutusotstarbega 
arvestav ruumiakustika hoiab inimeste 
tervist, tagab ladusa kommunikatsiooni 
ning suurendab elanike heaolu ja pro-
duktiivsust.

FUNKTSIONAALSED DISAINELE-
MENDID SINU KODUS

Soovime pakkuda oma toodetega 
hästi läbi mõeldud disaini, mis rikastab 
ruumi ajatult ja kestab kaua. Lisaks per-
sonaalse lahendusena valmivatele lage-
dele toodame Vecta Designis isikupä-
raseid infrapunaelementidega paneele, 
mis lisavad ruumi soojendades õdusust, 

ning uudseid Vibranti seinapaneele, 
mille abil saab ilmestada ruumi kuns-
tipärase kõlariga, mis ühendub hõlp-
salt iga nutiseadmega. Pingmaterjalist 
täiendused interjööris ei eelda muud 
kui tellija soovi soetada endale põnev 
ja praktiline lahendus. Julgete ideede 
ja efektsete lahenduste pakkumisel 
saame omalt poolt abiks olla. Kui suure-
maid objekte parajasti käsil ei ole, saab 
tavapärasema lahenduse puhul hom-
mikune tellimus juba järgmise päeva 
õhtuks täidetud.

OÜ Vecta Design
Pärlimõisa tee 20

80010 Pärnu
tel 442 3023

info@vectadesign.com
www.vectadesign.com
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Ees ootab katusevahetus. 
Millest alustada? 

Katus on hoone äärmi-
selt tähtis osa ning selle 
vahetamine võib tun-
duda esmapilgul väga 
keeruline. Millist katuse-
materjali eelistada? Mis 
veel katusevahetusega 
kaasneb? Kui palju see 
kõik maksma läheb? Nõu 
annab teraskatuste tootja 
ja müüja Ruukki Products 
AS turunduskoordinaator 
Getlin Rohtla.

Kui majaomanikul on tekkinud vaja-
dus katust vahetada, on hea teada, et 
katuse paigaldamiseks ükskõik milli-
sel aastaajal pole tehnoloogiliselt pii-
ranguid. Järgmiseks tuleks teha valik, 
millist katusekatet eelistada, sest sel-
lest olenevad katusekonstruktsioone 
kaitsva aluskatte paigaldus ning konst-
ruktsioonide tugevus. Rääkides eter-
niit-, kivi- või teraskatusest, on suur 
eelis teraskatusel, mis kaalub vaid 
umbes 4,5 kg ruutmeetri kohta ehk näi-
teks kivikatusest ligi 10 korda vähem. 
Tänu sellele ei pea kandekonstruktsioo-
nid olema nii tugevad, roovmaterjali 

kulu on väiksem, töö võtab vähem aega 
ning paigaldaminegi lihtsam. Seega 
võib olla võimalik, et konstruktsioo-
nide tugevusarvutuse tulemusena ei 
ole mõtekas senist kivikatust asendada 
enam mitte kivide, vaid kergema alter-
natiiviga. 

Katuse vastupidavuse oluline tegur 
on materjali poorsus. Terasleht ei ima 
vastupidiselt eterniidile ja kivile niis-
kust ning ei murene ega pragune tem-
peratuuri kõikudes. Ka talvine lumi 
libiseb oma raskuse toimel ise mööda 
siledat katust alla. Ruukki katustel on 
kuni 50-aastane tehniline garantii, kuid 

õige ja regulaarse hoolduse korral võib 
katus kesta ka sada aastat.

Kuigi katuseehitust peetakse tra-
ditsiooniliseks valdkonnaks, kus muu-
tuseid toimub harva, on Ruukki võtnud 
endale eesmärgiks arendada pidevalt 
uusi innovatiivseid tooteid ning tulla 
turule arendustega, mille peale kon-
kurendid pole tulnudki. Ühe uusima 
tootena võib nimetada kõige popu-
laarsema katuseprofiili Classic edasi- 
arendust – elegantse stiiliga Ruukki 
Classic M. Tänu pikisuunalisele mikro- 
profileeringule on kogu profiilpaani ula-
tuses visuaalselt sirgemad ja puhtamad 

SINA 
LIHTSALT 
LOE
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jooned, mis annab katusele minimalist-
liku ja väga erineva arhitektuuriga hoo-
netele sobiva väljanägemise.

Classic M profiilile on iseloomulikud 
pikisuunalised korrapärased valtsühen-
dused ning viimistletud lõpptulemus on 
nähtavate kruvideta ja räästavaltsiga. 
Unikaalne lukustussüsteem võimal-
dab profiili paigaldada madala kaldega 
katustele. Materjal on väga vastupidav 
kulumisele ja ilmastikumõjudele, kuna 
seda toodetakse turu kõige paremast 
kvaliteediklassist Ruukki 50 Plus. Kuna 
kõik materjalis olevad pinged on elimi-
neeritud, summutab Classic M ka väga 
efektiivselt müra. Müüdid teraskatuse 
kolisemise kohta tekivad tihtipeale just 
valest paigaldusmeetodist. 

Tihti satume olukorda, kus ehita-
jad pöörduvad tootja poole murega 
odavamatest lahendustest, mis siiani 
turul eksisteerivad. Nõrgemad luku- 
süsteemid, mille kinnitus pole nii usal-
dusväärne, annavad tugevamate tuulte 
korral alla ja halvimal juhul rebitakse 

kogu katus roovituse küljest lahti. 
Lisaks on olemas ka teravate külgedega 
lukud, mis tuulte, lumekoormuse, soo-
juspaisumise ja muude mõjude tõttu on 
kui noad, kriimustades katuse pinna- 
katet. Samuti hakkab sellistel katus-
tel lukusüsteemi juurest juba peat-
selt roostetama. Ruukki Classic 
profiile saab usaldada iga ilmaga. 
Kusjuures tähelepanu tuleks pöörata 
ka katuseprofiili kasulikule laiusele – 
mida laiem profiil, seda nõrgem lukus-
üsteem ja ühtlasi rohkem müra. 

Loomulikult pakub koduomanikele 
huvi, milline on katuse renoveerimis-
kulu, kuid paraku ei saa katustele „stan-
dard”-silte külge panna, sest iga maja, 
iga katus ja iga projekt on täiesti erine-
vad. Seetõttu läheneb Ruukki alati igale 
hoonele projektipõhiselt ja hindab iga 
katuse eraldi üle, et vältida ebameel-
divusi, kui projekti käigus peaksid tek-
kima ootamatud lisakulud näiteks seo-
ses konstruktsioonide, läbiviikude või 
turvatoodetega. 

KATUS OLGU 
TURVALINE NII 
ELANIKELE KUI 
KA KORSTNA-
PÜHKIJALE! 

Turvaline ligi-
pääs katusele tagab 
südamerahu nii 
majaomanikule kui 
ka korstnapühkijale. 
Juba kolm aastat 
on koduomanikul 
seadusest tulenev 
kohustus tagada 
ühendusteede ja/
või redeliga juurde-

pääs korstnale, vastasel juhul ei väljas-
tata uuele ega renoveeritavale ehitisele 
kasutusluba. Kindlasti on soovitatav 
katuse turvatooted paigaldada koos 
katusega, sest see säästab kokkuvõt-
tes nii raha kui ka aega. Redel ja käigu-
teed tagavad ohutu ligipääsu korstnate, 
katuseakende ja katuse puhastamiseks 
või ventilatsiooni läbiviikude ja anten-
nide hooldamiseks. 

Turvatoodete paigaldust tuleb 
arvesse võtta juba katusekattemater-
jali valimisel. On olemas katusemater-
jali müüjaid, kes ei taha üldse turvava-
rustust pakkuda. Nii aga võib pärast 
paigalduse lõpetamist tulla ette olu-
kordi, kus päästeamet annab teada, et 
majaomanikul on nõue tagada korstna-
pühkijale turvaline ligipääs korstnani. 
Kui on valitud katusekattematerjal, 
millele turvatooteid paigaldada ei saa, 
võib maja jääda kasutusloata.

Uue standardi on loonud Ruukki 
SafeGrip redel, mida võib pidada oma 
valdkonna teerajajaks. Tänu mehaanili-
sele pulgapindade karestamisele elimi-
neerib see libisemise riski ja vähendab 
seega ohtlike olukordade tekkimist, 
tekitades parema hõõrde jalatsite talla 
ja redelipulkade vahel. Ruukki Safe-
Grip annab vabaduse teha hooldus- ja 
remonditöid ka lumesajus ja vihmaga, 
sest enam pole ohtu redelipulkadel libi-
seda. 

Lisaks on turvalisuse osas olulised 
lumetõkked. Kitsad ja märkamatud 
lumetõkked on tõhus viis lume kukku-
mise tõkestamiseks katuselt, aidates 
kaitsta lillepeenraid ja takistades lume 
kukkumist hoone sissepääsude ette. 
Kukkuv lumi ei hüüa tulles ja seetõttu 
soovitame lumetõkkeid paigaldada 
terve hoone perimeetris, et ükski pere-
liige lume ja jää sulades ohtu ei satuks. 
Sama kehtib ka tulekahjude korral, kus 
evakuatsiooni jaoks on äärmiselt oluli-
sed turvaredelid. 

Katuse turvatooted on ühekordne 
investeering elukindlustusse. Kui need 
on olemas, teenib investeering ennast 
kuhjaga tagasi. Ohutus ja turvalisus on 
Ruukki üks väärtuseid ning pöörame 
sellele ka ettevõttesiseselt palju tähe-
lepanu. Olgu inimesed kontoris, täna-
val või katusel – Ruukki tooted peavad 
pakkuma piisavat turvalisust! 

Lähemalt katuse renoveerimisest: 
https://www.ruukki.com/est/katuse-

tooted/katuse-abc/renoveerimine 
www.ruukki.ee
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KEVO Outlast HIGH 

88-574 169 €

H
in

na
d 

si
sa

ld
av

ad
 k

äi
be

m
ak

su
 2

0%
 

ja
 k

eh
tiv

ad
 k

un
i k

au
pa

 jä
tk

ub
!

Ilmaprognoos: SAJAB!

Vali õiged 
 riided!

SNICKERS 
Workwear 

AllroundWork 
Hi-Vis 

vihmapüksid

6530/6658

 116 €

SNICKERS Workwear
AllroundWork 

Hi-Vis vihmajope

1330/6658 151 €

ABEKO Rocky 
vihmakindel tööjakk

113121/051 110 €
ABEKO Rocky 
vihmakindlad 

püksid

114071/051 100 €

vihmakindel tööjakk

ABEKO Rocky 
vihmakindlad 

püksid

€

ABEKO Abo 
Vihmakindel 

Hi-Vis jakk 

513171/771 117 €

SNICKERS Workwear
AllroundWork 

vihmakindel jakk
1303/0400 118 €

Reguleeritav kapuuts
Veekindel YKK lukk 
Teibitud õmblused

Lühem esiosa 
ja pikem tagaosa 

Eelpainutatud varrukad
Varrukatel 

krõpskinnised
Pikendatud varrukad

Tel 654 9900   Faks 654 9901   e-post: tamrex@tamrex.ee   www.tamrex.eeTAMREX OHUTUSE OÜ
TALLINN Laki 5, Pärnu mnt 130, Katusepapi 35   •   TARTU Aardla 114, Ringtee 37a   •   PÄRNU Riia mnt 169a   •   RAKVERE Pikk 2   •   JÕHVI Tartu mnt 30   •   VÕRU Piiri 2 •   VILJANDI Tallinna 86
VALGA Vabaduse 39   •   NARVA Maslovi 1   •   HAAPSALU Ehitajate tee 2a   •   PAIDE Pikk 2   •   JÕGEVA Tallinna mnt 7   •   TÜRI Rakvere tee 23   •   RAPLA Tallinna mnt 2a   •   KEILA Keki tee 1   •   KURESSAARE Tallinna 80a

SNICKERS Workwear
AllroundWork 
vihmakindlad püksid
6901/0404 97 €
Eelpainutatud põlved
Helkurdetailid
Teibitud õmblused
Pikad küljelukud 
Cordura® tugevdused
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Tere tulemast tulevikku!
 

koju, surud pöidla 
vastu spetsiaalset 
andurit ja uks ava-
neb kui muinasjutus. 
Oleks õpetaja sellest 
füüsikatunnis rääki-
nud, oleksime laginal 
naerma pursanud. 
Ometi on see võima-
lik ja kõigile vabalt 
kättesaadav. Astu 
aga poest läbi ja juba 
homme võib su välis-
uks pelgalt sõrmelii-
gutusest avaneda!

Arusaadavalt ei 
pruugi sõrmejälje- 
tehnika päris igas 
olukorras ja kõigile 
sobida. Õnneks on 
muidki lahendusi, nt 
Bluetoothi tehno-
loogia abil toimivad 
mobiilirakendused. 
Aga ka üha popu-
laarsemad videofo-
nod, mis sobivad eriti 
külaliste tuvastami-
seks ja tuppa laskmi-
seks. Juba ammu pole 
vaja iga uksekella 
peale esikusse joosta. 
Piisab vaid elu- või 
magamistuppa pai-
galdatud ekraanile 
vaatamisest ja kohe on selge, kas uksel 
on kauaoodatud sõber või tüütu polii-
tik, kes tahab su häält valimisnänni 
vastu vahetada.

