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Kolm võimalust, kuidas muuta 
kodune küttesüsteem mugavaks 
ja efektiivseks

Paljusid vanemaid era-
muid köetakse endiselt 
kas puuküttega ahju 
abil või katlaruumist läbi 
vesiküttesüsteemi. See 
tähendab igapäevast 
puude toomist, kütmis-
tööd ja tuhaga tegele-
mist, mida võiks edukalt 
asendada või soovi kor-
ral dubleerida mugava 
soojuspumbaga. Soojus-
pumpasid on mitut tüüpi 
ning nende abil saab 
eluruume lisaks kütmi-
sele ka jahutada ja toota 
sooja tarbevett.

„Õhk-õhk-, õhk-vesi- ja maasoojuspum-
bad on mugavuskütted, mis töötavad 
paigaldamise ja seadistamise järel auto-
maatselt ega vaja sisse-välja lülitamist. 
Toas on pidevalt ühtlane valitud tem-
peratuur, mida on lihtne muuta, kui sõi-
date näiteks pikemale reisile,“ selgitab 
OÜ KSV Ekspert / Kliimakaubamaja.ee 
kliimasalongi juhataja Tanel Mekk.

ÕHKSOOJUSPUMP – SOODNE, 
MUGAV JA KIIRE PAIGALDUSEGA

Õhk-õhk tüüpi soojuspump on 
kõige lihtsam, populaarsem ja sood-
sam alternatiiv või abimees juhul, kui 
hoones puudub vesiküttesüsteem. 
Eriti efektiivne on selline soojuspump 
majapidamises, kus on elektri- või 
ahjuküte ja avatud planeering, aidates 
oma tõhususega väga hästi kaasa ruu-
mide soojenemisele. Soojuspump pai-
galdatakse kiirelt, see võtab vaid kolm 
kuni neli tundi ja vajab sisuliselt ainult 
elektrivalmidust. Seadet juhitakse 
mugavalt kaugjuhtimispuldiga.

Õhksoojuspumpasid on erinevas 
hinnaklassis ja toimivusega – kõige kva-
liteetsematena võib esile tuua Jaapani 
Daikini seadmed, hinnatundlikumale 
kliendile sobivad Midea pumbad. Valikut 
tehes on oluline jälgida seadme võim-
sust ja kasutegurit eri temperatuuridel. 
Õhk-õhksoojuspumbaga ei ole võimalik 
kütta vett radiaatorites ega toota sooja 
tarbevett, kuid seda saab kasutada suviti 
toas õhku jahendava konditsioneerina.

ÕHK-VESISOOJUSPUMP MUUDAB 
SENISE KÜTTESÜSTEEMI MUGA-
VUSKÜTTEKS

Õhk-vesisoojuspumba soetamine 
eeldab, et hoone põrandas või radiaa-
torites on olemas vesiküttesüsteem (või 
selle valmidus). Kõige kiirem ja lihtsam 
on ühildada pump olemasoleva katlala-
hendusega, kusjuures süsteemiga võib 
liita mugavalt ka tarbevee soojendamise. 
Ühendades kaks kütet ehk senise katla-
süsteemi ja uue soojuspumba, annab see 
võimaluse kasutada soovi järgi ükskõik 
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kumba kütet. Kui aga asendada eramu 
kütteruumis tahke või vedelkütte katel 
soojuspumbaga, pääseb majaomanik 
katlakütja ametist, saavutab tuntava 
ruumi kokkuhoiu ega vaja enam korst-
nat ja küttematerjali hoiukohta. Samuti 
on soojuspumbaga tagatud tuleohutus.

Õhk-vesisoojuspumba paigaldamise 
aeg oleneb ettevalmistusest, võttes kuni 
paar päeva. Oma klassi parimatena võiks 
jällegi nimetada Daikini pumpasid.

Õhk-õhk- ja õhk-vesisoojuspumpade 
puhul tuleb arvestada, et lisaks majasise-
sele süsteemile tuleb leida parim võima-
lik asukoht ka majavälisele agregaadile. 
Nende omavaheline torustiku pikkus 
võiks olla optimaalselt 3–7 m, kõige roh-
kem 20–30 m. Õueagregaati saab pai-
galdada eelkõige seina külge või eraldi 
alusele, maapinnale. Vajaduse korral ka 
katusele, kui maja planeering ja katuse 
konstruktsioon seda võimaldab. Tuleks 
jälgida, et soojuspumba asukoht ei jääks 
magamistubade lähedusse, sest ka kõige 
vaiksema seadme töömüra võib hakata 
häirima. Kui tegu on puitmajaga, võiks 
valada agregaadi jaoks eraldi betoo-
naluse ning seda isegi õhemate seintega 
kivimaja puhul, mille seinale kinnitatud 
pump võib tekitada häirivat müra või 
õrna vibratsiooni. 

„Ja veel üks oluline nüanss – kesk-
küttesüsteem, mille ringlusesse soo-
juspumba tööle lülitame, peab olema 
madalama temperatuuriga dimensio-
neeritud radiaator- või põrandaküte. 
Mida madalamal temperatuuril vesi 
sinna voolab, seda säästlikum see oma-
nikule on,“ ütleb Mekk.

MAASOOJUSPUMP TÄHENDAB 
SUUREMAT INVESTEERINGUT, AGA 
KÕIGE TÕHUSAMAT TOOTLUST

Neist kolmest suurima investee-
ringuga, kuid kõige väiksema püsikulu 
ja parima efektiivsusega kütteliik on 
maaküte, mille korral kasutatakse 
maapinna ülemistesse kihtidesse sal-
vestatud päiksesoojust. Selleks peab 
majaomanikul olema piisavalt vaba 
maad, sest maakütte puhul paigal-
datakse kinnistule kaevatud kraavi-
desse küttekontuurid, mis ühenda-
takse läbi maasoojuspumba hoones 
olemasoleva keskküttelahendusega. 
Maakütte paigaldamine võtab kokku 
aega ligi nädala. KSV Ekspert esindab 
Rootsi tunnustatud firma Thermia 
maasoojuspumpasid.

„Kui majaomanikul on plaanis minna 
üle uuele kütteliigile, tasub tulla tasuta 
konsultatsioonile kohe rekonstrueeri-
mise planeerimise alguses. Siis saame 
anda nõu, milliseid kommunikatsioo-
nide valmidusi tuleks uute küttesüstee-
mide jaoks jätta ning kuidas on kõige 
soodsam ja lihtsam etappe planeerida. 
Isegi kui soojuspumpa pole plaanis kohe 
soetada, võiks valmisolek selleks olla 
ikkagi loodud,“ annab Mekk nõu. 

Ta lisab, et soojuspump ei sobi väga 
amortiseerunud majja, sest kui hoone 
pole piisavalt soojapidav, maksate 
lihtsalt õue kütmise eest. „Seetõttu 
tuleks enne küttesüsteemi uuenda-
mist maja soojustada. Meie spetsia-
listid oskavad anda iga objekti puhul 
detailsemalt nõu.“ 

HOOLDUS PIKENDAB TUBLISTI 
PUMBA TÖÖIGA

Nii nagu iga seadme puhul, nii on ka soo-
juspumpade hooldus väga tähtis. Näi-
teks õhk-õhksoojuspumbal peab aeg-
ajalt puhastama siseosa tolmufiltreid, 
sest õhksoojuspump laseb endast õhku 
läbi ja sinna koguneb tolmu. Iga paa-
ri-kolme aasta tagant tasub võtta ette 
suurem korraline hooldus ja vaadata 
üle kõik tööparameetrid.

Õhk-vesi- ja maasoojuspumba hool-
duse tellimise vajadus sõltub kliendi 
pädevusest, lihtsama hooldusega saab 
tehnikahuviline ka ise hakkama. Kindlasti 
peab süsteemid üle vaatama enne kütte-
hooaja algust. Kui endal aega või teadmisi 
napib, tasub tellida hooldusteenust KSV 
Eksperdi spetsialistidelt, kes pakuvad nii 
objektipõhist kui ka lepingulist hooldust. 
Kindlasti peab spetsialistiga konsultee-
rima, kui märkate, et seadme soojatoot-
mine on vähenenud ning õhk-vesi- või 
maasoojuspumba vedeliku taseme- või 
rõhunäidud on alla normi.

2006. aastal asutatud OÜ-l KSV 
Ekspert on soojuspumpade, kondit-
sioneeride ja ventilatsioonisüstee-
mide müügis, paigalduses ja hoolduses 
pikk kogemus. Lisaks pakub ettevõte 
ventilatsioonisüsteemide ja -šahtide 
inspekteerimist ja mehaanilist puhas-
tamist. OÜ KSV Ekspert kaubamärk 
Kliimakaubamaja.ee on eratarbijatele 
mõeldud laia valikuga kliimaseadmete 
salong Tartu Lõunakeskuses.

www.kliimakaubamaja.ee
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EPS-soojustus on soodsaim viis  
vähendamaks küttekulusid

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

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

EPS-SOOJUSTUSE LAIALDASE 
KASUTAMISE ON TINGINUD 
MATERJALI JÄRGMISED  
OMADUSED: 

• konstruktiivne tugevus annab 
karkass-lahendustel lisajäikuse,

• ajas muutumatu soojustusomadus 
– ei vanane,

• materjal pole läbipuhutav – pole 
vajadust katta tuuletõkkega,

• puudub kapillaarne veeimavus 
– saab kasutada pinnases ilma 
lisakaitsekihita, 

• kerge ja lihtne ehitusobjektil 
töödelda.