Tänapäeval saab avada kõiki uksi ja 
väravaid ka distantsilt. Ole kasvõi tei-
sel pool maakera ookeani kaldal pee-
sitamas – koduuks Eestis avaneb paari 
liigutusega telefonis! Nii ei pea koris-
taja või isegi hulkuma läinud koduloom 

sinu naasmist ootama, vaid pääseb kor-
terisse enne, kui sina ükskord tagasi 
jõuad.

Muidugi sõltub iga lukustussüsteem 
ukse tüübist, olemasolevast lukustu-
sest ning kasutaja soovidest ja vaja-
dustest. LukuExpert suudab lahendada 
ka kõige keerulisemad olukorrad ja 
see pole pelgalt sõnakõlks. Astu läbi ja 
veendu oma silmaga!

Mida on ühist Roomal, Moskval ja 
Chicagol? Kõik on ajaloos maha põlenud 
ja kodanikud on need maailmalinnad 
taas üles ehitanud. Mis aga peamine: 
inimesed on suurtes tulekahjudes peale 
tragöödia uut võimalust näinud ning 
hävinud vana asemele uue ja parema 
rajanud.

Korteri või maja renoveerimisega 
on sama lugu. Loomulikult ei pea kin-
nisvara maha põlema, et seda remon-
tida, kuid iga kodu kõpitsemist tasub 
alati uue algusena vaadelda. Remont 
annab võimaluse vahetada mittetoimi-
vad lahendused töötavate vastu. Seega 
pole mõtet roostetanud luku asemele 
täpselt samasugust muretseda, isegi 
kui tundub, et sedasi õnnestub kulusid 
kokku hoida. Kes see ikka uksehaagi 
järjekordse uksehaagiga asendab, eks?

Maailm areneb pöörase kiirusega 
ning täpselt nii, nagu sa vahetad viie 
aasta eest ostetud arvuti moodsama 
ja kiirema vastu, tasub ka lukustussüs-
teeme uuendades end praeguste või-
malustega kurssi viia. Neid võimalusi on 
palju ja on selliseidki, mida oleme siiani 
vaid ulmefilmides näinud.

„Pagan küll,“ sajatab iga inimene 
vähemalt kord kuus, „jälle unustasin 
võtmed maha!“ Pole midagi tüütumat 
kui avastada koju jõudes, et võtmed jäid 
töö juurde. Ei aita selles olukorras ka 
uksekaardid ega mobiilirakendused – 
kaardid võivad ununeda suvalisse kohta 
vedelema ja telefoni aku saab alati just 
siis tühjaks, kui seda kõige rohkem vaja 
läheb. Õnneks on emake loodus kinki-
nud inimesele „võtme“, mis kunagi maha 
ei unune. See võti on sõrm. 

Moodsas maailmas avanevad uksed 
ja väravad sõrmega ning selleks pole 
vaja enam tehnikamuuseumisse minna. 
Tulevikulahendused on sõna otseses 
mõttes käeulatuses juba praegu. Tuled 
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Kindlusta perele turvatunne kodu 
kasutusloaga

2020. aasta alguses jõustus seadus, 
mille alusel tuleb kanda kõik üle 20 m² 
ehitusaluse pinnaga hooned ehitisre-
gistrisse ning neil peab olema kasutus-
luba, kui maja on valmis ja ehitustööd 
lõpetatud. Lisaks eluruumidele kuu-
luvad nende hulka ka suuremad kuu-
rid, saunad, garaažid ja laudad. Kuigi 
kasutusluba on vaja iga hoone puhul, 
ei võeta selle nõuet endiselt kuigi tõsi-
selt. Sellisel juhul võib majaomanikke 
ähvardada sunniraha. 
Projektibüroo on viimasel 
ajal aidanud mitmeid kin-
nisvaraomanikke, kellele 
omavalitsus on määranud 
krõbeda sunniraha. Ühele 
kokku lausa 6000 eurot, 
kuna kinnistu omanik ei 
reageerinud talle enne 
koostatud hoiatusele.

Täpseid andmeid, kui palju on regist-
risse kandmata ja ebaseaduslikke ehi-
tisi, ei ole, kuid tõenäoliselt ületab see 
300 000 piiri. Seda olukorda korrigee-
ritakse ja ehitisregistris korrastatakse 
andmeid, mille käigus kantakse sinna 
seni kandmata hooned, mis on suure-
mad kui 20 m². Kandmise nõue tuleneb 
Ehitusseadustiku ja planeerimissea-
duse rakendamise seadusest, mille § 26 
sätestab muuhulgas sanktsioonid hoo-
netele, mis on ebaseaduslikud.

Milleks kasutusluba vaja, kui kasutan 
maja juba aastaid?

See on põhjendatud küsimus, mis 
tekib igal majaomanikul, kes on elanud 
oma majas või kasutanud hoonet aas-
taid ka kasutusloata. Pahameelt tekitab 
mõte, et keegi võõras üleüldse oma nina 
isiklikesse asjadesse topib. Väga levi-
nud on arvamused, et kelle asi see on, 
kuidas ma oma majas elan, ja et kasu-
tusluba on järjekordne võimalus kellegi 

taskuid täita.

Toome esile põh-
jused, miks kasu-
tusluba siiski vaja 
läheb.

• Kasutusluba 
annab omanikule 
turvatunde. Kasu-
tusluba tõendab, 
et hoone on ohutu 

ja seda on turvaline kasutada. Nimelt 
kinnitab kasutusluba maja tehno- ja 
elektrisüsteemide ning kandekonst-
ruktsioonide korrasolekut. Ka tulekol-
ded kontrollitakse üle enne kasutusloa 
väljastamist. Seda kõike kontrollivad 
pädevad spetsialistid.

• Kasutusloata hoone puhul ei 
pruugi kindlustus korvata õnnetusjuh-
tumi kahju. Kui hoonel puudub kasu-
tusluba, mis peaks seaduse järgi olema, 
võib kindlustus loobuda tulekahju või 

muu õnnetuse korral kahju hüvitami-
sest. Põhjusel, et puudub kindlus, et 
maja tehnosüsteemid ja konstruktsioo-
nid on turvalised ning vastavad nõue-
tele.

• Kasutusluba tagab usaldus-
väärsuse panga ees. Kui tekib soov 
kinnisvara osta, on kasutusluba vajalik 
dokument. Pank jälgib laenu andes, kas 
olemasoleval ehitisel on ehitus- ja kasu-
tusluba või kas ehitusjärgus hoonel on 
ehitusluba.  Mõlemal on sama eesmärk – 
tagada ehitiste ja ehituse ohutus ja 
nõuetele vastavus. Pangale annab see 
kindlustunde, et vara, mille vastu nad 
laenu annavad, on kindel tagatis.

• Kasutusloa olemasolu kiiren-
dab tublisti kinnisvara müügitehinguni 
jõudmist. Kui majal on dokumendid 
korras ja spetsialistid on hoone turvali-
seks tunnistanud, on seda palju kergem 
müüa. Ka endal on süda rahul, kui on 
teadmine, et ostjale antakse üle hoone, 
mis on tehniliselt igati korras. Kasutus-
loaga seonduva aitab korda ajada Pro-
jektibüroo, kelle meeskonda kuuluvad 
spetsialistid suure töökogemusega ehi-
tusvaldkonnas.

Alusta juba täna oma kinnisvara 
dokumentide korrastamisega ja saada 
hinnapäring aadressil:

www.projektiburoo.ee/hinnaparing/

" 

___________

Kasutusloa olemasolu 
tagab usaldusväärsuse 
panga ees ja 
kiirendab oluliselt 
kinnisvara müüki.
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Milleks aknateibid? 
Uute akende paigaldamisel üksnes ehitusvahu 
kasutamisel üldjuhul ei saavutata soovitud 
sooja- ega ka tuulepidavust. Akent ümbritsev 
vaht toimib piisavalt hästi vaid siis, kui on 
väljast kaetud tuuletiheda materjaliga nagu 
SIGA Fentrim 2 ehitusteip. 

Aknatihendusteipe on oluline kasutada ka 
seespool. Teatavasti on eluruumi soe õhk 
niiskem välisest. Seestpoolt tihendamata ak-
naümbruse korral imbub niiske toaõhk akna 
ja seina vahele, millega muutub soojustus 
niiskeks ja kaob selle soojapidav omadus.Mär-

ga aknavuuki tekivad talvel külmudes jääkris-
tallid, mis lõhuvad vahu struktuuri veelgi. Kui 
teipide puudumisele lisada näiteks ka akende 
valest asukohast tingitud paigaldusvead, siis 
pole imestada, et akende ümbrusest tulene-
valt hilisemaid probleeme jagub. Kui avatäited 
on paigaldatud komplektina SFS kanduritest, 
Klima Konform pro� ilidest ja SIGA teipidest, 
siis võib täna julgelt väita, et olete enda hoo-
nele ja endale taganud parima tulemuse pikas 
perspektiivis. Kõike seda saab ära hoida, kui 
ehitusvaht on ruumi siseküljelt kaetud näiteks 
ehitusteibiga SIGA Fentrim 20.

AKENDE PAIGALDAMISEL 
ÄRA UNUSTA TEIPI!
����������������������������������������������������������������������������
�
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��������������������������	������������������������������������������������������
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SIGA – aknateipide 
preemium klass 
„SIGA aknateibid on aknateipide kõrgem 
tase“, pole teipide maaletooja VBH Estonia 
tootejuht Mehis  Tiitsar kiidusõnadega kitsi. 
„Teibid peavad vastu  vähemalt 50 aastat, 
need ei sisaldada kahjulikke kemikaale ning 
tagavad  paigalduskindluse ka äärmuslikes 
oludes. Paigaldada saab teipe alates -10˚C 
ning aluspinda pole vaja kruntida.“  

SIGA on Šveitsi pereettevõte, mis on asutatud 
aastal 1966. Ettevõte on keskendunud hoonete 
õhu-ja tuuletihedust ning ilmastikukindlust 
tagavate lahenduste väljatöötamisele ja toot-
misele.  Eestis tuntakse ettevõtet enim oma 
väga hästi nakkuvate teipide poolest. Kõik 
SIGA teibid on saadaval maaletooja veebipoes 
vbh24.ee. 

Tutvu SIGA teipide valikuga SIGA edasimüüja 
VBH Estonia kodulehel või veebipoes vbh24.ee.  



Katuseaknad vajavad erilist tähelepanu, 
sest neile langeb märgatavalt suurem 
koormus kui tavalistele akendele. Samuti 
mõjutavad katuseaknad oluliselt katuse-
aluse soojapidavust.  
Eestimaa sügis on kohal ja juhul, kui te 
seda juba varem teinud ei ole, siis on 
viimane aeg kriitilise pilguga üle vaadata 
oma katuseakende seisukord. 

Esimesed sümptomid –  
pane tähele! 
Kui teie katuseaknad muutuvad seest-
poolt uduseks, nende raamid või raami-
nurgad on kohati muutnud värvi või õh-
kub akendest sügisel ja talvel külma, siis 
on aeg saata sellised aknad väljateenitud 
vanaduspuhkusele ning asendada need 
kaasaegsetele nõuetele vastavate katusea-
kendega. 

Mille järgi uut katuseakent 
valida? 

Soojapidavus 
Hooned kaotavad kõige rohkem sooja 
just katuse kaudu, mistõttu tuleb katusele 
kindlasti valida kolmekordne aknapakett. 
Olulised on ka raami head soojustehnili-
sed näitajad.

Väline soojustusplokk 
Akna valikult tuleks jälgida, et sellel 
oleks juba tehases eelpaigaldatud väline 
WD-soojustusplokk. See aitab ära hoida 
külmasilla teket, tulevasi soojakadusid ja 
hilisemat kogu akna kahjustumist. 

Kõrgem avamistelg
Kõrgem avamistelg võimaldab aknast 
paremat väljavaadet ning muudab muga-
vamaks ka akna avamise-sulgemise.

Lisavarustus 
Kvaliteetse katuseakna jaoks peab olema 
saadaval ka piisavalt lisavarustust nagu 
välised või sisemised  päikeserulood, 
putukavõrgud ning vajadusel ka kaug-

VANA KATUSEAKEN – 
KULUKAS JA OHTLIK Katuseaknad.

juhtimine, kui aknad asuvad käeulatusest 
väljas. 

Kvaliteetne kaubamärk 
Arvestades katuseakendele osaks saavat 
koormust on oluline eelistada kvaliteet-
set kaubamärki. Kvaliteetne kaubamärk 
võimaldab pakkuda pikaajalist garantiid. 

Katuseaknad vajavad erilist tähelepanu, sest neile langeb märgatavalt suu-
rem koormus kui tavalistele akendele. Samuti mõjutavad katuseaknad 
oluliselt katusealuse soojapidavust.  