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

KUIDAS TULEKS KÄITUDA  
SOOJUSTUSMATERJALI VALIKUL?

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

MILLISEID EPS-SOOJUSTUSPLAATE 
TULEKS ERINEVATES VUNDAMEN-
DILAHENDUSTES KASUTADA?

Soojustustöödel jääb sageli piisava 
tähelepanuta vundament, mis võib 
olla hoone üks suurimaid külmasildu, 
jahutades põrandaid ja tekitades vun-
damendi peal asuvates konstrukt-
sioonides kondensaati, hallitust ja 
niiskuskahjustusi. Just vundament ja 
betoonpõrandaalune on majal need 
kohad, kuhu on hiljem väga keeruline 
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ja kulukas soojustust lisada. Näiteks 
sokli ja vundamendi soojustamine 
100 mm paksuse materjaliga paran-
dab maja soojapidavust kuni 15%.

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

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

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

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

SOOJUSTAMATA VÄLISSEINTEGA 
VÕIB OLLA SOOJUSKADU 35–40%

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

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

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

SOOJUSTUSTÖÖDEL PÖÖRA  
TÄHELEPANU JÄRGMISELE: 

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

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

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

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

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

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

REIDENI PLAADI AS

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

www.reideniplaat.ee  
www.termoplokk.eu



Bigbank 
remondilaen
Vaata lähemalt www.bigbank.ee 

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

Laenudele spetsialiseerunud pank
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Mida jälgida garaažiuste valikul?

Garaaži puhul on üks 
olulisemaid detaile uks, 
mille kaudu liigutakse 
sõidukite ja muude 
ruumis hoitavate masi-
natega. Kuidas valida 
garaažile õige uks ja 
milliseid vigu seejuures 
vältida, räägib Hörmanni 
uste ametlik esindaja 
Lõuna-Eestis, OÜ Altaan 
juhataja Sander Külm.

Garaažiukse ostmisel tuleb pöörata 
tähelepanu kümnetele näiliselt tühis-
tele pisiasjadele, mis on pikemas 
perspektiivis väga olulised. Esiteks 
hõlmab garaažiuks maja fassaadist 
küllaltki suure osa, mistõttu on tähtis 
nii ukse välimus kui ka materjali valik. 
Siiani on Eestis kasutatud põhiliselt 
puidust ja terasplekiga kaetud uksi.

Garaažiuksed jagunevad kolme 
kategooriasse: käänduksed, rulluk-

sed ja sektsioonuksed. Sektsioonuk-
sed avanevad omakorda üles lae alla 
ja küljele. Oluline on mõelda ukse 
tüüp, suurus ja paigaldusviis välja 
juba projekteerimise faasis, et vältida 
ukse paigaldamisel ja kasutamisel 
probleeme. 

Garaažiustel on kolm põhilist 
paigaldusviisi: fassaadiga ühte tasa-
pinda, ava vahele või ava taha ehk 
garaaži sissepoole. Visuaalselt jääb 
kõige huvitavam fassaadiga ühte 
tasapinda paigaldatud uks. Ava 
vahele pannakse uks üldiselt siis, kui 
ava külgedel ei ole piisavalt ruumi või 
maja üldmuljet soovitakse akendega 
sarnasena hoida. Garaaži sisse pai-
galdatakse uks juhul, kui soovitakse 
parimat soojapidavust.

KAS KÜLM VÕI SOE UKS?

Kui otsite ust eraldiseisvale kütteta 
garaažile või puukuurile, võib kaa-
luda käändust, mis koosneb ühest 
plekitahvlist, või rullust, mille panee-
lide paksus on vaid 20 mm. Uks kait-
seb ruumis olevat vara, kuid ei paista 
silma erilise soojapidavusega. Kui 
kütteta garaaž asub elumaja küljes, 

on mõistlik valida parema soojustu-
sega sektsioonuks, mis toetab maja 
üldist soojapidavust. Kui tegu on 
köetava garaažiga, on sektsioonuks 
ainuke valik – Hörmann pakub nii 42 
mm kui ka 67 mm paneeliga tõstuksi 
(viimaste U-arv on väiksem kui 1 W/
m²K). Lisasoojustuse annab Hörmanni 
ustele külmasilla katkestuse tihend 
ThermoFrame, mis paigaldatakse 
välisseina ja ukse küljesiinide vahele.

Mida suurem on garaažiuks, seda 
suurem on ukse avamisel külma sis-
sevool ruumi. Seetõttu on mõistlik 
kasutada garaažis lisaust või paigal-
dada sinna jalgväravaga tõstuks, et 
garaažiust ei peaks iga kord avama. 
Hörmanni tootevalikus on garaažius-
tega ühes stiilis kõrvaluksed ja tule-
tõkkeuksed, mis eraldavad garaaži 
eluruumidest või katlaruumist.

Jälgida tasub ka ukse vastupida-
vuse näitajaid niiskuse puhul, sest 
talviti võib autodelt sulav lumevesi 
sattuda kokku garaažiukse alumise 
siiniga ning seniste lahenduste puhul 
on olnud probleemiks tsingi söövitus. 
Hörmanni uksed on kaitstud võima-
liku korrosiooni eest ukse lengi ala-
servas asuva lengijalaga.
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GARAAŽIUKS OLGU TURVALINE JA 
OHUTU!

Ukse välimuse ja mugavuste kõr-
val tuleb pöörata tähelepanu ka 
garaažiukse turvalisusele, seda nii 
sissemurdmise kui ka muude õnne-
tusjuhtumite ärahoidmiseks. Euroo-
pas on antud üldised ohutusnõuded, 
mis keelavad müüa allakukkumiskait-
seta garaažiuksi.

Madala lävepakuga jalgvärav 
vähendab komistamise ohtu ja liht-
sustab lävest üle sõitmist, näiteks 
jalgratta, muruniiduki või lapsevank-
riga. Samuti on võimalik parendada 
garaaži turvalisust, kui varustada 
jalgvärav mitmepunktilukustusega. 
See tähendab, et jalgvärav on igas 
ukselülis kindlalt fikseeritud, mis 
annab uksele parema jäikuse ja suu-
rema sissemurdmiskindluse. Jalg-
värava sulguri puhul tasub kindlasti 
küsida lahtihoiufiksaatori olemasolu.

Kui ostate garaažiuksele ajami, 
küsige müüjalt automaatset üleslük-
kamiskaitset, mis lukustab ukse ja 
kaitseb garaažiust lahtikangutamise 
eest. See lahendus peab toimima ka 
voolukatkestuse korral. Ajamid pea-
vad olema sellise jõupiiranguga, et 

ukse sulgumisel liigub uks ette jääva 
takistuse korral automaatselt üles, 
vabastades ukse alla jäänud objekti 
või subjekti.

Kvaliteetsed uksesektsioonid 
on toodetud nii, et isegi juhuslik 
sõrmede sattumine ukse sektsioo-
nide vahele on välistatud. Oht on 
aga täiesti reaalne, sest garaažiukse 
madala kõrguse tõttu võib ukse sul-
gemiseks pahaaimamatult sektsioo-
nide pöördekohale tekkinud servast 
haarata ja sõrmed sirgekspainduvate 
sektsioonide vahele jätta.

NUTIKAD LAHENDUSED UKSE  
AVAMISEKS JA SULGEMISEKS

Garaažiuks peaks liikuma vaikselt, 
pererahvast ja naabreid segamata. 
Tänapäeval on võimalik avada nii 
garaaži- kui ka majaust puldi, kood-
lüliti, näpujäljelugeja, SMS-i või nuti-
seadme rakenduse abil. Viimasega 
võib juhtida garaažiust veebi kaudu 
kodust eemalt ja saada samas ka 
tagasisidet ukse või värava asendist. 
Kui kasutada uste avamiseks kahe-
suunalist ja eriti turvalise kodeerin-
guga kaugjuhtimissüsteemi BiSecur 
garaaži- ja väravaajamitele, saate 

kindlustunde, et ükski võõras ei saa 
puldi raadiosignaali kopeerida. See 
kontrollitud ja sertifitseeritud lahen-
dus on sama turvaline kui interneti-
pangandus.

Uudne lahendus garaažis asuva 
vara kaitsmiseks niiskuskahjustuste 
eest on automaatventilatsioon. Kui 
õhuniiskus on liiga suur, avaneb ukse 
ülemine paneel automaatselt tuu-
lutusasendisse nii, et ukse alumised 
paneelid ei liigu. Kui õhuniiskus on 
piisavalt vähenenud, sulgub uks auto-
maatselt. Funktsiooni saab seadis-
tada ka nii, et tuulutamist ei toimu 
näiteks öötundidel.