Tutvu Roto katuseakende valikuga
Roto maaletooja VBH Estonia kodulehel või veebipoes vbh24.ee.  

Lihtne lahendus – Roto 
Oma pikaajalistele kogemustele toetu-
des võin julgelt soovitada Saksa firma 
Roto katuseaknaid. Need vastavad kõi-
gile ülaltoodud nõudmistele, mis eristab 
neid enamikest konkurentidest. Roto 
katuseaknad on saadaval nii puit- kui 
PVC-raamiga ja kõigis levinud katusea-
kende suurustes. 
Janek Maidla, Fix Alfa OÜ katuseakende 
paigaldaja

Hooletusse jäetud katuseakna võib juba 
kaugelt ära tunda.

Niiskuse tagajärjel võib aknapaledele tek-
kida tervisele kahjulik hallitus. 

Lisaks inetule välimusele kaasneb sellise aknaga ka märgatav soojuskadu.
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Hoiatav õppetund, miks tasub 
elektritöid tellida alati usaldus-
väärselt partnerilt
Elektritööde turul tegut-
seb ametlike firmade 
kõrval palju n-ö musta 
tööjõudu, kelle tunnihind 
on küll märksa odavam, 
ent pädevustunnistusi või 
garantiid loota ei tasu. Kui 
ilmneb, et töö on tehtud 
ebakvaliteetselt, vastutab 
vigade ja õnnetuste eest 
tööde tellija. Paraku saab 
omanik enamasti hal-
vasti tehtud tööst teada 
tagantjärele, kui on juba 
toimunud rike.

Tallinnas elav Margus tellis kodu ehi-
tustööde käigus elektri tugev- ja nõrk-
voolu installatsioonitööd ühelt tuttava 
tuttavalt: „Pädevus- või kutsetunnis-
tuste osas usaldasin soovitusi ega kont-
rollinud paberite olemasolu. Usaldasin, 
et tööd tehakse projekti järgi,“ selgitas 
ta.

Kuna Margus ise ei viibinud sel ajal 
Eestis, tuli ehitusel ajada asju telefoni 
teel. Ühes telefonivestluses pakkus pal-
gatud elektrik, et liinidele võiks paigal-
dada harukarbid, vähendamaks kaab-
lite hulka tarbimiskohtade ja kilbi vahel.

„Olin sellega nõus. Mõtlesin, et küll 
inimene teab, mida teeb. Tuli välja, et ei 
teadnud või õigemini ei hoolinud. Kui 
ma Eestisse naasin, ilmnes, et seina- 
siseste harukarpide asukohad olid mär-
gitud projektile puudulikult ning pal-
judel juhtudel ei olnud harukarpidele 
jäetud vajalikku ligipääsuvõimalust ehk 
seina- või laeluuke,“ sõnas Margus.

Halb üllatus: õlised praakjuhtmed
Lähemal uurimisel selgus veel, et ise-

hakanud elektriku paigaldatud tugev-

voolukaablid ajasid 
otstest välja libedat 
pruunjat ollust, mis 
osutus õliks. „Jääb 
vaid õnne tänada, 
et siseseinu ei jõu-
tud lõppviimistlu-
sega kinni katta – 
muidu olnuks seda 
õlist ilmingut väga 
keeruline tuvas-
tada. Kahjuks jõud-
sin tööd vastu võtta 
enne, kui avastasin 
need anomaaliad. 
Hilisem suhtlus 
tolle elektrikuga ei 
andnud enam tule-
musi ja otsustasin 
end säästa kohtuvaidlustest,“ selgitas 
Margus.

Projekteerija abiga tegi Margus 
kindlaks, et Eestisse on tõepoolest 
imporditud sajandi algul suured partiid 
praakjuhtmeid, mille otstest on haka-
nud ajapikku õli välja tilkuma. Kuulda-
vasti on Eestis nii mõnegi suurema ehi-
tusobjekti elektripaigaldised täielikult 
ümber vahetatud just selliste praak-
juhtmete tõttu, millest on tilkunud õli 
elektrikilpidesse ja mis on rikkunud kil-
pide sisemused.

Töödega tuli taas nullist alustada
Seejärel otsustas Margus, et ohu-

tuse tagamiseks ei tohi elektripaigal-
dise kvaliteedis järeleandmisi teha ja 
kogu juhtmestik tuleb ümber vahetada.
Ta uuendas projekti ja asus uuesti pak-
kumisi küsima.

Üks kolmest pakkumisest oli taas 
põhjendamatult odav, teine jälle liiga 
kallis. „Õnneks võtsin kolmanda pak-
kumise Eesti Energia elektritööde osa-
konnalt. Mulle meeldis nende profes-
sionaalne suhtumine. Läbirääkimised 
olid detailsed, kuid ei olnud tunda, et 
pakkuja oleks tahtnud mind detaili-
desse meelega ära uputada. Samuti 
pidasin oluliseks, et Eesti Energia esin-
daja külastas objekti, hindas kohapeal-

set olukorda ning viis end asjaga kurssi 
enne, kui tegi hinnapakkumise,“ lisas ta.

Eesti Energia tehtud pakkumise 
hind kujunes kahe ülejäänud pakku-
mise vahepeale ja see valik tasus end 
Marguse hinnangul igati ära: „Tellijana 
olen seni tehtud tööde ja professio-
naalse suhtumisega väga rahul.“

Tasuda saab ka järk-järgult
Kui soovid teha suuremaid või väik-

semaid elektritöid, aga täit summat pole 
kohe taskust võtta, saad Eesti Energia 
järelmaksulahenduse abil tasuda elekt-
ritööde eest ka osamaksetega pikema 
perioodi jooksul. Võimalik on valida 
nulleurone sissemakse, seejuures puu-
duvad lepingutasud ja haldustasud ning 
jäägi saab tagastada ka enne tähtaega. 
Järelmaksulepingu saad sõlmida täp-
selt vajalikule summale.

Telli elektritööd usaldusväärselt part-
nerilt – Eesti Energiast!

Vaata lisa:
www.energia.ee
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TERMOPILT OÜ PEAMISED 
TEGEVUSVALDKONNAD

Projekteerimine
Uutele või rekonstrueeritavatele hoonetele 
energiasäästlike lahenduste kavandamine, 
sealhulgas:
• Kütte-, ventilatsiooni- ja jahutussüsteemid
• Hoonete veevarustuse ja kanalisatsioonisüsteemid
• Kaugkütte ja jahutuse asulavõrgud
• Veevarustuse ning kanalisatsiooni asulavõrgud
• Elektriprojektid (ka päikesepaneelide sidumine 
   süsteemi)
• Soojustusprojektid

Omame ulatuslikke kogemusi kortermajadele komplektsete 
rekonstrueerimisprojektide koostamisel.

Konsultatsioonid
Energiasäästualane nõustamine ja vajaliku 
dokumentatsiooni koostamine:

• Elamute, ühiskondlike hoonete ja ka tööstushoonete    
   energiaauditid
•  Tööstusettevõtete energia- ja ressursiauditid
• Hoonete energiakasutuse dünaamilised simulatsioonid
• Uutele ja põhjalikult rekonstrueeritavatele hoonetele 
   arvutuslike energiamärgiste koostamine
• Olemasolevatele hoonetele tarbimisandmete põhjal 
   energiamärgiste koostamine
• Üldine energiatõhususe nõustamine

Mõõtmised
Erinevate mõõtmiste läbiviimine, mis aitavad 
saavutada energia kokkuhoidu ja tagada ohutust:
• Termograa�lisel meetodil piirete kvaliteedi kontroll ja  
   muud mõõtmised (elektriühenduste kvaliteet, kütte-
   seadmete ohutus ja palju muud)
• Hoonete sisekliima parameetrite mõõtmine ja jälgimine
• Välispiirete õhutiheduse kontroll ehk blowerdoor, 
   sealhulgas ka suurtele (>10 000 m²) hoonetele
• Küttesüsteemide vooluhulkade mõõtmine ja projekti-
  järgne häälestamine ehk tasakaalustus
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Õige kruvi õigesse kohta!
Tänapäevaseid kruve 
saab kasutada puitma-
terjalides, kipsis, plast-
massides, betoonis ja 
metallides. Õigesti valitud 
kruvid tagavad vastu- 
pidavad ja püsivad liited. 
Kuidas aga teada, milline 
kruvi on millise materjali 
jaoks mõeldud? Lähemalt 
selgitab kinnitusvahen-
dite jae- ja hulgimüüja 
OÜ Janere juhatuse liige 
Janek Reitalu.

Kruvisid saab liigitada konstruk-
tiivsete põhielementide järgi: kruvipea 
kuju ning keeraja, keerme ja tera tüüp.

Kruvipea kuju sõltub liite tingi-
mustest, esteetilistest nõudmistest, 
montaaži eripäradest, ühendatavate 
detailide materjalidest, kruvimisel tek-
kivatest koormustest jne. Näiteks peit-
peaga peaaluste lõikeribidega kruvi-
dega kinnitamisel on võimalik süvistada 
kruvi puitu nii, et tulemuseks on sile ja 
pragudeta pind. Kummitihendseibiga 
kuuskantpead kasutatakse aga vee-
kindla ühenduse tagamiseks.

Keeraja tüüpe (keermekoht) on 
väga lai valik. Kruvide puhul on enam 
levinud ühe sälguga, ristpea (Phillips ja 
Pozidrive) ja tähtpea (Torx). Traditsioo-
nilist ühe sälguga kruvipead enam kuigi 
palju ei kasutata ja see on aja jooksul 
asendunud ristpeakruvidega – alguses 
Phillipsi, seejärel selle edasiarenduse 
Pozidrive’iga. Samas kasutatakse ka 
ristpeakruve üha vähem ja liidrikohal 
on tähtpeaga ehk Torxi kruvid. Torxi 

kruvi pea süvend on sügavam, kruvi-
keeraja haakub kruvi külge paremini ja 
seetõttu pole seda tüüpi kruvi võimalik 
üle keerata.

Keerme tüüp määrab põhiliselt, mil-
liste materjalide kinnitamiseks on kruvi 
mõeldud. Näiteks on metallikruvid 
keermestatud meeter- ja tollkeerme-
tega, puidukruvid aga koonilise keer-
meosaga, nn puidukeermega.

Kruvi tera tüüp sõltub kruvi kasu-
tustehnoloogiast, levinumad on tradit-
sioonilise terava otsaga kruvid. Otsa 
nurga kraad sõltub kasutusvaldkonnast 
ja materjalist – mida teravam ots, seda 
hõlpsamalt siseneb kruvi materjali. 
Puidukruvide teravikus kasutatakse 
enam lõikesoont, mis kergendab kruvi 
keeramist tugevatesse ja tihedatesse 
puitmaterjalidesse. Puurotsaga kruvide 
kasutusotstarve sõltub nii puuri pikku-
sest kui ka selle diameetrist. Metalli 
paigaldamiseks mõeldud kruvi puuri 
diameeter on võrdne kruvi diameet-
riga. Mida pikem on sellise kruvi puur, 
seda suurema puurimisvõimsusega 
kruvi on ja seda paksema materjali see 
läbib. Kruvid, mille puuri diameeter on 
kruvi diameetrist väiksem, on mõeldud 
paigaldamiseks pehmetesse materja-
lidesse, eelkõige puitu. Betoonikruvid 
on aga valdavalt tömbi otsaga ja neile 
tuleb auk ette puurida.

Jälgida tuleb ka kruvi pinnakatet

Terasest valmistatud tsingitud pin-
nakattega kruvid või fosfaadiga kae-

tud kipsikruvid on mõeldud 
kasutamiseks kuivades sise-
tingimustes. Niiskes ja välis-
keskkonnas tuleb kasutada 
roostevabast terasest või eri-
töödeldud korrosioonikaitsega 
kruvisid. Suure korrosiooni- 
ohuga keskkonnas on mõeldud 

kasutamiseks happekindlast terasest 
kruvid. Galvaanilise korrosiooni välti-
miseks on väga oluline metalle omava-
hel mitte segi ajada, näiteks tsingitud 
kruve ei tohiks kasutada roostevabast 
terasest detailide kinnitamiseks.

Lisaks on poeriiulitel üha enam 
tundmatute pinnakatete nimetustega 
korrosioonivastase pinnakattega kru-
visid, mida maailmas on patenditud 
kümneid. Nende eesmärk on kaitsta 
kruvi korrosiooni eest, mis pikendab 
kruvi tööiga väliskeskkonnas ja hoiab 
ühtlasi tarbija kulusid kontrolli all. Meil 
on enim levinud keskkonnatingimus 
C3 (vastavalt EN ISO 12944-2) ehk 
keskmise saastega ja vähese soolasi-
saldusega keskkond, kus domineerivad 
vähese tööstusega piirkonnad. Tar-
bijad on üha teadlikumad, et tavaline 
tsingitud kruvi ei sobi meie keskkonna 
välistingimustesse. Korrosioonivastase 
pinnakattega kruvid on sageli rooste-
vabadele kruvidele odavam alternatiiv. 