Hörmann on uste ja tõstuste vald-
konnas Euroopas kindel turuliider. 
Alates ettevõtte asutamisest 1935. 
aastal on toodetud ja tarnitud kogu 
maailma 15 miljonit tõstust. Lõu-
na-Eestis turustab, paigaldab, hool-
dab ja remondib Hörmanni tooteid 
OÜ Altaan. Hörmanni ukselehtedel 
on 10-aastane ning garaažiuste- ja 
väravate ajamitel 5-aastane garantii. 
Hörmann hoolitseb detailide kätte-
saadavuse eest ka hiljem, kui uks on 
tootmisest maha võetud.

www.altaan.ee

HÖRMANNI GARAAŽIUSTE  
EELISED:

• ThermoFrame’i lengilahen-
dusega saab garaažiukse 
head soojusisolatsiooni 
veelgi suurendada (kuni 
15%),

• purunemiskindel plastmas-
sist lengijalg kaitseb ust 
kestvalt võimaliku korro-
siooni eest,

• madala lävepakuga jalgvä-
rav on keskelt vaid 10 mm 
ja servadest 5 mm kõrgune,

• garaažiukse sulgumisel 
lukustub üleslükkamis-
kaitse automaatselt,

• laudismustri ühtlane jaotus 
ja paneelide perfektne kuju 
on visuaalselt kaunis,

• sõrmekaitse kaitseb sõrmi 
liikuva ukse hingede vahele 
jäämise eest.
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Milliseid vigu tasub vältida katuse 
vahetamisel?

Selleks, et iga majaomanik 
peaks katuse ehituse või 
renoveerimise ette võtma 
vaid korra, tasub üheksa 
korda plaani pidada ja 
alles siis tööga algust 
teha. Millele peaks tähe-
lepanu pöörama, räägib 
Eesti suurima kivikatuste 
müüja BMI Monieri müü-
gijuht Erkki Tepper.
 
MÕTLE LÄBI TÖÖ EESMÄRK.

Enne tööga alustamist tasub läbi mõelda, 
mis on soovitud tulemus. Näiteks, kas 
soovitakse, et ainult pööning püsiks kui-
vana, või katusealusele ärklikorrusele 
tulevad eluruumid, mis eeldab ka kor-
ralikku soojapidavat katust? Kummalgi 
juhul tuleb kasutada erinevaid lahendusi 
ja erinev on ka tööde maksumus.

PEALE KATTEMATERJALI VAHETA 
VÄLJA KA ALUSKATE JA TEISED 
OSAD

Katusekomplekti kuuluvad lisaks 
kvaliteetne õhku läbilaskev aluskate, 
erinevad tihendid katuseharjale ja 
räästale, katusematerjali kinnitus-
vahendid, vettpidavad läbiviigud 
suitsu- ja ventilatsioonikorstendele,  
kohustuslik turvavarustus (lumetõk-
ked, käigusillad ja redelid jne). Kui 
vahetatakse välja vaid katusekat-
tematerjal, võib niiskus jääda maja 
konstruktsioonidesse ja soojustusse 
ning kahjustused ainult süvenevad. 

SÜVENE PAKKUMISSE JA ÄRA 
EELISTA ÜKSNES ODAVAMAT 
HINDA

See on tihti suurim komistuskivi. Näi-
teks võetakse pakkumine õhukesele, 
kuni 0,5-millimeetrise paksusega ple-
kile ja võrreldakse seda kivikatuse hin-
naga, kuigi õhukese plekk-katuse eluiga 
on kümneid kordi lühem kui kivikatusel, 
mis peab vastu 100 aastat ja kauemgi.

Tuleb ette juhtumeid, mil esialgne 
hinnapakkumine ei sisalda kõiki 
katusevahetuseks vajalikke mater-
jale, mis tähendab majaomaniku 
jaoks ebameeldivaid hinnaüllatusi 
tööde käigus. Kuna ehituskaugel ini-
mesel on seda keeruline märgata, on 
pakkumisi hinnates mõistlik kaasata 
protsessi spetsialist. Tasuta nõu ja 
abi saab näiteks BMI Monieri tehni-
listelt konsultantidelt. 

MÕNI MATERJAL ASENDATAKSE 
ODAVAMAGA

Katus ehitatakse pikaks ajaks, seega 
pole mõtet riskida odavate materjalide 
kasutamisega, et esialgne säästulahen-
dus ei kujuneks aja jooksul kõige kal-
limaks. Näiteks peab aluskate olema 
hingavat tüüpi (min. kaaluga 160 gr/m²), 
et igas majas loomulikult tekkiv niiskus 
välja pääseks. 

Soovitatav on kasutada ühe tootja 
toodetud materjale. Ainult nii saab olla 
kindel, et kogu katus toimib tervikuna, 
katuse erinevad osad sobivad omava-
hel kokku ning probleemide tekkides ei 
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püüa erinevate komponentide tootjad 
vastutust üksteisele veeretada. BMI 
Monier toodab katusematerjale alates 
aluskattest kuni kinnitusklambrite ja 
lisatarvikuteni ning katsetab oma too-
teid terviklahendusena Saksamaa test-
laboris karmides tingimustes. 

EELISTATAKSE KATUSEPLEKKI VÕI 
ETERNIITI, ARVATES, ET SEDA ON 
LIHTSAM PAIGALDADA

Kivikatuse paigaldamine on sama lihtne 
ning seda saab tänapäeval teha ilma ühtki 
naela katusematerjali või roovitusse löö-
mata. Arvestada tasub ka seda, et mida 
suuremad on kattematerjali tükid ning 
mida rohkem on katusel  kaldharju, vints-
kappe ja teisi väljaehitatud osi, seda suu-
rem on ka materjalikadu.  

RENOVEERIMISEL VÄLISTATAKSE 
KIVIKATUS, KUNA KARDETAKSE, ET 
MAJA KANDEKONSTRUKTSIOONID 
EI PEA VASTU

Tegelikult sobib enamik olemasolevaid 
katusekonstruktsioone ka kivikatuse 
paigaldamiseks, sest kivid moodusta-

vad katusele mõjuvast koormusest vaid 
10–20%. Kui katus ei pea kivide kaalule 
vastu, siis ei kanna see kaugeltki välja 
lume ja tuule koormust, mis moodustab 
kuni 76% katusele mõjuvast jõust.

KATUSE PLANEERIMISEL EI  
ARVESTATA SELLEGA, ET HILJEM 
ON KATUSELE TARVILIK KA LIGI  
PÄÄSEDA

Enne ehitustööde algust peab kindlasti 
kontrollima, kas pakkumised sisaldavad 
ka juurdepääse (katuseluugid, rede-
lid, käigusillad) korstnate juurde, mida 
nõuab Päästeamet. Lisaks on nõutud 
lumetõkked kohtades, kus inimesed iga 
päev räästa all liiguvad. Samuti on maja 
tervise seisukohalt ülioluline kvali-
teetne vihmaveesüsteem ning sadevete 
hoonest eemale juhtimine.

VÄLISTATAKSE KIVIKATUS  
EELDUSEL, ET SEE ON VÕRRELDES 
ALTERNATIIVIDEGA LIIGA KALLIS

Tänapäeval on katusekivid mak-
sumuselt võrreldavad kvaliteetse 
metallprofiiliga (al 0,5 mm). Samuti on 

katusekivide hind samas klassis või 
pisut odavam, võrreldes värvitud eter-
niitplaadi ja bituumenist kärgkattega, 
samas eluiga on kordades pikem.

EI UURITA KOHALIKUST OMAVA-
LITSUSEST, KAS KATUSEVAHETUS 
NÕUAB KA EHITUSTEATIST VÕI 
EHITUSLUBA

Kui tööde tulemusel muutub näiteks 
katuse kuju, kalle, katusekatte mater-
jal või värvus, peab tööde tegemiseks 
olema projekt ja kooskõlastus kohaliku 
omavalitsusega. ja kohaliku omavalit-
suse kooskõlastus. 

Küsi hinnapakkumist või tasuta nõu 
meie inseneri- ja ehitustaustaga konsul-
tantidelt, kirjutades katus@bmigroup.
com või helistades 627 5560.

wwww.monier.ee
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Eesti inimeste kodudes on hinnas  
naturaalsus ja taaskasutus

Umbes viis aastat tagasi 
hakkas Eesti inimeste 
kodude sisekujunduses 
levima aina jõulisemalt 
skandinaavia stiil: ühe-
värvilised seinad, hele-
dad toonid ning metall, 
betoon ja naturaalne 
puit. Ehitus- ja sisevii-
mistlusettevõtte OÜ Vii-
mistluspluss juhi Mihkel 
Järve sõnul on praegune 
suund jäänud laias laas-
tus samaks, kuid värve 
kasutatakse julgemalt.
„Valgete ja hallide toonide kõrval on 
hakanud pead tõstma ka muud värvid. 
Sageli valitakse üks lemmiktoon, mil-
lega mängitakse eri variatsioonides. 
Värvitooni valikut mõjutab tihti ka 
üldine trend – see, mida disaini- ja ehi-

tuskauplustes eksponeeritakse, jõuab 
ka kliendi meeltesse,“ tutvustab Järv.

Tema sõnul muutub materjaliva-
lik üha naturaalsemaks. Populaarsed 
materjalid on ehe puit ja kivi ning viima-
sel ajal ka vanade materjalide taaskasu-
tus siseviimistluses ja sisustuselemen-
tidena. „Positiivne on see, et inimesed 
rõhuvad väga palju materjali kvalitee-
dile ja soovivad näha oma kodudes loo-
duslikke materjale, mis toovad kaasa 
parema sisekliima ja on samas silmale 
põnevad. Mida loovam ja julgem ini-
mene on, seda huvitavamate lahendus-
teni jõutakse.“

MUGAV ON TELLIDA KÕIK  
EHITUSTÖÖD ÜHEST KOHAST

Viimistluspluss on 2010. aastal loodud 
ehitusettevõte, mis tegutseb peamiselt 
Lõuna-Eestis. Ettevõtte teenused ula-
tuvad sisuliselt vundamendist katuseni, 
alates üldehitusest, soojustamisest, 
sanitaartehnilistest töödest ja kütte-
süsteemide rajamisest kuni siseviimist-
luseni. Peale eelmainitu teeb firma ka 
masinkrohvimist ja põrandate tasan-
dusvalu mikserpumbaga.

„Pakume võimalust tellida meilt 

täisteenust ehk võtmevalmis lahen-
dust, et muuta kliendi elu võimalikult 
mugavaks. Meie eesmärk on säästa 
kliendi väärtuslikku aega, otsimaks 
usaldusväärset partnerit erinevate 
tööde ja ehitusetappide jaoks. Vähem 
tähtis ei ole ka tehtava töö kiirus ja kva-
liteet. Seetõttu kasutame alati parimaid 
materjale ning oleme koondanud enda 
meeskonda või teeme vajaduse korral 
koostööd vaid oma ala professionaa-
lidega,“ tutvustab Järv, kelle sõnul on 
nende pühendumus iga töö puhul alati 
sada protsenti. 

TEADLIK KLIENT TEEB ENNE  
LÕPLIKKU VALIKUT PÕHJALIKU 
EELTÖÖ

Tänapäeval on kliendid juba üpris tead-
likud ning tihti on enne ehitaja pal-
kamist tehtud pikk ja põhjalik eeltöö. 
Järve sõnul pole harv ka olukord, kui ini-
mene tuleb mõne fotoga sisustusajakir-
jast või internetist ja soovib just sellist 
lahendust. „Variante, mille vahel valida, 
on tohutult. Samuti ka allikaid, kust ins-
piratsiooni ammutada. Oma kodu ehi-
tamine on väga oluline projekt, mis ei 
tähenda vaid meelepäraste toonide ja 

Foto: Erti-Risto Süvari
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sisustuse leidmist. Kogu teostus tuleb 
detailideni läbi mõelda, et vältida hilise-
maid kulutusi ümbertegemisele. Seega, 
kui klient ei ole kindel ja meie nõust ei 
piisa, teeme koostööd sisekujundaja-
tega, et leida see päris õige lahendus.“

„Klientide soovid on väga erinevad, 
alustades lihtsamatest siseviimistlustöö-
dest kuni terve maja renoveerimiseni. See 
sõltub tihti ka hooajast. Kevadeti plaani-
takse aia ümberkujundamist, väga popu-
laarseks muutuvad siis terrasside ning 
aia- ja suvemajakeste ehitus ja paigaldus. 
Suvehooajal pöördutakse enim sooviga 
teha soojustustöid ning korrastada ja vär-
vida fassaade. Sügisepoole kolitakse jälle 
siseruumidesse tagasi ja algab eluruu-
mide värskendus,“ loetleb Järv.

Siseviimistlustööd koosnevad pal-
judest keerulistest nüanssidest, mida 
ei pruugi olla lihtne ühildada. Seetõttu 
on mõistlik kaasata professionaalid 
appi kohe tööde planeerimise alguses, 
et tulemus oleks nii visuaalselt kui ka 
materjalide kvaliteedilt tellijale meele-
pärane ja vastaks kõigile ehitusnõuetele.

www.viimistluspluss.ee

Foto: Erti-Risto Süvari
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Usalda katuse hooldamine 
professionaalidele ja nad teevad 
vanast katusest uue

Katuse hooldamine on 
sama tähtis kui ehitami-
sel kvaliteetse ehitaja 
ja materjalide valimine. 
Korrapärane puhastus 
ja hooldus pikendavad 
katuse eluiga, aitavad 
ennetada võimalikke 
probleeme ning muu-
davad kogu maja ilme 
kauniks ja värskeks, ütleb 
katuse eluiga pikendava-
tele töödele spetsialisee-
runud OÜ Sunluna Trade 
juht Hetteri Haabma.
Kui lumepuhastus katuselt ja jääpuri-
kate lõhkumine on eramaja omanikele 
igal aastal tuttav tegevus, siis tegelikult 

koosneb katuse hooldamine palju ena-
matest töödest, nagu pesemine, samb-
latõrje, värvimine, vihmaveerennide 
puhastus jne.

Paljud tööd on sellised, millele maja-
omanik ei mõtle enne, kui mure käes. 
Näiteks avaldab katusele kogunenud 
lumevaip konstruktsioonidele ohtlikult 
tugevat survet ning lumesula saabudes 
võib tekkida oht räästa all liikuvatele 
inimestele ja parkivatele autodele. Ilma 
soojenedes võivad sulaveest tingitud 
niiskuskahjud rikkuda ka hoone konst-
ruktsioone ja tekitada veekahjusid. 
Rääkimata probleemidest, kui lumeko-
ristuse ajal on teadmatusest ja oskama-
tusest rikutud katusekatet.

ILUSA MAJA TUNNUS ON PUHAS JA 
TERVE KATUS

Maja ilusa väljanägemise tagab korra-
pärane katuse puhastus või hooldus. 
Kui talvel kimbutab katust liigne lumi, 
siis muudel aastaaegadel on oluline 
märgata, kui katus kipub sammalduma 
või lehe- ja oksaprahti koguma. „Sam-

maldunud katusepind kannatab pideva 
niiskuse all – see võib tungida läbi pra-
gude katusekatte alla ja hakata halli-
tama või mädanema ning talvel külmu-
des lõhkuda katusekatet või struktuuri. 
Lisaks tähendavad sammal ja niiskus 
katusele suuremat koormust,“ selgitab 
Haabma.

Lisaks puhastamisele pikendab 
katuse eluiga ka regulaarne värvimine. 
Haabma sõnul on mõnes mõttes kum-
maline, et kui kingade viksimist võe-
takse iseenesest mõistetavana, siis 
katustele kantava uue värvikihi vaja-
dusest räägitakse vähe. Värske ilme 
andmisest palju olulisem on aga värvi 
kaitseomadused.

Sageli pöördutakse Sunluna Tra-
de’i spetsialistide poole alles siis, kui 
katuse parim värvimise aeg on möödas. 
„Katusekatte kaitsmine värvimise teel 
pikendab teie katuse eluiga! Pole mõtet 
venitada nii kaua, et see toob kaasa pla-
neeritust varasema katuse vahetamise 
– ehk märksa suuremad kulud. Prob-
leeme on alati lihtsam ennetada, kui 
pärast tagajärgi likvideerida.“
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Sunluna Trade’i spetsialistidel on 
oskused ja kogemused värvida eri 
materjalidest katuseid. Eks levinum on 
plekk-katuste värvimine, kuid sama-
moodi on värvimise teel võimalik piken-
dada kivist, pehmest materjalist või 
eterniidist katuste eluiga. Kivikatuste 
omanikud ei teagi sageli, et kui pärast 
pesemist katus üle värvida, sulgeb värv 
kivisse tekkinud poorid ja annab katu-
sele juurde palju ilusaid aastaid.

KATUSE VÄRVIMINE EELDAB 
TEADMISI JA VASTAVA TEHNIKA 
OLEMASOLU

Kõige esimene samm katuse värvimise 
juures on valida õige värv ja järgida vär-
vitootja juhendit. Vana katuse ülevärvi-
misel tuleb esmalt teha kindlaks, millise 
värviga on katus enne värvitud. Üldine 
suurim viga ongi sobimatu värvitüübi 
kasutamine, ent vale värv tuleb tavaliselt 
lahti alles mitme kuu möödudes. Teine 
tavaline viga on see, kui pinda ei puhas-
tata korralikult, mistõttu hakkab värv 
lahti tulema.

Katuse puhastamine algab oksa- 
ja leheprahi ning katusele tekkinud 
sambla eemaldamisest, seejärel eemal-
datakse terasharja ja kraabitsaga lah-
tine ja pragunenud värv. Plekk-katuselt 
roosteplekkide leidmisel tuleb hinnata, 
kas tekkinud roostet on võimalik eemal-
dada täielikult või on mõistlik osa katu-
sest välja vahetada. Puhastusprotsessi 
kõige olulisem osa on kõrgsurvepesu, 
kus kasutatakse ammoniaaki sisaldavat 
spetsiaalset ainet, mis eemaldab aja-
pikku katusele tekkinud mustuse, soo-
lad, õlid ja rasvad.

Pesule järgneb katuse loputamine 
ja kuivatamine, roostest puhastatud 
kohad krunditakse kvaliteetse metall-
kruntvärviga ja katusele kantakse kaks 
kihti värvi. Katus peab olema värvimisel 
täiesti kuiv. Samas ei tohi ilm olla liiga 
päikeseline ega tuuline, mis võib ühelt 
poolt halvendada värvi nakkamist ja tei-
salt põhjustada laigulisust.