Janere pakub laia valikut CE-mär-
gisega standardiseeritud kinnitusva-
hendeid. CE-märgisega tooteid on enne 
turule laskmist testitud ja nende kvali-
teet on igati tagatud, mida omalt poolt 
kinnitab tootja enda väljastatud Toi-
mivusdeklaratsioon. Janere esindused 
asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Nar-
vas, Viljandis ja Keilas. Iga toote ostuga 
saab tehnilist nõu ja infot selle kohta, 
kuhu täpselt kinnitusvahend sobib.

www.janere.ee 
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Soodsat ja mugavat pelletikütet 
on lihtne ühendada olemasoleva 
küttesüsteemiga

Elamut rekonstrueeritakse 
selleks, et kodu oleks 
senisest parem, mugavam 
ja väiksemate kommunaal-
kuludega. Küttesüsteemi 
uuendamisel tasub kindlasti  
kaaluda loodushoidlikku 
pelletikütet, mida on lihtne 
ühendada olemasoleva 
keskküttesüsteemiga. 
Lisaks on pelletiküte 
sõltumatu õli-, gaasi- ja 
elektrimonopolidest.

Kui olete tüdinenud iga päev kütte-
materjali tassimisest ja kütmisest, on 
õige aeg soetada mugav ja muretu pel-
letikatel. Pellet on saepurust ja höövli-
laastudest kõrgel rõhul kokku pressitud 
kütus, millele pole lisatud aineid ja mida 

hoiab koos looduslik puidu koos-
tisosa ligniin.

„Kui majas on keskküttesüs-
teem olemas, on lihtne süsteemi 
veidi järele aidata, sest meie 
pelletipõletid sobivad paljude 
olemasolevate kateldega. Kui 
ehitada katel ümber pelletite 
peale, peab senise igapäevase 
kütmise asemel täitma pelleti-
mahutit kord nädalas,“ selgitab 
pelletisüsteemide tootja SB 
Keskkütteseadmete OÜ ärijuht 
Aavo Isak. „Pelletid sobivad nii 
radiaatoritega küttesüsteemi kui 

ka põrandaküttega majadesse. Lisaks 
teeb pelletikatel soodsalt sooja vett.“

Pelletikatlamaja sisaldab uue maja 
puhul katelt, põletit, mahutit, etteande-, 
reguleerimis- ja juhtimissüsteemi ning 
andureid. Vanemas majas, mille kütte-
süsteem on heas olukorras, tuleb lisada 
katlale juurde vaid põleti, tigu ja pelleti-
mahuti automaatsüsteemid. Pelletiküt-
tele saab üle minna nii kivisöe-, puu- kui 
ka õliküttelt.

SB Keskkütteseadmetel on väga 
suur valik erineva köetava pinnaga era-
majadele mõeldud katlaid. Parim valik 
on kindlasti isepuhastuv kompaktkatel 
Väike Valge, mis erineb harjumuspära-
sest tsingitud plekist mahuti, etteande-
teo ja voolikulondiga kobakast pelleti-
katlast. Eestis leiutatud ja valmistatud 
seade konkureerib soojuspumpadega, 

sest tegu on kompaktse, väikese ja väga 
efektiivse katlaga. See juhib kogu elamu 
keskküttesüsteemi ning seda saab jäl-
gida ja juhtida interneti kaudu. 

SB Keskkütteseadmed on müünud 
kütteseadmeid alates 1993. aastast. 
2005. aastal hakati Pelltechi nime all 
valmistama pelletipõleteid, millele 
lisandusid väiksed pelletikatlad. Peale 
eramajade müüb ja ehitab ettevõte kat-
lamaju koolidele, lasteaedadele, ette-
võtetele, vallamajadele, korterelamu-
tele ja tehastele. 

Lisainfo:
SB Keskkütteseadmed OÜ 

Sära tee 3, Peetri küla, 75312 Rae vald
tel 677 5222

info@esbe.ee
www.esbe.ee 

www.pelletikeskus.ee

Selle kupongi alusel saab pelletipõleti 
PV20 või PV30 ostja Pelletikeskusest 
omal valikul soodustuse:

põleti 200 eurot odavamalt 
või tonni pelleteid tasuta.
Kupong kehtib kuni jõuludeni 2020, aga 
minema ei aeta ka hilisemaid ärkajaid!

" 

________________

Elan 1960. aastatel ehitatud eramajas 
Nõmmel ja olin aastaid nagu kokku lau-
latatud oma puukatlaga, mis nõudis iga 
päev mitu tundi kütmist. Kuulsin sõpra-
delt võimalusest minna üle pelletiküt-
tele meeletut investeeringut tegemata. 
Kutsusin spetsialisti kohale ja juba järg-
misel nädalal algas uus elu. Unustasin, 
mida tähendab iga päev tuhka võtta ja 
puid tassida, pidevalt katlamajas istuda 
ja tuld valvata. Pelletipõleti teeb kõik 
asjad ise ära ja minu toad on soojad. See 
on mu parim investeering!“

  
Mari Nõmmelt

" 

________________

Mul on suur talumaja ja väga hea puu-
gaasikatel. Pikapeale tüütas aga igapäe-
vane puude tassimine ära ja lasin katlale 
pelletipõleti ette panna. See on hoopis 
teine tera! Kütan juba seitse aastat pel-
letitega ja olen väga rahul.

 
Enn Muusika külast

SINA 
LIHTSALT 
LOE



Kütteperiood on alanud!

Lisainfo tel 5307 0020 või epood@warmeston.ee

Telli pelletid mugavalt kulleriga koju 
või tule ise lattu järele!
www.apellet.ee

• Valmistatud kodumaisest 
   kuuse ja männi saepurust.
• Keskkonnasõbralik
• Kõrge kütteväärtus
• Madal tuhasus



Tähelepanu! Tegemist on finantsteenusega. Enne teenuse 
kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga. 

Septembri lõpuni
laen intressiga alates 9% aastas

6 777 888

ÄRILAEN

www.omegalaen.ee



29 KÕIK ERAMAJADE REKONSTRUEERIMISEST     |  2020

Värske õhk ja puhas vesi on kogu 
pere tervise alustalad

Kui uute majade puhul on 
ventilatsioonisüsteemide 
rajamine loomulik, siis 
vanemate hoonete ehi-
tamise ajal oli tähelepanu 
sageli pigem ruutmeetrite 
arvul ja tammeparketil. 
Nii on paljudes vane- 
mates eramajades vaid 
loomulik ventilatsioon 
ning fassaadi renovee-
rimise ja õhutihedate 
uste-akende tulekuga 
on tekkinud paljudel 
majaomanikel probleem 
värske õhuga.

„Praeguseks on inimeste teadlikkus 
ventilatsioonist ja värske õhu vajalik-
kusest märksa suurem ning hinnatakse 
rohkem tervist ja keskkonnasäästlik-
kust. Võime rahuga tõdeda, et meie 
hüüdlause „Värske õhk ja puhas vesi, 
meie sõbrad kahekesi!“ leiab messidelt 
ja mujalt üha rohkem head vastukaja,“ 

ütleb OÜ Termexi juha-
taja Viljo Kaul.

Vee puhul on tema 
sõnul asi lihtne – ostad 
filtri või oled ise filter, 
sest organism tarbib vaid 
puhast vett. Naiivne on 
seejuures loota, et kraa-
nist tuleb puhast vett. 
Meie kraanivesi on küll 
joogikõlblik, kuid mitte 
puhas, ja seega organis-
mile parasjagu suur koor-
mus.

Keerulisem teema on 
aga värske õhk. „Värske 
õhk on igavene teema! Sageli jääb just 
ventilatsioon esimesena investeeringu-
test välja, sest lihtne on öelda, et värs-
ket õhku saab ka avatud aknast. Hetke-
line kokkuhoid tundub suur, kuid selle 
tulemusena lepime oma elukvaliteedi 
pikaaegse langusega,“ lausub Kaul. 
Sageli ei saa inimesed ise ventilatsioo-
niprobleemidest aru, sest nad on juba 
harjunud niiskuse, toanurkades halli-
tuslaikude ja pidevalt uduste aknaklaa-
sidega. „Peame endale siiski aru andma, 
et elukvaliteedi olulised alustalad on 
värske õhk ja puhas vesi. Kuni seda 
endale ei teadvustata, pole loota ka 
parimat elukvaliteeti. Seega, kui soo-
vime olla oma kodus terved, puhanud 
ja õnnelikud, on aeg asuda tegutsema! 

Esmalt tuleb leida 
spetsialist, kellega 
koos oma eluruu-
mid läbi käia ja kes 
aitaks leida parima 
lahenduse kon- 
kreetsele eramule.“ 

OÜ Termex on 
renoveerinud ja 
rajanud aastate 
jooksul suure hulga 
ventilatsioonisüs-
teeme. „Meil on 
palju häid lahen-
dusi, mis ei vaja 
hoones kapitaalset 
ümberehitust või 
remonti. Teinekord 
piisab üsna vähe-
sest, et saada õhk 

majas värskemaks. Esindame Saksa 
tootja Meltemi kvaliteetseadmeid, mis 
sobivad Eesti oludesse suurepäraselt. 
Samuti on meil partnerid Soomes ja 
Belgias,“ tutvustab ettevõtte juhataja. 

Ta lisab, et arvamusliidrid ja pro-
jekteerijad on sageli liiga normide kül-
jes kinni, kuid tänapäeval on võimalik 
on võimalik suuresti tänu niiskuse- ja 
CO2-anduritele siiski vajaduse järgi 
ventileerida. Ventileerimine ei ole 
kõige odavam lõbu, seega tasub seda 
teha mõistlikult ja säästvalt. Lokaalse 
seadme elektritarbimine on kolm korda 
väiksem kui sama õhukoguse juures 
tsentraalsel seadmel!

Sügise saabudes aknaid enam nii 
tihti ei avata ja on viimane aeg õhuva-
hetus korda teha. Ka filtrivahetuspe-
riood on just enne külma, et talvel saaks 
soojusvaheti võimalikult palju soojust 
tagastada.

Ventileeri vajaduse järgi, ära tuuluta 
tühja!

www.termex.ee

Meltemi ventilatsiooniseadmete eelised 
renoveerimisel:

• osade lahenduste puhul ei tule rajada torustikke;
• pole vaja projekteerida ja arvutada õhukoguseid, 
sest neid saab reguleerida vajaduse järgi;
• vajaduspõhine niiskuse ja CO2 reguleerimine;
• ei tekita liigset müra;
• kogu maja ventilatsioonilahendust ei pea tegema 
korraga, vaid saab ehitada osakaupa;
• suur energiasäästlikkus;
• paigaldus ei vaja erialaspetsialiste, kuid tuleb 
järgida juhiseid.
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Nutikodu ei tähenda eraldi nutikaid 
seadmeid, vaid ühtselt juhitavat 
süsteemi

Tehnoloogia areng muu-
dab meie kiire elu aina 
mugavamaks nii tööl 
kui ka kodus. Üha enam 
võetakse kasutusele 
tarku seadmeid, et suu-
rendada turvalisust ja 
energiasäästlikkust ning 
juhtida kodutehnikat nuti-
seadmete rakendustega. 
Tõeliselt tark kodu liidab 
aga kõik seadmed üht-
sesse nutikodusüsteemi, 
mis on lihtne, mugav ja 
usaldusväärne.

„Turul pakutakse väga palju nutikaid 
seadmeid – valgusteid, turvasüsteeme, 
kodukinokeskusi, kütte- või ventilat-
siooniseadmeid –, mis aga enamasti 
toimivad eraldi. See tähendab mitmeid 
pulte või telefonirakendusi, mis teki-
tab omajagu segadust. Tegelikult saab 
siduda eri seadmete juhtimise ühte 
süsteemi, koondada kõik puldid ja äpid 
ning nautida oma nutikat kodu muga-
vuses sentimeetritki järele andmata,“ 
ütleb Eestis üle maailma tuntud USA 
kaubamärgi Control4 nutikodulahen-
dusi esindava OÜ Terriwelli juht Kris-
tian Jõema.

Control4 loob kommunikatsiooni-
seadmetest ning audio-, video- ja tur-
vatehnikast ühtse nutikodusüsteemi, 
mida saab juhtida spetsiaalsest suure 
ekraaniga tahvlist või isiklikust nuti-
seadmest. Tavalisest tahvelarvutist 
eristab Control4 spetsiaalset juhtimis-
pulti see, et internetist jt rakendus-
test sõltumatuna ei jookse pult kunagi 
kokku. Jõema nendib, et kahjuks on 
Eestis umbusk selle uue nutikodusüs-

teemi vastu veel suur, sest inimestele 
on varem müüdud nõrgemaid ja kee-
rulisi lahendusi ning see teeb nad ette-
vaatlikuks.

KUIDAS NUTIKODULAHENDUS 
PAIGALDATAKSE?