Lisaks katuse pesemisele, värvimisele 
ja samblatõrjele tuleks igal kevadel ja 
sügisel puhastada vihmaveerennid ning 
vaadata üle katusesildade ja lumetõkete 
olemasolu ja korrasolek.

PUHAS JA KORRAS KATUS  
TÄHENDAB:

• pikemat katuse eluiga,
• probleemide vältimist tulevikus,
• värskema ja uuema ilmega maja.

www.sunluna.ee



Pindi Kinnisvara – Tartu 
juurtega kinnisvarabüroo

Kairet Pintman Katriin TünderRiti Künnapuu

Kaluri 2, Tartu 51004 I +372 744 1116 I www.pindi.ee

24 aastat tagasi sündis siinsamas Tartus, tänases Haridus- ja teadusministeeriumi 
hoones „noortel ja vihastel“ meestel mõte Pindi ettevõtete gruppi lisada ka 
kinnisvarabüroo. Tol ajastul väga kaua ei mõeldud – tehti.

Kinnisvaraturg oli tegelikult vallasvaraturg, maareform 
oli alles hoogu kogumas – kas täna keegi mäletab 

sellist asutust kui Tartu Hooneregister? Kinnistusraamat 
oli lapsekingades ja Hooneregistris pooletunnised sabad, 
tõendi tehinguks said heal juhul nädala pärast. Täna 
pole turul enam ühtegi (samanimelist) panka, kes tol 
ajal tegutses. Laenuhaldurid olid tunduvalt personaalse-
ma lähenemisega kui tänastel suurpankadel kombeks. 
Igal endast lugupidaval kinnisvarabürool oli „oma mees 
Havannas“, ikka selleks, et klientidele maakleri elukutse 
vajalikkust tõestada – vähemalt tehingu vormistamise-
le saime kiirusega kaasa aidata. Sest eks maaklerteenus 
arenes koos turu üldise arenguga, paljuski toimus teenu-
se edendamine katse-eksitus meetodil.

Tänased kutselised maaklerid on vähemalt sama asja-
tundlikud varatehingutes kui tolle ajastu notarid, kui 

mitte pädevamad. Sama puudutab hindamiseksperte – 
kutsesüsteem puudus, iga büroo omalt poolt ja pangad 
teiselt poolt proovisid oma standardeid edendada. Täna-
seks on hindamisteenus karmilt reguleeritud teenus, kus 
sisenemisbarjäär väga kõrge.

Võib-olla osalt selle pärast, et ennem tehti siis mõeldi, 
Pindi ettevõtete grupist anno 2019 enam rääkida ei 

saa, teisalt öeldakse, et kümnest ettevõttest üks osutub 
elujõuliseks. Pindi Kinnisvara tõusis tänu õigetele valiku-
tele omapärastel 90ndatel kiiresti Eesti juhtivaks kinnis- 

varabürooks, ainsaks nn suurte büroode seas, mis on 
Tartust välja kasvanud mujale Eestisse. 

Kuigi meie nimi on laenatud Põlvamaa külakeselt, ole-
me läbi ja lõhki Tartu juurtega ja selle üle väga uh-

ked! Väiksemast linnast suuremasse minek on äriliselt 
alati raskem ja see on peamine põhjus, miks meie sü-
dikus on meid viinud 13 linna ja 12 maakonda üle Ees-
ti. Meie missioongi ütleb – oleme kõige kliendiläheda-
sem ja usaldusväärsem partner. Meie professionaalsed 
maaklerid ja hindamiseksperdid nõustavad Teid mis ta-
hes Eestimaa punktis asuva kinnisvaraga seonduvates 
küsimustes. Meid usaldavad kliendid, meid usaldavad 
finantsasutused. 

Aitäh selle usalduse eest!

Margus Pekk 
Pindi Kinnisvara  
lõuna regiooni juht



Iga puitlaudisega maja vajab aeg-ajalt ülevõõpamist. Mida täpsem ja korrekt-
sem on tööprotsess, seda kestvam on tulemus. K-rauta tootejuht Martin Tõru 
toob esile värvimise etapid, millest ei tohi ühtegi vahele jätta:  

K-rauta pakub terviklahendusi fassaadide soojustamiseks ja viimistlemiseks 
ning katuse ehitamiseks jpm.

Küsi personaalset pakkumist K-rauta erakliendihaldurilt. K-rauta erakliendihaldur 
aitab materjalide valikust kuni teostamiseni välja.

PUITMAJA LAUDIS 
SAAB UUE VÄRVI



Fotod: Tikkurila

FASSAADI TÖÖD

KATUSE PAIGALDUS

VÄLISUKSE PAIGALDUS

KORTERI/ERAMU REMONT

SISEKUJUNDUS
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Õige trepp on kaunis, mugav  
ja ohutu

Koju treppi valides tuleb 
mõelda paljudele asja-
dele, vahel tuleb trepp 
mahutada väga piiratud 
ruumi või alale. Käsipuu 
lisab turvalisust, aga 
teinekord saab ilma hak-
kama. Samas on väga 
tähtis astmete õige kõr-
gus ja sügavus, et trepist 
oleks hea käia.

„Trepi puhul kehtib kindlasti vanasõna, mis 
räägib üheksa korda mõõtmisest, et ehita-
des saaks piirduda ühe korraga,“ ütleb AS 
Aru Grupp müügijuht Marko Ivainen.

I-, L-, U- VÕI ÕIGEJALATREPP?

Sisetreppi kavandades läheb mõte 
üldjuhul kõigepealt sellele, milline 
trepp võiks ruumi sobida. Trepist 
saab kodus kindlasti oluline sisustu-
selement, selle võib kujundada kas 
pilkupüüdva disainiaktsendina või 
panna hoopis interjööri sulanduma.

Trepp võib olla I-, L-, U-kujuline või 
keerdtrepp. L- ja U-kujulise trepi saab 
teha kahtmoodi – vahemademega 
või pööravate ehk keerdastmetega. 
Vahemademega trepp koosneb mit-
mest sirgest trepist, keerdastmetega 
trepil on sirged ja pööravad astmed. 
Mademega treppi tundub mugavam 
kasutada, ent see võtab alati rohkem 
ruumi kui keerdastmetega trepp. 
Pöördastmetega trepp täidab oma 
eesmärki, milleks on võimalikult kii-
resti trepist üles jõuda.

Trepi kuju ning astmete kõrguse 
ja sügavuse üle otsustades tasub 
lähtuda sellest, kes treppi peamiselt 
kasutavad. Madalamad ja laiemad 
astmed on mugavamad. Spiraalsed 
ja keerdtrepid näevad küll efektsed 
välja ja võtavad vähe ruumi, kuid seal 
on keerulisem astuda. Kui peres on 
väikesed lapsed või eakamad inime-
sed, tasub valida vaheplatvormi ja 
käsipuudega trepp.

Kui ruumi trepi jaoks napib, on 
mõistlik teha pöördega trepp. Kui 
ruumi on eriti vähe, siis õigejalatrepp 
ehk trepp, millel on vaheldumisi 
vasaku ja parema jala astmed.

TREPIAVA TULEB PLANEERIDA 
ÕIGE SUURUSEGA

Ivaineni sõnul tasub silmas pidada, 
et trepp ehitatakse pikemaks ajaks. 
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„Noorpaari võivad küll võluda käsi-
puuta hõljukastmed, aga kui edaspidi 
plaanitakse pisiperet, ei pruugi selline 
moekas variant tulevikus enam ots-
tarbekas ja turvaline olla. Kes peavad 
lemmikloomi, peaksid treppi valides 
mõtlema ka neile.“

Aru Grupp on puidutööstusette-
võte, mille toodangust moodustavad 
suure osa trepid. Lisaks puittreppi-
dele valmistatakse ka metallkandja-
tel puidust astmetega treppe. Müü-
gijuht soovitab treppi planeerides 
arvestada selle jaoks võimalikult 
suure trepiava. „Levinud on, et esi-
mesel korrusel jäetakse piisavalt 
ruumi, kuid korrusepõrandas tehakse 
trepiava liiga väike ja seetõttu ei ole 
piisavalt läbikäiguruumi,“ räägib ta 
omast kogemusest.

Ideaalis tuleks võtta trepi jaoks 
mõõdud siis, kui põrandad on mõle-
mal korrusel valmis ja seinad lõplikult 
viimistletud. Trepimeistriga on soovi-
tatav võtta ühendust võimalikult alg-
ses ehitusjärgus.

MIS ON TREPI JAOKS PARIM 
MATERJAL?

Trepi hinna määravad eeskätt mater-
jali hulk ja kvaliteediklass. Seega, 
mida vähem astmeid ja sirgem trepp, 
seda soodsam. Tänapäeval tehakse 
ka klaastreppe, mis on elegantsed ja 
muudavad ruumi visuaalselt avara-
maks, kuid klaas on teiste materjali-
dega võrreldes kallim. Samas ei pea 
trepp koosnema ainult ühest mater-
jalist, vaid võib kombineerida mitut.

Aru Grupp valmistab treppe liim-
puitkomponentidest. Puuliikidest 
kasutatakse standardtoodangus pea-
miselt tamme, saart, mändi ja kaske. 
Marko Ivainen soovitab teha tre-
piastmed ja käsipuud väärispuidust 
(tammest, saarest) ning muud detai-
lid männist, kas siis värvituna või 
peitsituna. „Kasutame uut materjali 
nimega tamme- ja saareparkett. Soo-
vitan seda materjali kõikidele klienti-
dele, kuna kvaliteedi ja hinna suhe on 

ideaalselt paigas.“

VIIMISTLUS JA PIIRDED

Puittreppe tuleb ka viimistleda ja siingi 
on mitu varianti: õli, lakk, värv, peits, 
sügavimmutus. Õliga viimistletud tre-
pilt on pinnakahjustusi lihtne kõrval-
dada, kuid treppi tuleb pidevalt hool-
dada. Lakitud treppi see-eest ei ole vaja 
kümme aastat hooldada ja seda on hõl-
bus puhastada, kuid pinnakahjustustest 
on paraku keerulisem lahti saada.

Tugedeks võib valida nii sirged pos-
tid kui ka kõikvõimalikud erikujulised 
variandid. Moekad on klaasist piirded, 
mille puhul võib klaas olla läbipaistev või 
toonitud. „Tänapäeval on trepivõimaluste 
valik nii lai, et igaüks leiab endale sobiva 
trepi tuppa või õue, kitsastesse oludesse 
või avarale alale,“ on Ivainen kindel.

www.arugrupp.ee
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Miks on kipsivalu parim materjal  
põrandate renoveerimiseks?

Eramu siseremonttöödel 
on sageli murekohaks 
äravajunud, amortiseeru-
nud või külmad põrandad. 
Kiire ja efektiivne lahen-
dus on õhuke ja elastne, 
kuid tugev kipsivalu. See 
sobib kõigile majadele ja 
põrandatele ning võimal-
dab paigaldada põranda-
kütte ka sinna, kus see 
seni võimatuna tundus.

„Kipsivalu on ideaalne variant põrandate 
renoveerimisel, sest tegu on õhukeselt 
valatava materjaliga, mis ei vaja armeeri-
mist ja kuivab väga kiiresti,“ tutvustab aas-
taid kipsivalupõrandatega tegelenud OÜ 
SmartFloor juht Jaanus Aloe. „Paljud meie 
kliendid otsustavad kipsivalu kasuks ka 
seetõttu, et seda on võimalik valada koos 
põrandaküttega keerulisematele objek-
tidele, kuhu seni pole tundunud võimalik 
põrandaküttesüsteeme paigaldada.“

Õhukese ja kerge kipsivalu soojus-
juhtivus on paksust betoonist märksa 
parem. Kipsivalu sobib kasutami-
seks nii veetorustike kui ka elektri-
süsteemide puhul, jaotades soojuse 
põrandas ühtlaselt ja hoides kokku 
küttekulusid. Parem soojusjuhtivus 
tekitab kiirema soojusülekande ja 
nii reageerib põrand kiiremini ruumi 
temperatuuri muutustele. Seega on 
kipsivalu puhul tegu keskkonnasõb-
raliku põrandalahendusega. 

Tänu elastsusele kipsivalu ei pra-
gune ning annab puit- ja betoonpõ-
randast parema heliisolatsiooni, kus-
juures materjali paksus põrandal on 
vaid 35 mm. Põrandakütte puhul pai-
galdatakse kütteallikas põranda sisse 
ning kaetakse soovi järgi laminaadi, 
parketi, plaatide, vaiba või vinüüliga.

„Kipsivalu on tõesti unikaalne 
materjal, millele võib paigaldada näi-
teks parketi, põrandaplaadid ning 
akrüül-, polüuretaan- ja epopõranda 
otse valu peale,“ selgitab Aloe. Mär-
gade ruumide puhul tuleb kindlasti 
teha äravooluavade kalded tsemen-
dipõhise tootega ja antud juhiste 
järgi ning paigaldada korralik hüd-
roisolatsioon.

SOBIB IGAT TÜÜPI HOONETESSE

Tegu on suurepärase lahendusega nii 
eramute, kortermajade kui ka büroo-
hoonete põrandate valamiseks. Tänu 
oma kergusele sobib see põranda-
konstruktsiooniks näiteks plaatkonst-
ruktsiooni või isolatsioonikihi peale 
või vahelaele, aga ka eri materjalidest 
põrandapindade tasandamiseks ja lõp-
likuks põrandaks betooni või õõnespa-
neeli peale.

Kuna kipsivalu paksus on betoonist 
märksa õhem ja materjal ise elastsem, 
ei vaja kipsivalu metallarmatuuri ning 
surve põrandale ja maja konstrukt-
sioonidele on seega kordades väiksem. 
See võimaldab paigaldada põranda-
kütte ka puitmajade kõrgematele kor-
rustele, kuhu muidu pole saanud kütet 
paigaldada. Lisaboonusena saab vahe-
lagedes tulekindlat A1-klassi kipsivalu 
kasutades muuta kogu maja senisest 
tuleohutumaks.

„Lühidalt öeldes sobib kipsivalu kõi-
gile majatüüpidele, olgu tegu palk- või 
kivimaja, suure või vana hoonega. Sama 
kehtib ka põrandale – olgu see reno-
veeritav vana puitpõrand, kuhu soo-
vite panna põrandakütet, või on lihtsalt 
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soov vana põrand sirgeks saada,“ räägib 
Aloe. Kipsivalu eeliseks võib tuua ka 
selle, et materjal ei sisalda allergeenset 
tolmu ehk see ei tekita elanikel allergi-
lisi reaktsioone. 

Kipsivalu on isetasanduv, mis 
teeb selle kasutamise lihtsaks ja kii-
reks ning võimaldab juba järgmisel 
päeval uuele põrandale kattemater-
jali paigaldada. Siiski tasub meeles 
pidada, et kipsivalutööde puhul on 
väga oluline paigaldajate kogemus. 
Põranda valamine võib olla pealtnäha 
kerge töö, ent nõuab siiski teadmisi 
ja kogemusi. Mööda võib panna päris 
mitme nüansiga, näiteks jätta tege-
mata mõne eeltöö või kasutada vale 
materjali. SmartFloori spetsialistid 
on tegelenud põrandate paigaldami-
sega ja kipsivaluga aastaid ning oska-
vad anda nõu, millest on mõttekas 
töid alustada ja milline põrandaküte 
või põrandakattematerjal on kõige 
efektiivsem.

KIPSIVALUST PÕRANDA EELISED:

• sobib kõikidele majadele ja  
põrandatele

• suur soojusjuhtivus 
• ei pragune
• betoonist parema soojusjuhtivusega
• väga hea heliisolatsioon
• kiire kuivamisaeg
• ei vaja armatuuri
• kihi paksus vaid 35 mm

www.smartfloor.ee
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Kuidas tagada kodus tervislik  
sisekliima?

Kinnine nina, pidevad 
peavalud, uimasus ja 
„higistavad“ aknad – 
need sümptomid võivad 
viidata sellele, et õhk 
teie kodus ei ole piisa-
valt tervisele kasulik. 
Mida teha? Üks võima-
lik variant on soetada 
vajaduspõhine ventilee-
rimissüsteem, mis toob 
koju puhtama õhu ning 
vähendab seejuures 
kütte- ja elektrikulusid.

„Tervislik sisekliima on olnud viimas-
tel aastatel väga oluline teema nii 
kontorites, avalikes asutustes kui ka 
loomulikult kodudes. Enamik praegu-

seid ventilatsiooniseadmeid töötab 
aga olenemata ruumiõhu kvalitee-
dist 24 tundi ööpäevas, uhades toast 
pidevalt sooja õhku välja. Kuigi sel-
lega soojendatakse märkimisväärselt 
sissetoodavat õhku, läheb statistika 
järgi sellise lahenduse juures ikkagi 
kaduma umbes viiendik ehk 20% soo-
jusest,“ selgitab energiasäästlikke 
lahendusi pakkuva OÜ Nortverk juht 
Marek Joost.

Tänapäeva majad on soojustatud 
parimal võimalikul moel, et hoida kokku 
küttekulusid. See on väga hea, aga teki-
tab vajaduse sundventilatsiooni järele 
– kui õhk majas ei vahetu, tekivad ini-
mestel tihti näiteks keskendumis- ja 
uneprobleemid või peavalu, pikapeale 
ka haigused.

Kui ventilatsioon saab lahendatud, 
tekib enamasti aga uus probleem – 
liigne õhukuivus. Hoone küttesüsteem 
toimibki koos sundventilatsiooniga 
nagu toiduainete kuivatusahi, kus küt-
tekeha ja ventilaator viivad toiduainest 
niiskuse välja. Pole sugugi harv, kui hästi 

soojustatud, korraliku küttesüsteemi ja 
pidevalt töötava sundventilatsiooniga 
majades on õhuniiskus vaid 25–30% 
(normaalse 50% asemel). Liigse õhu-
kuivuse probleemi saab lahendada õhu 
tsentraalse niisutusega ehk õhuniisuti 
lisamisega ventilatsiooniseadmele, mil-
lega on võimalik hoida suhtelise õhu-
niiskuse taset 40–60% juures.