Nutikodulahendus tähendab mini-
malistliku disainiga seadet eraldi ruu-
mis, kapis või seinal, mis on ühendatud 
juhtmete abil kodutehnikaga. Soovides 
koju Control4, mis on peale Ameerika 
väga populaarne ka Lääne-Euroopas 
ja Põhjamaades, tuleb esmalt kutsuda 
spetsialist, kes vaatab objekti üle ning 
räägib koduomanikuga läbi kõik vaja-
dused ja soovid. „Control4 süsteeme 
paigaldavad ainult sertifitseeritud spet-
sialistid. Muidu võib juhtuda, et ühest 
nupust ei saagi kogu maja valgustust 
kustutada ja gaasikaminat sulgeda,“ 
toob Jõema näite. „Peale heli- ja TV-teh-
nika ning kommunikatsiooniseadmete 
saab süsteemi lisada ka aknarulood või 
andurid, mis panevad suvilas valitud 
kellaaegadel varjud liikuma või muusika 
mängima.“

Inimeste äraolekul saab panna süs-
teemi niimoodi tööle, nagu elanikud 
oleksid kodus – süütama ja kustutama 
valgustust ja laskma valju muusikat 
tavapärastel kellaaegadel. Vaid ühe 
nupuvajutusega saab panna terve maja 
unerežiimile ehk kustutada tuled ja 
lõpetada liigse elektrienergia tarbimise, 
mis tekitab mõttetuid arveid ja raiskab 
loodusressursse. Mugav on ka võima-
lus lasta enda äraolekul kuller väravast 
sisse pakki tooma või sirvida kahtluse 
korral turvakaamerate pilte.

Kui inimene ei talu erksat valgust, 
saab seadistada Control4 süsteemi nii, 
et õhtusel ajal põleb kogu maja valgus-
tus automaatselt tuhmil toonil. Erine-
vaid õhustikke saab luua ka muusikaga, 
kui duši alla minnes on soov kuulata üht 
ja hommikul ärgates teistsugust muusi-
kat. Seejuures toetab Control4 paljude 
tuntud kaubamärkide muusikasead-
meid, telereid ja võimendusi. Näiteks 
Eestis saab ühendada kohe süsteemi 
Telia digiboksi.

www.siesta.ee 

Kõikvõimas koduautomaatikapult Neeo
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Kardin akna välispoolel kaitseb 
hoonet liigse kuumuse ja 
UV-kiirguse eest

Parim lahendus päikese-, 
soojus- ja pimestamis-
kaitseks on kardinad, mis 
paigaldatakse akende 
välispoolele. Väliskardi-
nad hoiavad ära klaas-
pindade kuumenemise 
ja õhu liigse soojenemise 
siseruumides. Nii kulub 
ruumi jahutamiseks 
vähem energiat ja toa õhk 
ei ole konditsioneerist 
liiga kuiv, mis tekitab pal-
judel inimestel allergilisi 
reaktsioone.

„Kui soojus tuleb läbi aknaklaasi 
tuppa, saab toa jahedamaks ainult kon-
ditsioneeriga. Samas on võimalik panna 
väljapoole täpselt teie akende, rõdu- ja 
terrassiuste järgi valmistatud kardinad 

ning säästa 
seeläbi palju 
jahutussead-
mete elekt-
r i k u l u d e l t ,“ 
annab nõu 
27 aastat 
m a r k i i s i d e , 
ruloode ja 
a k n a k a t e -
tega tege-
lenud AS-i 
Veepisar juht 
Indrek Koort.

Ta lisab, 
et väga õige 
aeg on tel-
lida väliskar-
dinad maja 
projekteeri-

mise või reno-
veerimise ajal, sest siis saab peita vaja-
likud kaablid ja mehhanismid fassaadi 
sisse. Väliskardinad paigaldatakse 
aknaraamide külge ja nende üles-alla 
juhtimiseks saab kasutada lülitit, kau-
gjuhtimispulti või väntajamit. Samuti 
võib kardinad ühendada hoone auto-
maatikaga ja panna liikuma kellaaja 
järgi, nt koos päikesetõusu ja -loojan-
guga.

K a r d i n a i d 
tehakse täpselt 
akende mõõt-
mete järgi ning 
valida saab riba- 
ja rulookardinate 
vahel. Ribakar-
dinad on alumii-
niumist ribadega 
ja veidi sood-
sama hinnaga. 
Rulookardin on 
aga läbipaist-
vast screen-kan-
gast, mis kaitseb 
ruume ülekuu-
menemise ja päi-
kese pleegitava 
toime eest.

Välispoolele paigaldatavad kardinad 
on kvaliteetsed ja peavad vastu aastaid. 
„Kõige vanemad meie kliimas töötavad 
ribakardinad on olnud akna ees juba 
enam kui 20 aastat. Meie paigaldatud 
rulookangad on olnud igapäevases 
kasutuses üle 13 aasta,“ ütleb Koort. 
Screen-kangast välisrulood on varusta-
tud kangarulli katva kassetiga, mis kait-
seb kangast ilmastikutingimuste eest 
ajal, kui seda ei kasutata. Väliskardinad 
on tuulekindlad juhtsiinide või -trosside 
abil, mis asuvad kardinate külgedel.

Rulookardinaga võrreldes kogub 
ribakardin tolmu ja mustust rohkem, 
kuna selle ribad on akna ees horison-
taalselt. Rulookanga puhastamiseks 
piisab enamasti vihmaveest või veega 
loputamisest, ribakardinate puhasta-
mine on aga juba suurem töö.

Väliskardinate tarneaeg on 3–4 
nädalat ja neid on saadaval paljudes 
toonides: valgeid, halle, beeže ja pruu-
nikaid on mitmes toonis, lisaks kõik 
põhivärvid. Toodete garantii on kaks 
aastat, kuid Veepisar pakub oma toode-
tele hooldus- ja remonditeenust kogu 
kardinate tööea jooksul.

www.veepisar.ee
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Erigraafikuga kodulaen jätab 
rohkem raha kätte

Oma kodu ost on olulisemaid sünd-
musi paljude inimeste elus ja vähem 
oluline ei ole ka see, kuidas seda finant-
seeritakse. Kodulaenu makse moodus-
tab pere kogukuludest enamasti suure 
osa. Siiani on kõik pangad pakkunud 

kodulaenu väga sarnastel tingimustel, 
aga tänavu septembri alguses tõi Big-
bank turule Eestis ainulaadse laenu – 
erigraafikuga kodulaenu. See tähen-
dab, et Bigbanki kliendil on võimalik 
tasuda kuni esimesed 20 aastat ainult 
kodulaenu intressimakseid. Seejärel 
tasutakse tavamaksetena kogu lae-
nusumma. Järgmiselt analüüsime, milli-
sel juhul tasub finantseerida kodu ostu 
erigraafikuga laenuga ja millal eelistada 
tavalist annuiteetgraafikut.

Bigbank on defineerinud erigraa-
fikuga kodulaenu kui peredele mõel-
dud laenutoodet. See tähendab, et 
kodulaenu peavad taotlema kaks 
omavahel abielus olevat või koos lapsi 
kasvatavat inimest. Bigbanki Eesti äri-
üksuse juht Jonna Pechter selgitas, et 
tegu on tõepoolest peredele kodu ost-
miseks mõeldud võimalusega. Kui üksi 
elav noor inimene ostab endale päris 
esimese oma kodu, siis sobib talle pare-
mini annuiteetgraafik. Kohe algavad 
põhiosa tagasimaksed vähendavad lae-
nujääki ja kui tekib vajadus oma väike 
pesa suurema vastu vahetada, jääb sis-
semakseks suurem rahasumma alles. 
Perekoduga on teine lugu, sest see 
ostetakse enamasti aastakümneteks – 
seega on oluline ainult igakuise laenu-
makse suurus.

Juhul kui pere üürib 100 000-eurost 
korterit, maksavad nad u 500 eurot 
üüritasu. Kui osta samas hinnaklassis 
korter erigraafikuga, tuleb esimestel 
aastatel maksta vähem kui 300 eurot 
kuus. Samal ajal on korter enda oma ja 

kui selle hind tõuseb, siis oled ka võidus.
Laste kasvatamise periood on perele 

samas ka kõige suuremate kulude aeg, 
eriti kui lapsi on mitu. Kõik tahavad uusi 
riideid, kooliasju, käia trennis ja huvi-
ringis. Samal ajal soovivad ka vanemad 

endale üht-teist lubada, kas-
või uusi riideid. Enne kui arugi 
saad, on kulud juba suuremad 
kui planeeritud. On väga suur 
abi, kui pere saab sel perioo-
dil maksta kodu eest vähem 
ja investeerida raha oma pere 
heaolusse.

Laste saamine võib ajada 
vanemate rahaplaanid sassi 

ka hoolimata Eestis kehtivast heldest 
vanemahüvitisest ja peretoetustest. 
Kui laps ei saa kohe 
1,5-aastaselt lasteaia-
kohta või ei ole laste-
aiaks veel valmis, peab 
üks vanematest tihti 
lapsega koju jääma ning 
pere peab saama hak-
kama ainult ühe sisse-
tulekuga. Ka siis aitab 
kodulaenu erigraafik 
seda rasket aega üle elada. Kui aga 
mõlemad lapsevanemad on tagasi tööl 
ja sissetulekud suurenenud, tuleb ainult 
pangale märku anda ja soovi korral saab 
alustada varem suuremate tagasimak-
setega.

Kodulaenu erigraafik aitab toime 
tulla ka sel perioodil, kui perel on teisi 
laenukohustusi, nt mõni väikelaen või 
autoliising. Siis on võimalik luua selline 
kodulaenu graafik, kus teiste laenude 
perioodil maksab pere ainult intressi-
makseid. Kui need laenukohustused 
läbi saavad, hakkab pere tasuma suure-
maid kodulaenu makseid.

Erigraafikut eelistavad ka paljud 
pered, kel on majaehitus alles pooleli. 
Ehitusperioodil on hea, kui laenumak-
sed on väikesed. Nii on kulusid palju 
lihtsam planeerida ja saada hakkama 
ka siis, kui ehitus kujuneb natuke kal-
limaks. Kui pere soovib tulevast kodu 
omavahenditest korrastada või remon-
tida, aitab erigraafik hoida laenukulusid 
madalal ja võimaldab rohkem raha kodu 
korrastamiseks.

Majanduslikult tekib muidugi küsi-
mus: kui laenu põhiosa algul tagasi ei 
maksta, on intressikulud ju kokkuvõt-
tes suuremad kui annuiteetgraafiku 
puhul? See on tõsi. Ent tõsi on ka see, et 
vähemalt siiamaani on ajas tõusnud pal-
gatasemed ja suurenenud elamiskulud. 
Euroopa Komisjoni statistika näitab, et 
2016. aastal tõusid palgad keskmiselt 
7,6%, 2017. aastal 6,5%, 2018. aastal 
7,3% ja 2019. aastal u 7,2%. Isegi kui 
konservatiivselt eeldada, et palgakasv 
pidurdub, siis ka 5% keskmise palga-
kasvu puhul saab hetkel 1000-eurose 
palgaga inimene 10 aasta pärast kätte 
1411 eurot. Seega sobib erigraafik per-
fektselt kokku majanduse suundadega, 
võimaldades algul maksta võimalikult 

vähe ja tulevikus rohkem, kui raha väär-
tus võib olla kahanenud.

Leida endale sobiv laenugraafik 
on loomulikult iga pere vaba valik ja 
osa vastutustundlikust laenuotsusest. 
Paraku ei saa kunagi kindel olla, mis 
majanduses toimub, kui suur on inf-
latsioon ja palgakasv tulevikus või kui 
suurt mõju avaldab praegune üliak-
tiivne raha majandusse juurdepumpa-
mine. Seetõttu ei eelda pank kunagi, et 
kliendi palk peaks laenu teenindami-
seks keskmise palgaga samas tempos 
tõusma, kui üldse. Kui töötasu suure-
neb, saab klient rõõmustada laenu-
makse suhtelise vähenemise üle. Ent 
ka muutumatu palgataseme juures pea-
vad nii väikesed kui ka suured maksed 
jääma kliendi maksevõime piiridesse.

Enne finantsteenuste lepingu sõlmimist 
tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega 

ja vajadusel konsulteerige asjatundjaga.

" 

_______________________

Erigraafikut eelistavad ka paljud pered, 
kel on majaehitus alles pooleli.

SISUTURUNDUSARTIKKEL

" 

____________________

Bigbanki kliendil on võimalik 
tasuda kuni esimesed 20 aastat 
ainult kodulaenu intressimakseid.
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Ceresit’i kestvad lahendused maja 
fassaadi renoveerimiseks

Juba üle 20 aasta on Eestis kasuta-
tud eramajade soojustamisel Ceresit 
õhekrohvi süsteeme SILS (soojusisolat-
siooni liitsüsteemid). Esimesed taolised 
lahendused jõudsid Eestisse 90-ndate 
lõpul, kui hakati rõhku panema majade 
soojapidavusele ning rääkima hoonete 
soojustamisest EPS või mineraalvillast 
plaatidega. Majade soojustamine, ole-
nemata sellest, kas tegemist on uue või 
vana majaga, aitab tagada mõnusa ja 
stabiilse sisekliima, olles samas oluline 
ka meie elukeskonna säilimisel. Liigne 
kütmine kahjustab atmosfääri ja põh-
justab kliima soojenemist, rikkudes nii 
meie ja meie laste tulevast elukesk-
konda. 

Üheks levinuimaks välisseinte soojus-
tamise lahenduseks on kergmärjal mee-
todil moodustatud väline isolatsiooni-
süsteem. Tegemist on vahtpolüstüreeni 
(EPS) või mineraalvillaga isoleeritud 
fassaadiga, mis kaetakse esteetilise väli-
muse saamiseks ja isolatsioonimaterjali 

kaitseks dekoratiivkrohviga. Miks aga 
eelistada kergmärjal meetodil renovee-
ritud fassaadi muudele lahendustele, 
mis esmapilgul võivad tunduda tuge-
vamad? Vastus on kirjutatud juba küsi-
musse… Õhekrohviga kaetud fassaadid 
on oluliselt kergemad kui karkassile 
kinnitatud süsteemid. Plaatidega kae-
tud süsteemide puhul on ühe ruut-
meetri soojustus ja viimistlusmaterjali 
kogukaaluks 25 – 45 kg, õhekrohvisüs-
teemi puhul jääb see number alla 15 kg.

Saksa keemiakontserni Henkel toode-
tud Ceresit fassaadisüsteemid pakuvad 
hulgaliselt erinevaid lahendusi erama-
jade soojustamiseks – alates klassi-
kalistest soojustussüsteemidest kuni 
isepuhastuvate, kiirpaigaldavate ning 
löögikindlate süsteemideni välja. Luge-
matud värvivalikud 
ja struktuurikombi-
natsioonid lubavad 
luua huvitavaid oma-
näolisi lahendusi vas-

tavalt majaomaniku maitsele ja kaasaja 
arhitektuuritrendidele. Ceresit Visage 
õhekrohvidega saab simuleerida mit-
mesuguseid looduslikke materjale nagu 
puitu, tellist, looduskivi, aga ka betooni, 
lisades fassaadile nüansse ja efekte.

CERESIT LÖÖGIKINDLAD 
FASSAADISÜSTEEMID

Kergekaalulisel renoveerimissüsteemil 
on paraku ka üks nõrgem külg. Esimese 
korruse kõrgusel kipub fassaad saama 
mehaanilisi vigastusi. Neid võivad põh-
justada pahatahtlikult visatud kivi, krii-
mustus või löök kõva esemega. Tavaline 
krohvikiht kipub löögi mõjul purunema. 
Pragunenud ja katkine krohv ei kaitse 
aga enam fassaadi vee ja mustuse vastu, 
rääkimata hoone rikutud välimusest.
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Henkel on välja töötanud spetsiaalselt 
tugevdatud fassaadisüsteemi mehaa-
niliste kahjustuste vältimiseks. Ceresit 
Impactum süsteem tagab pealispinna 
erakordse elastsuse ja löögikindluse. 
See saavutatakse tänu elastomeeride 
kasutamisele armeersegu ja kattek-
rohvi koostises. Lisaks on süsteem 
sarrustatud eri tüüpi kiudude kombi-
natsiooniga: klaaskiud (pikad ja elast-
sed), süsinikkiud (lühikesed ja jäigad) 
ja polüakrüülamiidkiud (väga lühikesed 
ja elastsed). Kiudude kombinatsioon 
tagab suurepärase termilise ja mehaa-
nilise vastupidavuse ning moodustab 
äärmiselt tugeva ja elastse sarrusekar-
kassi. Süsteem peab vastu löökidele 
tugevusega üle 100 J (tekkinud 
löögienergiat võib võrrelda 5 kg 
raskuse teraskuuli kukkumise 2 
m kõrguselt). Saavutatud elastsus 
tagab vastupidavuse ka järskude 
temperatuuri- ja niiskusemuu-
tuste tingimustes ning väldib fas-
saadil mikropragude teket, mis on 
meie kliimas oluline. Krohvisüs-
teemi vastupidavuse tõstmiseks 
pakub Ceresit kolme uut toodet: 
armeersegu CT 100, tugevdatud 
armeervõrk CT 327 ja elasto-
meerne kattekrohv CT 79. 

Kuigi esmapilgul võib tugevdatud 
Impactum süsteemi tavalistest 
fassaadimaterjalidest oluliselt 
kõrgem hind ehmatav tunduda, 
tasub meeles pidada, et löögi-
kindla süsteemiga ei pea katma 
kogu hoonet. Reaalse kahjustuse 
oht eksisteerib kuni 2. korruse 
kõrguseni ja ülejäänud hoone 
osa võib katta ka tavalise krohvi-
süsteemi lahendusega. Küll aga 
tasub sellise krohvisüsteemiga 

katta maja sokkel ning esimese 
korruse perimeeter. Investeering 
tasub ennast aastate jooksul ära 
rikkumiskindla ja kauni fassaadi 
näol.

CERESIT UV-KIIRGUSE FILT-
RIGA FASSAADILAHENDUSED

Fassaadipindade levinumaid 
probleeme on värvkatte või too-
nitud krohvi luitumine aja jook-
sul. Mida intensiivsem on värvi-
toon, seda kiiremini ta oma sära 
kipub kaotama. Päikesekiirgus 
ja kiired temperatuurimuutused 
hommikul ja õhtul võivad põhjus-
tada krohvikihis pingeid ja mik-
ropragusid, mis lagundavad värvi 
või krohvi toonimiseks kasutatud 

pigmente ning pind kaotab luitu-
des esialgse tooni. 

Henkel on toonud turule uudse elas-
tomeerse silikoonkrohvi Ceresit CT76 
Solar Protect, mis neutraliseerib päi-
kesekiirguse kahjuliku mõju ja kaitseb 
kattekrohvi UV-kiirguse ning määr-
dumise eest. CT 76 krohvi on võimalik  
toonida nii rahulikesse kui erksatesse 
toonidesse, kartmata värvide tuhmu-
mist. Ceresit 76 lai värvivalik (üle 500 
tooni), väga vastupidav ja kauakestev 
krohvipind ning BioProtect tehnoloo-
gia kaitse mikroorganismide mõju eest 
pakuvad tavalistest fassaadilahendus-
test oluliselt kestvamat lahendust. 

FASSAADI HOOLDUS

Nii, nagu tuleb pesta põrandaid ja 
autot, tuleb hooldada ja puhastada ka 
fassaadi. Hea peremees vaatab oma 
hoone fassaadi igal kevadel hoolikalt 
üle. Soovitatav on 1-2 aasta tagant ka 
fassaadi survepesuri ja pesuaine Cere-
sit CT 98 abil pesta. Biokorrosiooniga  
saastunud kohti võib immutada Ceresit 
CT 99 biotsiidiga, harjaga mehaaniliselt 
hõõrudes. 

KOKKUVÕTTEKS

Kui oled otsustanud oma maja Ceresit 
SILS lahendusega renoveerima hakata, 
soovitame tutvuda ka põhjalikuma 
Ceresit SILS paigaldusjuhendiga, mis 
on kättesaadav kodulehel www.ceresit.
ee. Seda isegi siis, kui ise töid teostama 
ei plaani hakata. Nii saad olla kindel, 
et kõik tehakse õigesti. Kui Sul tekkis 
lugedes huvi Ceresit’i uudsete fassaadi-
lahenduste vastu, soovitame pöörduda:
 

Henkel Balti OÜ
tehniline konsultant

Andrus Sepp
51 68787

SINA 
LIHTSALT 
LOE
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Kas olete kindel, et kraanist tulev vesi 
ei riku teie tervist ja kodumasinaid?

Kliimamuutused, väetiste 
kasutamine põllumajan-
duses, tööstuste areng 
ning õhusaaste on jätnud 
tugeva jälje keskkonnale, 
sealhulgas veekogudele. 
Tsentraalset vett puhas-
tatakse teatud piirnor-
mideni, kuid olles läbinud 
kümneid kilomeetreid 
erinevas seisus torusid 
ja trasse, on see meieni 
jõudes “rikastatud” mit-
mesuguste lisanditega.

Veeprobleemid erinevad piirkonniti, 
ka neile leiduvad lahendused on erine-
vad. Tavaliselt sisaldab vesi ülemäära 
palju lupja, rauda, orgaanilisi tahkeid 
osakesi, teinekord ka mangaani, hor-
moone või antibiootikume. 

Kuidas teada, et kraanist tulev vesi 
on puhas keemilistest ja bioloogilistest 
saasteainetest ning raskmetallidest 
ega riku teie tervist, kodumasinaid ja 
riideid?

Kõige täpsemad tulemused tagab 
mõistagi veeanalüüs. Ka tavaline 
kodune vaatlus annab vastuseid. Oled 
märganud, et pesu pestes muutuvad 
uued valged rõivad üsna kiirelt hal-

liks? Põhjuseks on suure tõenäosusega 
kõrge rauasisaldusega vesi. Nühid igal 
nädalal katlakivi jälgi kraanidelt, keraa-
milistelt plaatidelt ning kraanikaussi-
delt? Siin on põhjuseks kare vesi, mis 
inimeste suureks meelehärmiks rikub 
ka valimatult nii rohkem kui vähem kal-
leid kodumasinaid. 

Ei suuda välja mõelda, miks sinu 
pirukataigen ei kipu kerkima või kaunilt 
värvilised köögiviljad kaotavad kokka-
misel oma erksa tooni? Ikka kare vesi 
ja tasakaalust väljas mineraalid, lisaks 
ka joogivees mõningatel juhtudel lei-
duv kloor, mis lõhustab E-vitamiini ja 
hävitab seedetraktis rea toitude seedi-
miseks vajalikke mikroorganisme. Kare, 
isegi sügelev nahk ja kahused juuksed? 
Aimad? Just – kare vesi. 

Juba ligi 30 aastat on veepuhas-
tusseadmete lipulaeva Aquaphor tea-
dus- ja uurimuskeskus teinud tööd selle 
nimel, et igal inimesel oleks oma kodus 
võimalik tarvitada tõeliselt puhast vett. 
Aquaphori veefiltrite valmistamiseks 
on arendatud välja täiesti uudne tehno-
loogia, mis võimaldab luua kõrgtehno-
loogilisi ja kompaktseid, tarbijate nõud-
miste ja vajadustega kooskõlas olevaid 
veepuhastuslahendusi kodutarbijatele 
ja majaomanikele.

Kõige lihtsam ja levinuim variant 
vee puhastamiseks on filterkann, mis 
vähendab kraanivees esinevaid tava-
lisi saasteaineid, sealhulgas katlakivi, 
kloori, orgaanilisi ühendeid, raskme-
talle, roostet ja fenoole. Paljud inimesed 
eelistavad ka filtrisüsteemi RO101 

Morion ehk väikest “veepuhastus-
jaama”, mille puhul puhastussüsteem 
asub valamukapis ja tavakraani kõrvale 
saab paigaldada eraldi kraani puhas-
tatud vee jaoks. Morioni kasutades on 
teie toidud ja joogid parema maitsega, 
sest tänu ülitõhusale filtreerimisele 
eemaldab see veest kõik saasteained, 
bakterid, viirused ja hormoonid ja anti-
biootikumid. See eemaldab veest täieli-
kult ka karedust tekitavad soolad, mis 
omakorda tagab pikema eluea nii koh-
vimasinale, teekannule, triikrauale kui 
aurutile. Õhuniisutit kasutades ei kata 
tänu filtreeritud veele mööblit enam 
valge tolmukiht. 

Kogumajalahendusse kuulub ka 
täisautomaatne, ökonoomne ja isepu-
hastuv veepehmendusfilter Aquaphor 
A800, mis eemaldab efektiivselt veest 
raua- ja mangaaniühendid. Kareda vee 
tekitatud katlakivi on oht nii teie vee-
keetjale kui pesumasinale, boilerile ja 
torudele. Kogumajalahendusega on või-
malik nautida puhast vett lisaks köögile 
ka vannitoas ja saunas, mis võimaldab 
kasutada nahasõbralikku vett nii joo-
giks, toidutegemisel, vannis, duši all kui 
ka nõude- ja pesupesemisel. Aquaphori 
kodulahendusega koged igapäevaselt 
mõnusalt pehmet ja puhast vett terves 
majas – see tähendab pehmemat nahka, 
värvilisemaid riideid, siidisemaid juuk-
seid ja paremat tervist. Lisaks pikeneb 
tänu pehmele veele ka kodumasinate 
eluiga ning kodukoristamiseks ja pesu-
pesemiseks kulub vähem aega ning 
puhastusvahendeid, mis tähendab raha 
kokkuhoidu ja väiksemat ökoloogilist 
jalajälge. 

Vaata, kuidas on olukord sinu kodus 
ja tegutse! Parema tuleviku nimel 
peame tegema õigeid valikuid juba 
täna ja kasutama selleks vähem loo-
dusressursse nõudvaid tehnoloogiaid.

Talita targalt!
www.aquaphor.ee

RO-101S Morion 
 

 

eelfilter
Gross 20

järelfilter
Viking 

 

veepehmendaja
Aquaphor 800 
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Kuidas planeerida nii head kööki, 
mis teenib omanikke aastaid?