Nortverk esindab Eestis Belgia ette-
võtte Rensoni uue põlvkonna vajadus-
põhiseid, vaikseid ja energiasäästlikke 
ventilatsiooniseadmeid, mis tagavad 
ruumis alati vajalikus koguses värske 
õhu. Samuti esindab Nortverk Eestis 
Saksa ettevõtte Heliose tsentraalseid 
õhuniisuteid, mis puhastavad UV-kiir-
gusega ka aurustunud vett, et vältida 
bakterite kasvulava teket ventilatsioo-
nisüsteemis.

ARUTU VENTILEERIMINE KULUTAB 
MÕTTETULT RAHA

„Kui termostaadid ehk temperatuu-
riandurid on olnud meil radiaatori-

Fotol passiivne jahutussüsteem: Akende taga 
reguleeritavad välised tormikindlad 
päikesekaitserulood Fixscreen
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tel olemas juba enam kui 20 aastat, 
me saame toasoojust ise reguleerida 
või lasta seda automaatikal teha, siis 
ventilatsiooniseadmed on alles nüüd 
sinna jõudmas,“ räägib Joost. „Kui 
ventilatsiooniseade vahepeal tasare-
žiimil puhkab, kulutab see ju ka vähem 
elektrienergiat. Samuti kulub vähem 
küttele, sest sooja õhku ei pumbata 
pidevalt toast välja, ja ventilatsiooni-
seadme hooldusele, sest filtreid pole 
vaja nii sagedasti vahetada ega torus-
tikku puhastada.“

Uuemate isereguleeruvate ven-
tilatsioonisüsteemide hea näide on 
Euroopas ainulaadne koostööprojekt 
SmartEnCity, mis aitab muuta osa 
Tartu kesklinna 1950.–1960. aastatel 
rajatud elamupiirkonnast terviklikult 
nutikaks ja energiasäästlikuks linna-
osaks.

LIIGNE SÜSIHAPPEGAASI SISALDUS 
ÕHUS HEAD EI TEE

Teine sagedane eramajade elanike 
mure on see, et aknale tekib konden-
satsioonivesi, mis tilgub aknalauale ja 
tekitab hallitust. See tuleneb liigsest 
niiskusest, mida saab samuti hoida 
tasakaalus kvaliteetse ventilatsiooni-
seadmega.

Ja on veel üks asi, millest on vähem 
räägitud, kuid mis on hea sisekliima 
puhul väga oluline – see on süsihap-

pegaasi (CO2) sisaldus õhus. „Isegi 
kui majas on sobilik õhuniiskuse tase, 
võib hingamisel tekkiva süsihappe-
gaasi tase olla liiga kõrge. Inimene 
tajub seda ka ise, kuid alles siis, kui 
süsihappegaasi on õhus juba tavapä-
rasest kordades rohkem (2000–3000 
ppm). Süsihappegaasi üleküllus tekib 
ventileerimata ruumis üsna kiiresti 
ja märkamatult isegi siis, kui ruumis 
on vaid üks inimene. Meie enda mõõ-
distused näitavad, et ventileerimata 
12 m² toas, kus üks inimene töötab 
arvuti taga, tõuseb CO2 tase ca poole 
tunniga üle 1200 ppm,“ selgitab Joost.

VÄLIRULOOD KAITSEVAD KODU 
PÄIKESEKUUMUSE EEST

Üks põhjus, miks tubane õhk kipub 
kevadest sügiseni liiga kuumaks 
minema, on päike. Renson on oma 
energiasäästlikkusele ja tervislikku-
sele suunatud arendustegevuse juu-
res mõelnud ka sellele ning toonud 
müügile spetsiaalsed välised päikese-
kaitseekraanid. „Kui enamasti paigal-
datakse rulood-kardinad sissepoole, 
siis päikesekuumuse vastu aitab see 
vähe. Suvel kütab päike soojaks klaasi 
ja sisemise ruloo või kardina vahelise 
ruumi, mis töötab kuuma radiaato-
rina. Väljapoole aknaraami, maja fas-
saadi külge või fassaadi sisse kinnita-
tavad rulood suudavad aga ära hoida 

keskmiselt seitsmekraadise tempera-
tuuritõusu toas, mille põhjustab kesk-
päevane päike,“ selgitab Joost.

Rensoni välirulood on väga tuge-
vad ja tormikindlad. Peale kuumu-
sekaitse saab neid kasutada putu-
kavõrguna või ereda päikesevalguse 
eemaldamiseks televiisori- või arvu-
tiekraani peegelduselt. Kui aken on 
avatud, ei puhu tuul sealt otse läbi, 
vaid imbub tuppa läbi spetsiaalse 
tiheda läbipaistva klaasfiiberkiust 
kanga.

OÜ Nortverk on Belgia firma Ren-
soni partner Eestis. Ettevõte pakub 
eramajaomanikele, arhitektidele, pro-
jekteerijatele, kinnisvaraarendaja-
tele ja -haldajatele energiasäästlikke 
lahendusi, nagu täisautomaatsed 
ventilatsioonisüsteemid, disainitud 
päikesevarjud ja efektiivsed akna-
katted, et saavutada ruumis meeldiv 
sisekliima. Kõigi nende toodetega on 
võimalik tutvuda lähemalt Nortverki 
kontoris Tartus (Riia mnt 130b/2).

www.rensoneesti.eeRENSOEESTI

Fotol soojustagastusega vajaduspõhine  
tsentraalne ventilatsiooniseade Endura® Delta ja 
selle seadistuseks mobiilirakendus.



28 ERAMAJADE REKONSTRUEERIMISEST | 2019

Igas Eesti kodus peaks olema  
puuküttega ahi

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

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

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

Ettevõte toodab just meie kohalikku 
kliimasse sobivaid puuküttega ahjusid 
ja pliite, kus on arvestatud ka kõige kar-
mimate talvedega. Kui küttekolde vali-
misel on küte esmane eesmärk, siis on 
kaminahi Kuritsa sõnul vaieldamatult 
parim valik. Ahja ahjude põletussüs-
teem on üles ehitatud nii, et küttema-
terjal põleb palju kõrgemal tempera-
tuuril kui tavalises umbkoldega ahjus. 
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Nii tarbivad ahjud küttemater-
jali efektiivsemalt ja korstnast väljub 
puhtam õhk. Tasub muidugi meeles 
pidada, et ahi ei tohi muutuda prügi-
kastiks – pakendid ja kartong ei ole 
mõeldud kütteks. Mida puhtamat 
kütust tarbime, seda parem on kõigil 
elada.

MOODULAHI SALVESTAB SOOJUSE 
KUNI 24 TUNNIKS

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

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

AHJU SAAB TELLIDA ENDALE 
MEELEPÄRASE VIIMISTLUSEGA

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

„Ahju slepped ehk ahju ja korstna 
ühendus valmistatakse kohapeal ning 
tänu sellele saab ahi olla korstna suh-
tes mistahes nurga all ja kaugusel. 
Ahju on võimalik tellida ka ilma vii-
mistluseta, mis on hea võimalus juhul, 
kui elamu on veel ehitus- või remondi-
järgus ja klient ei tea veel täpselt, mil-

line võiks tema ahi lõpptulemusena 
välja näha. Sel juhul pakume võima-
lust kliendil endal ahi viimistleda või 
kutsuda meid hiljem tagasi,“ selgitab 
Kurits, lisades, et juhul kui ahi ehita-
takse seina või seinte sisse, võib ahi 
olla igas toas erineva viimistlusega 
ruumi kujunduse järgi.

„Kõige tähtsam on kliendi rahulolu 
ja teha ahi täpselt selline, nagu klient 
tahab. Kõrgeim ahi, mille oleme ehita-

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

Lisainfot ahjude ja paigalduse kohta 
küsige telefonil 5664 9239 või kirju-
tage info@moodulahi.ee .

www.moodulahi.ee
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Küttesüsteem vajab vahetamist? 
Milline investeering on mõttekaim?

Elektri- ja küttehindade 
tõus paneb majaoma-
nikke kodu rekonst-
rueerimisel vaagima ka 
küttesüsteemi uuen-
damist. OÜ Hilaris 
Soojustehnika juhataja 
Robert Jaani sõnul on 
kõige enam suurenenud 
huvi vastupidava ja öko-
noomse gaasikatla vastu, 
mis toob majja ühtaegu 
sooja õhu ja vee.
„Oma gaasikatel ongi väga tasuv inves-
teering, kuid kindlasti tuleb enne lasta 
spetsialistidel kogu küttesüsteem üle 
vaadata, et leida efektiivseim lahen-
dus,“ annab Jaani nõu. Populaarsed on 

nii soojuspumbad, maaküttesüsteem 
kui ka tänapäevane gaasikatel.