Kuna köögi uuendus on 
ajamahukas ja rahaliselt 
suur ettevõtmine, on 
väga oluline mõelda läbi 
köögi praktilisus ja kasu-
tusmugavus. Mööbel 
peaks teenima omanikke 
hästi aastaid, samuti ei 
tohiks see juba mõne 
aasta möödudes visuaal-
selt väsida ega jätta aegu-
nud muljet. Nõu jagab 
mööbliettevõtte OÜ Vii-
gardi müügijuht Merike 
Merimaa.

Kvaliteetse köögi juures väsibki 
harilikult ära selle väline külg. „Ent see 
väsimus võib tulla ka lihtsalt köögi oma-
nikul. Sageli ei ole väljavahetataval köö-
gil midagi otseselt viga, kuid suurema 
remondi ja kodu uuendamisega tekib 
soov saada ka värske köögimööbel,“ 
lisab Merimaa.

Köögiremondi käigus tasub välja 
vahetada kogu mööblikomplekt, samas 
sõltub see ka konkreetsest köögist. 

„Vahel võib uute paneelide panek vana-
dele karkassidele jätta kohati pooliku 
mulje. Uksed on tuttuued, puhtad ja 
värsked, ning selle kõrval näeb kasu-
tatud karkass kontrastsemalt vanem 
välja,“ toob Merimaa näite. „Kui tegu on 
väga vana köögiga, on tõenäoliselt ka 
furnituur oma aja ära elanud. Sellepä-
rast soovitame võimaluse korral kogu 
komplekti välja vahetada. Samas korra-
liku karkassi ja furnituuri puhul piisab 
ka ainult uste vahetamisest.“

Uus, kaunis ja praktiline köök ei 
pea olema keeruline. Tihtipeale on 
just lihtne köök kõige pilkupüüdvam 
ja funktsionaalsem. Seega tasub enne 
köögiremonti läbi mõelda, panna kirja 
oma mõtted ja soovid, sh köögi mõõt-
med, ning arutada Viigardi disaineri-
tega. Kuna ettevõtte portfellis on suur 
hulk kööke, nii liht-
samaid kui ka kee-
rukamaid, ollakse 
teile kindlasti nõu ja 
jõuga abiks.

„Klientide üks-
meelne suhtumine 
on, et hea köök on 
ilus ja praktiline. 
Ilusas köögis, millel 
puudub praktilisus, 
ei ole kokkajal hea 
ja mugav toimetada. 
Samas peab ruum 
olema ka hea „rüt-

miga“ ja pererahvas peab end seal hästi 
tundma,“ ütleb müügijuht.

FURNITUURILT EI TASU KOKKU 
HOIDA!

Selleks et mööbel kestaks aastaid, 
tuleb kindlasti pöörata tähelepanu fur-
nituuri kvaliteedile. Sahtlisiinidelt kok-
kuhoitud paarsada eurot võib hakata 
juba mõne kuu pärast vaevama, et oleks 
võinud ikka need kallimad ja paremad 
sahtlid võtta. Sama on uksehingede ja 
seinakappide tõstemehhanismidega. 
Teame ju kõik, et mis liigub, see kulub, 
ja kvaliteetne furnituur kestab palju 
kauem.

Merimaa kutsub lahkelt Viigardi 
salongidesse neid erinevusi oma käega 
katsuma. „Kõrvutades saab kohe aru, 
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kuidas liiguvad soodsamad ja kuidas 
kvaliteetsemad sahtlisiinid, mis vahe 
on tõstemehhanismidel jne. Kõigis meie 
salongides on erinevad furnituurid näi-
disköökidel kasutuses, et kliendid saak-
sid oma käega katsuda ja selle põhjal 
otsustada. Anname ka nõuandeid, kui-
das nt kapimaterjale valides on kõige 
lihtsam nipp kasutada sarnases mõõ-
dus mooduleid, mis jätab köögist ilusa 
ühtlase mulje. Suur hulk eri mõõtmetes 
kappe tekitab müraefekti. See nipp ei 
mõjuta ka hinda.“

MOES ON HALLID JA MUSTAD 
TOONID NING MATT VIIMISTLUS

Suundumustest rääkides on hall värv 
tõuganud praeguseks troonilt valge ja 
must toon on samuti taas populaarsust 
kogumas. Palju kasutatakse halli kom-
bineerituna puidudekooridega, samas 
varem väga populaarne kõrgläige on 

asendumas mati viimistlusega.
„Ka meie klientide hulgas on väga 

populaarne hall värv, eeskätt moder-
nsemas ja minimalistlikumas stiilis,“ 
räägib Merimaa. „Endiselt on suur 
hitt Skandinaavia 
stiil, mille toonid 
on pigem heledad 
(valged, helehallid, 
loodusvalged), kuid 
lisandunud on ka 
luksuslik tumesi-
nine. Kuigi valgest 
värvist enam nii 
väga ei räägita, siis 
klientide huvi helge 
ja valge köögi vastu 
nii modernses kui ka 
klassikalises stiilis 
püsib endiselt.“

Viigardil on 
Eestis kuus kaup-
lust-salongi, mis 

asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Kures-
saares ja Keilas. Ettevõtte disainerid on 
heameelega abiks mõtete koondamisel, 
kui kliendil täpne visioon veel puudub. 
Samuti annavad nad endast parima, et 
pakkuda täpse visiooniga klientidele 
just seda, mida nad soovivad. Esmalt 
kuulatakse ära kliendi soovid ja antakse 
nõu. Seejärel tehakse mööblist jooni-
sed, et klient näeks oma tulevast kööki 
kuju võtmas ja saaks kõik detailid rahu-
likult läbi mõelda. Kui klient on otsus-
tanud köögi tellida, mõõdavad Viigardi 
meistrimehed ruumid üle, aitavad pla-
neerida pistikupesad jm olulised nüan-
sid ning paigaldavad mööbli. Köögi-
mööbli tarneaeg on u kaks kuud.

Viigardil on ligi 30 aasta pikkune 
tegevuskogemus. Nende tarnitud ja 
paigaldatud köökide arv ületab prae-
guseks 5000 piiri. Lisaks köögimööblile 
pakub ettevõte liuguksi ja garderoobi-
süsteeme, samuti laias valikus mööblit 
elu-, magamis- ja lastetuppa ning esi-
kusse.

www.viigardi.com







45 KÕIK ERAMAJADE REKONSTRUEERIMISEST     |  2020

Põrandaküte on eelistatuim kütte-
viis ka renoveeritavates hoonetes

Põrandaküte on täna-
päeval populaarne 
uusehitistes, kuid üha 
enam paigaldatakse seda 
ka renoveeritavatesse 
majadesse. Pole ka ime, 
sest põrandaküttel on 
võrreldes traditsioonilise 
radiaatorküttega mitu 
eelist. Lähemalt räägib 
Uponor Eesti OÜ toote-
juht Peeter Soovik.

Esiteks on põrandaküte ökonoomne. 
Kuna küttepind on suur ja oma olemu-
selt on põrandaküte kiirgusküte, võib 
toatemperatuur langeda mitu kraadi, 
ilma et me kaotaks seejuures muga-
vustunde. Madalam toatemperatuur 
tähendab aga kokkuhoidu küttekulu-
delt. Tänu suurele küttepinnale on ka 
kütteseadmest (katlast, kaugküttesõl-
mest) väljuva küttevee temperatuur 
põrandaküttega märksa madalam kui 
radiaatorkütte puhul. Seega moodus-
tab põrandaküte ideaalse koosluse 
õhk-vesi- või maasoojuspumpadega.

Teiseks on põran-
daküte peidetud 
k ü t t e s ü s t e e m . 
Torustik peitub 
põrandakonstrukt-
sioonis ja akende 
all ei ole radiaato-
reid, mis koguvad 
tolmu ja tekitavad 
piiranguid kodu 
interjööri planeeri-
misel. Tänu mada-
lale temperatuurile 
on põrandaküte ka 
tervislik, sest õhk 
ei liigu intensiivselt, 
pole tuuletõmbuse 
tunnet ja õhuniis-
kus püsib kontrolli 

all. Põrandaküte ei 
meeldi ka lestalistele, kelle jaoks on soe 
põrand paljunemiseks sobimatu kesk-
kond.

KUIDAS PAIGALDADA PÕRANDA-
KÜTET OLEMASOLEVASSE MAJJA?

Põrandakütte paigaldus olemasole-
vasse majja on arvatust lihtsam. Üldju-
hul paigaldatakse torustik betoonkihti, 
kuid renoveerimise puhul tähendaks 
see olemasoleva põranda ümberehi-
tust, sest raske betooni vähim paksus 
toru peal peab olema 35–90 mm.

Mõneti vähem tun-
tud, aga väga mugav 
lahendus on kasu-
tada Uponor Siccuse 
isolatsiooni ja alumii-
niumist soojusjao-
tusplaate. Sel juhul 
laotatakse siledale 
põrandale 25–30 mm 
paksune soontega 
s o o j u s i s o l a t s i o o n , 
millele pannakse õhu-
kesed alumiiniumist 
soojusjaotusplaadid. 
Plaatide soontesse 
paigutatakse kütte-
torud, nende peale 
põranda alusplaat ja 

seejärel soovitud põrandakate. Ära jää-
vad valutööd, sest 0,55 mm paksused 
soojusjaotusplaadid tagavad ühtlase 
soojuse kogu põranda ulatuses.

Neid soojusjaotusplaate saab kasutada 
ka vahelagedes, kus laagide vahele ase-
tatud hõredale laudisele kinnitatakse 
plaadid, edasi koormuskindel plaat ja 
põrandakate.

Teine võimalus on kasutada mummu-
lisi Uponor Nubose plaate. Mummude 
vahele surutakse põrandaküttetoru ja 
peale valatakse segukiht. Betoonvalu 
asemel sobivad ka kipssegud, mis kui-
vavad kiirelt.

Põrandakatte valikul põrandakütte 
puhul erilisi piiranguid pole, aga mida 
väiksem on materjali soojustakistus, 
seda parem. Lisakütteallikaid võib 
minna vaja vaid siis, kui on väga paks 
laudpõrand.

Väiksemate ruumide ja vannitubade 
puhul, kuhu mõnikord pole mõttekas 
vesipõrandakütet panna või kui on 
vaja väga kiiret küttelahendust, on hea 
variant elektriline põrandaküte. Upo-
nor pakub alates 2018. aastast väga 
õhukesi (2–3 mm) ja lihtsa paigaldusega 
elektriküttematte nii kuiv- kui ka märg-
paigalduseks.

SINA 
LIHTSALT 
LOE
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PÕRANDAKÜTE ON PARIM NUTIKA 
RUUMIAUTOMAATIKAGA

Kuna ruumid majas on eri suurusega 
ja kohtades, mõni on päikese poole ja 
mõni varjus, tingib see igas toas eri pik-
kusega põrandakontuurid ja erineva 
soojusvajaduse. Selleks kasutatakse 
põrandakütte ruumiautomaatikat. See 
koosneb seinatermostaatidest, millega 
seadistatakse ruumi soovitud tempe-
ratuur, ning keskseadmest ehk kont-
rollerist ja ajamitest, mis kontrollivad 
jaotuskollektorile paigaldatuna iga 
põrandakontuuri tööd.

Termostaadid võib ühendada kontrol-
leriga nii juhtmega kui ka juhtmeva-
balt. Lisaks tajutavale temperatuurile 
mõõdavad need õhuniiskuse taset ja 

Uponorist

Uponoril on põrandakütte ja -jahutuse 
valdkonnas pikaajalised kogemused. 
Ettevõtte kogenud spetsialistid abistavad 
heal meelel kogu põrandakütte süsteemi 
valikul. Uponori tooted on müügil üle 
Eesti hästi varustatud ehituspoodides ja 
ehitustarvete veebipoodides.

reguleerivad ülitäpselt 
toatemperatuuri. Niis-
ketes ruumides saab 
lisada termostaadile 
põrandaanduri, et vanni- 
toa põrand oleks alati soe. 
Uponor Smatrix Style’i 
õhukesed disaintermos-
taadid sobituvad dis-
kreetselt interjööriga ja 
on kaunid vaadata.

Nüüdne ruumiautomaa-
tika on nupukas. Näiteks 
Uponor Smatrix Pulse’i 
kontrolleril on auto-

maatse tasakaalustuse funktsioon. See 
tähendab, et igasse põrandakontuuri 
suunatakse vajalik kogus küttevett ning 
puudub vajadus seda käsitsi regulee-
rida ja seadistada. Tark seade saab aru 
ka sellest, kui köetavas ruumis vaheta-
takse aken, paigaldatakse uus vaip vms. 
Kontrolleri töö on juhtida nii ringlus-
pumpa, lisakütteallikat ja niiskuseeral-
dajat kui ka elektrilist põrandakütet ja 
radiaatoreid.