Esmalt tuleks valida küttesüsteem, 
kas põranda- või radiaatorküte. Kui 
kodu põrand on renoveeritud, ei hakata 
seda tõenäoliselt ümber tegema, mis-
tõttu jääb üle radiaatorküte. Radiaa-
torkütte torusid võib paigaldada nii 
seintesse kui ka seinte peale, aga seegi 
otsus sõltub sellest, mis etapis on hoone 
rekonstrueerimine või kui põhjalikult 
on plaanis seda teha. Põrandaküte on 
kindlasti hea valik niiskete ruumide, 
nagu pesemisruumid, ning jalale kül-
mana tunduvate keraamiliste plaatide 
puhul. Kui tegu on puit- või parkettpõ-
randaga, on sobilikum radiaatorküte.

Radiaatorkütte eelis on kiirem regu-
leeritavus: termostaadi avamisel tuleb 
torudesse kohe sooja, samal ajal kui põran-
daküte on palju suurema inertsusega ehk 
põrand läheb soojaks aeglasemalt. Samuti 
käituvad radiaator- ja põrandaküte erine-
valt ilmamuutuste korral. Kui põrand on 
korralikult köetud ja ilm läheb ootamatult 
soojaks, toimib betoonpõrand soojaaku-

mulaatorina – selle reaktsioon on aeglane 
ja ruum köetakse üle. Radiaatorid aga 
reageerivad temperatuuri alanemisele 
märksa kiiremini.

Rahaliselt on nii põranda- kui radiaa-
torkütte paigaldus Jaani sõnul samas 
suurusjärgus. Lisaks ei tohi unustada, 
et igasuguse küttesüsteemi muutmise 
korral peab koostama projekti, saama 
sellele kohustuslikud nõusolekud ja 
kohalikust omavalitsusest ehitusloa.

KATLA VALIKUL TASUB JÄLGIDA 
VÕIMSUST JA TARBEVEE 
 TOOTLIKKUST

Kui küttesüsteem on valitud, on aeg 
valida katel. Kõige olulisem näitaja 
on siin võimsus: näiteks 200 m² suu-
ruse eramaja jaoks soovitab spet-
sialist 24–25 kW võimsusega katelt. 
Selliseid katlaid võib paigaldada elu-
ruumidesse ja need ei vaja eraldi kat-
laruumi. Kui katel on suurema võim-
susega, peab see paiknema seaduse 
järgi eraldi ruumis.
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Teine argument on tarbevee toot-
likkus. Katlaid on kahte tüüpi, mis too-
davad tarbevett plaatsoojusvaheti või 
boileriga. Plaatsoojusvahetiga katel 
toodab vett läbivooluga: keerates 
kraani lahti, hakkab vesi soojusvahetis 
soojenema. Boileriga katel toodab sooja 
vett boilerisse ette, hoiab seda seal 
reservis ja kui vee temperatuur langeb, 
hakkab katel taas vett kütma. Plaatsoo-
jusvahetiga katel on kompaktsem ja 
säästvam, samas tekib seal lihtsamalt 
katlakivi ja ummistusi, mis tähendab, et 
seda tuleb rohkem hooldada.

„Küttesüsteemi seadmete hool-
damine on sama vajalik nagu iga muu 
töötava ja kuluva seadme hooldamine,“ 
nendib Jaani, lisades, et hooldamisega 
on võimalik ära hoida mitmeid avariisid 
ja vähendada küttekulusid. Kui vanasti 
olid masinad mehaanilised ja hooldus 
oli väga lihtne, siis tänapäeval on kõige 
suurem probleem elektroonika, mille 
puhul võib ainuüksi vea tuvastamine 
omajagu aega võtta.

KATLA JA SÜSTEEMIDE PAIGALDUS 
VÕTAB KOLM KUNI VIIS PÄEVA

Nii radiaatorsüsteemi ehitamine kui ka 
gaasikatla paigaldus võtab enamasti 
aega kolm kuni viis päeva. Seda juhul, kui 
materjalid on olemas ja pole vaja tellida 
eriseadmeid. Põrandakütte paigalduse 
aeg sõltub põrandakatte lahendusest 
– koduomanik ei saa kasutada põranda-

kütet kohe, kui torustik on paigaldatud, 
sest enne kütte sisselülitamist tuleb pai-
galdada kogu põrandakattematerjal.

Peamiseks probleemiks oma gaa-
sikatla paigaldamisel võib kujuneda loo-
muliku tõmbega majakorsten. „Seda ei 
oska kunagi ette näha. Võib mõelda, et 
paneme toru vana korstna sisse, aga kui 
tuleb välja, et kusagile on mõni kivi kinni 
kiilunud, läheb rohkem aega ja vaeva. 
Samuti on tööde aeg kindlasti pikem 
juhul, kui katelt soovitakse paigaldada 
äsja renoveeritud majja – iga puurimine 
tekitab tolmu ja võib vigastada sisevii-
mistlust,“ selgitab Jaani, lisades, et tööde 
järjekord on seetõttu väga oluline.

Samamoodi peab ta tähtsaks, et soo-
jussüsteemi projekteerija viiks maja-
omanikud kurssi uute lahendustega, 
nagu seda on näiteks väga heade efek-
tiivsusnäitajatega päikseküttevõima-
lusega gaasikondensatsioonikatel. See 
võimaldab kasutada tarbevee soojenda-
misel päikseenergiat, kusjuures päikse-
paneelide ühendamine katlaga ja katla 
juhtimine on lihtne. „Tänapäeva tehno-
loogia areneb meeletu kiirusega ja loob 
aina tõhusamaid küttelahendusi – miks 
mitte neid kasutada?“ ütleb Jaani.

LIGI 30 AASTAT KOGEMUSI  
KATLAMAJADE JA  
GAASISEADMETEGA

Hilaris Soojustehnika on tegelenud 
katlamajade ja küttesüsteemide ehi-

tuseks vajalike seadmete, soojus-
pumpade ja gaasiseadmete impordi, 
müügi ja hooldamisega ligi 30 aastat. 
Ettevõte esindab mitut üle maailma 
tuntud kaubamärki, nagu De Dietrich 
ja CTC. De Dietrich toodab gaasi- ja 
õlikatlaid ning CTC maa- ja õhk-ve-
sisoojuspumpi, mõlemad pakuvad ka 
päikseküttelahendusi.

De Dietrich on kvaliteetne kauba-
märk, mille puhul saab olla kindel, et 
investeering on tehtud pikkadeks aas-
tateks. De Dietrich alustas tegevust 
juba 1684. aastal ja on üks kogenumaid 
soojusseadmeid tootvaid firmasid maa-
ilmas. Rootsi päritolu firma CTC alustas 
tegevust 1923. aastal ja on tootnud 
soojuspumpasid üle 30 aasta. Mõlema 
ettevõtte seadmed rahuldavad ka kõige 
keerulisemaid küttevajadusi.

Oleme teile abiks sobiva küttela-
henduse valimisel!

www.hilaris.ee



VÄLISUKSED MAJALE

KORTERI VÄLISUKSED

PUITAKNAD

Juta & Kaido OÜ
Suur 89b, 48306 Jõgeva

www.jutajakaido.ee
Juta & Kaido OÜ tegeleb välisuste ja puitakende
tootmisega 1991. aastast.

Tuginedes kogemustele, on aastate jooksul saavutatud pidev mahu kasv 
tänu tootmisruumide laiendamisele ja investeeringutele kaasaegsetesse 
seadmetesse.
Meilt saab tellida uksi ja aknaid nii erimõõdus kui ka standardmõõdus.

Akende tootevalikus on:
• sisse-välja avanevad puitaknad;
• üheraamselt väljapoole avanevad miljööväärtuslikud aknad;
• MSE soome tüüpi kaheraamselt sissepoole avanevad aknad.

Tootmine ja müük:
50 800 61; puit@jutajakaido.ee; www.jutajakaido.ee
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Katuseaken on lihtsaim võimalus 
tuua valgus ja värske õhk tuppa

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

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

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

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

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

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

KUI KÕRGELE ON MÕISTLIK  
KATUSEAKENT PAIGUTADA?

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

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

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

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

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

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

ENNE KATUSEAKNA VALIMIST VASTAKE  
ESMALT JÄRGMISTELE KÜSIMUSTELE: 

• Millisesse ruumi katuseaken paigaldatakse?

• Kui suur see ruum on?

• Kuidas paikneb maja ilmakaarte suhtes?

• Kas aknast avaneb ilus vaade?

• Kas maja asub mürarikkas piirkonnas?

 
Eespool nimetatud töid on võimalik tellida ka osade kaupa.

www.velux.ee



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

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

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

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

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

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

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

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

Sest iga sõna 
on oluline.

Broneeri tasuta kuulmiskontroll 
ja nõustamine kodulehel või 

lühinumbril

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



Teenused:

• Omanikujärelvalve
• Projekti ekspertiis
• Ehituse ekspertiis
• Projektijuhtimine
• Ehitamine
• Elektritööd
• Projekteerimine

Eritegevusload:

nr E 495/2010 - muinsuskaitse, mälestisel
ja muinsuskaitsealal muinsuskaitselise
järelevalve teostamine.

Hinda majas kodusoojust!

Tel 511 8916, info@accurato.ee
www.accurato.ee

20 aastat kogemust,
koolitatud spetsialistid

PROJEKTIJUHTIMINE, OMANIKUJÄRELEVALVE,
EKSPERTIISID EHITISTELE JA EHITUSOBJEKTIDELE