Põrandakütte torustikku saab kasu-
tada kuumal ajal ka ruumide jahuta-
miseks. Kui majal on jahutusvõimalu-
sega õhk-vesisoojuspump, on võimalik 
suunata jahutusvesi põrandasse ning 
lülitada kontroller ja termostaadid 
jahutusrežiimi, et nautida meeldivalt 
jahedat temperatuuri. Jahutamiseks ei 

pea põranda temperatuuri drastiliselt 
vähendama, üldjuhul pole see kunagi 
alla 19–20 kraadi.

Uponor Smatrix Pulse’i põrandakütte-
süsteemi on võimalik juhtida nutitele-
foni rakendusega. Eestikeelne menüü 
abistab esimest korda käivitamisel, 
rakendust seadistada ja süsteemi juh-
tida on imelihtne mis tahes paigast 
maailmas. Süsteem saadab telefonile 
häireteateid ja telefoni kaudu saab 
anda vajaduse korral süsteemile ligi-
pääsu hooldustehnikule. Kontrolleri 
tarkvara uueneb automaatselt ja kasu-
tajate seadistused on varundatud tur-
valiselt pilve. Veelgi enam, Smatrixi 
automaatika ühildub ka targa kodu 
lahendustega! Liites põrandakütte-
süsteemi Amazon  Alexa või Google 
Home’i koduautomaatikaga, saab kütte 
juhtimiseks kasutada häälassistendi 
abi. Öelge Alexale, et lähete reisile, ja 
küte lülitub automaatselt säästurežii-
mile. Nutikale ruumiautomaatikale on 
lihtne viia üle ka senist vanema põlv-
konna automaatikat. Väike muutus 
seadmetes on suur muutus mugavuses 
ja küttekulude vähendamisel!

Kokkuvõttes on mõttekas viia elamu 
renoveerimisel põrandaküttele üle ka 
radiaatorküttega majad, sest see pole 
sugugi keeruline. Põrandaküte pakub 
mugavust, säästu küttekuludelt, suure-
mat vabadust interjööri kujundamisel 
ja tervislikku kodu!

Küsi infot ja pakkumist:
Tootejuht Peeter Soovik

605 2089
www.uponor.ee

SÜGISKAMPAANIA
Kütteautomaatika uuendamiseks pakub 
Uponor hetkel väga hea hinnaga Smatrix 
Pulse S stardikomplekti. See koosneb 
kontrollerist, ühendusmoodulist ja kol-
mest Style’i termostaadist. 
Vaata uponor.ee/smatrixupgrade



Õnneks saab rentida

Vajalikud tooted ja asjakohase info rentimise  
kohta leiate meie uuenenud kodulehelt – 

www.ramirent.ee

Alumiiniumtelling  

Piikvasar elektriline 

Pinnasetihendaja  

Akutrell 

Vee- ja tolmuimeja 

Niiskuse-eemaldaja  Laelihvmasin 

Kõikidele  
toodetele  
pakume  
sobivat 
transpordi- 
teenust.

Ja palju  
muid  

seadmeid!





Kirjuta meile: info@tuki.ee • Küsi lisa +37256202066 • Vaata meid: tuki.ee

Renoveerid või ehitad?
Tuleohutusküsimused ei saa lahendatud?

Tule konsultatsioonile või broneeri ennast videokonsultatsioonile

Tuki Tuleohutuse Litsendseeritud Tuleohutuseksperdid aitavad
teid tuleohutusküsimustes. On see eramu või tööstushoone, iga 
tuleohutusküsimus saab lahendatud

Teostame ka kasutusloa tuleohutusauditeid ja küttesüteemi-
ekspertiise

Helista meile: +372 5560 1008 (Risto) � Kirjuta meile: trepiabi@trepiabi.ee

Meie tootevalik koosneb sisetingimustesse mõeldud täispuit treppidest.
Erilahendustena pakume puit-metalltala, keerd- ja välitingimustesse 
mõeldud treppe. Trepi omanäoliseks muutmisel pakume laias variat-
sioonis erinevad piirete- ja viimistlusvõimalusi.

Arvestame iga kliendi soove ja maja sisekujunduse eripära.Teenuse osutamisel peame oluliseks, mitmekülgset koostööd nii lõpp-
tellija, sisekujundaja, kui ehitajaga.
Anname nõu erinevate toodete ja viimistlus valikute osas, lähtudes tellija nägemusest, planeeritavast sisekujundusest ja sisustus 
trendidest. 
Meile on samavõrd tähtsad, nii kiire tarne kui ka toodete kõrge kvaliteet. Selle tagamiseks toetume pikaajaliste kogemustega, kvali-
fitseerunud meeskonnale. Meie nägemuse kohaselt peab trepp olema ilmekas, ohutu ja vastupidav.
Tänu CNC valmistamistehnoloogiale, saame pakkuda täpsete mõõtmetega, vastupidavaid tooteid!

� TREPID
� PIIRDED
� ERITÖÖD

Esita hinnapäring 
meie kodulehelt

www.trepiabi.ee

Trepi valgustusel on samuti suur roll. Kohtvalgustitega saab tuua esile trepi olemasolu ning samas tõsta ka selle ohutust. 
Kaabeldust on soovitav ette planeerida juba enne trepi paigaldust.
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Kodu- või suvilaremont – 
kuni pool riigi toel!

Eestis on saanud paljud korterela-
mud soojustatud ja uue välisilme Kred-
Exi toel. Samavõrra vajavad korrasta-
mist ka eramajad ja looduskaunis kohas 
suvekodud. Tuleb tõdeda, et koroona-
kevadega kaasnes kõigele vaatamata ka 
kübeke head. Varasemaga võrreldes on 
tänavu kasvanud tuntavalt toetussum-
mad, mida KredEx annab kodu korda-
tegemiseks. Nii on laienenud majaoma-
nike ring, keda toetus võiks motiveerida 
täisremonti või renoveerimistöid ette 
võtma, et parandada hoone soojapida-
vust ja vähendada energiakulusid.

Kuni 50 000 eurot toetust kodure-
mondiks

Varem sai taotleda toetust, mis kat-
tis kuni 30% ehitustööde maksumu-
sest, ent oli kõige rohkem 15 000 eurot 
elamu kohta. Tänavu on toetussummad 
sõltuvalt piirkonnast kordades suure-
mad. Kodumaja terviklikul rekonstru- 
eerimisel ehk täisremondi puhul on 
toetusmäärad järgmised:

• Tallinnas ja Tartus kuni 30% maksu-
musest ja kuni 30 000 eurot,
• Tallinna ja Tartu lähivaldades kuni 
40% maksumusest ja kuni 40 000 eurot,
• kõikjal mujal Eestis kuni 50% maksu-
musest ja kuni 50 000 eurot.

Ka sel aastal on võimalik teha 
remonti uuemas hoones. Kui varem sai 
taotleda toetust majadele, mis on võe-
tud kasutusele enne 1993. aastat, siis 
nüüd on piiriks 2000. aasta. Toetusele 
kvalifitseeruvad ka eramud, ridaelamu-
boksid, kaksikelamu sektsioonid, kahe 
korteriga elamud ja ridaelamud.

Seega, kui on soov uuendada kodu-
maja täielikult ning ehitusprojektis sea-
takse eesmärgiks saavutada energiatõ-
husate materjalide ja küttelahendusega 
C-klassi energiamärgis, on paljudes piir-
kondades Eestis võimalik saada tagasi 
isegi kuni pool remondi maksumusest.

Remont suvilas ja maakodus
Tänavu saab taotleda toetust ka 

suvila, maakodu või aiamaja kordate-
gemiseks, ilma et see tuleks alaliseks 
elukohaks muuta nagu varem. Sestap 
paljud ilmselt loobusidki, sest registree-

ritud elukohta polnud naljalt võimalik 
või otstarbekas muuta (lasteaia- ja koo-
likohad, ühistransport vm soodustused 
ja toetused, rääkimata kodulaenust).

Nüüd on tingimused märksa sood-
samad ja tasub mõelda sellele, kuidas 
muuta ka maamaja soojapidavamaks 
ja mugavamaks, et hoida seeläbi kokku 
küttekuludelt. Suvekodu täisremon-
diga (ehitusprojektiga), millega hoone 
saavutab C-klassi energiamärgise, on 
võimalik saada tagasi kuni 30% kulu-
tustest ja kõige rohkem 30 000 eurot. 
Seejuures pole tähtis, kus piirkonnas 
suvekodu või maamaja asub. Peaasi, et 
hoone oleks kantud ehitisregistrisse 
üksikelamuna.

Uued uksed-aknad ja soojustus
Muidugi ei mõtle igaüks täisre-

mondile. On mitu moodust, kuidas 
parandada maja soojapidavust mõne 
väiksema tööga: 1) võib panna uued 
aknad-uksed; 2) soojustada välisseinu, 
pööningut või katust; 3) asendada ahjud 
ja elektriradiaatorid maasoojuspumba 
või õhk-vesisoojuspumbaga.

Osalise rekonstrueerimise puhul on 
võimalus saada toetust kuni 30% ula-
tuses töödele, mis suurendavad hoone 
energiatõhusust (suurim toetussumma 
maja kohta on 20 000 eurot). Uued 
aknad-uksed, soojustatud pööningu 
või küttesüsteemi saab paigaldada ka 
suvilasse või maamajja. Oluline on vaid, 
et hoone oleks kantud ehitisregistrisse 
üksikelamuna ja võetud kasutusele 
enne 2000. aastat.

Materjalid ja töö telli ametlikult
Võimalikku toetusmäära arvesta-

des on kodumaja või suvila kordatege-
mine KredExi toel üsna ahvatlev või-
malus. Ent pane tähele – kui oled ise 
või on vana klassivend kuldsete kätega 
remondimees, siis sedapuhku ehk ise 
tehtud tööde eest toetust küsida ei saa.

Tööd tuleb tellida mõnelt ehitusfir-
malt, tootjalt või edasimüüjalt (aknad, 
uksed, küttesüsteemid jm). Samuti on 
oluline, et planeeritud töödele on küsi-
tud kolm võrdlevat pakkumist. See võib 
tunduda tülikas, kuid tegelikkuses sääs-
tab proffide kasutamine omaniku aega 

ning üldjuhul annab ehitaja või teenu-
sepakkuja oma töödele ka garantii.

Võta ühendust linna või vallaga
Olenemata sellest, kas planeerid 

väiksemaid töid või täisremonti, tasub 
võtta enne toetuse taotlemist ühendust 
oma valla- või linnavalitsuse ehitusspet-
sialistiga. Üldiselt piisab ehitusteati-
sest, ent terviklikul rekonstrueerimisel 
võib olla vaja projekteerimistingimusi 
ja kooskõlastust omavalitsusega. Kui 
on plaanis vahetada küttesüsteem, siis 
seda on vaja samuti kooskõlastada.

Ehkki toetust taotleda on tänavu 
varasemast lihtsam, nõuab see siiski 
omajagu planeerimist ja eeltööd (suht-
lus omavalitsusega, hinnapakkumised 
jms). Seepärast võiks just augustis või 
septembris oma soovid ja võimalused 
üle vaadata, et jõuaks vajaduse korral 
nõutud kooskõlastused ja dokumendid 
hankida ning ka hinnapakkumisi võr-
relda.

Mullusest märkimisväärselt suure-
maid toetusi saab taotleda ainult 2020. 
aasta lõpuni, mistõttu ei tasu taotluse 
esitamist liialt talve peale jätta. Küll aga 
ei pea kõiki töid kohe tegema – toetuse 
saamiseks peavad ehitustööd olema 
tehtud 2021. aasta lõpuks.

Veel on väga oluline teada: kui 
muidu on kõik tööd ja tegevused toe-
tuseks sobilikud, siis ühegi tööga ei tohi 
alustada enne taotluse esitamist ning 
juba tehtule toetust ei saa. Küll aga ei 
pea töödega alustamiseks ootama lõp-
likku vastust, piisab taotluse esitami-
sest.

Üldjuhul makstakse toetus välja 
ühes osas. Tervikliku rekonstrueeri-
mise puhul on võimalik taotleda toe-
tuse väljamakset kahes osas. Toetuse 
saamise eeldus on lõpule viidud tööd 
ning vormistatud tööde üleandmi-
se-vastuvõtmise akt. Kui nõutud, peab 
olema esitatud kasutusteatis või saa-
dud kasutusluba kohalikult omavalitsu-
selt ning tööde eest peab olema tasutud 
vähemalt osas, mida toetus ei kata.

Vaata täpsemaid tingimusi:
www.kredex.ee/majaduueks  



Meistrid PLAATIMISES

Peterburi tee 46
11415 Tallinn

Tootmis- ja tööstusjäätmete vedu

12 aastat kogemust omas valdkonnas!



Sokikindel terrassilahendus!
Kruvi ei jää nähtavale!
Laudade vahesid eraldi mõõtma ei pea!
Eeskujulik tulemus 

UUDIS 

Maaletooja: Kyocera Senco Estonia OÜ I www.senco.ee 

VÄGA VAIKSED
Õlivabad
Kõik mudelid 2-silindriga
Kvaliteetsed ja läbimõeldud

KOMPRESSORITE MAAILMAS!


