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Hästi tehtud fassaaditööd  
vähendavad küttekulusid ja  
suurendavad korterite väärtust

Igal aastal renoveeritakse 
Eestis kümnete korter-
majade fassaade, mis on 
aja jooksul amortiseeru-
nud ega täida enam oma 
põhiülesannet – ei hoia 
sooja ja näevad kehvad 
välja. Kauakestva ja kva-
liteetse tulemuse saavu-
tamiseks tuleb kindlasti 
lasta teha nii projekt kui 
ka ehitustööd kogemus-
tega professionaalidel.
„Kuna KredEx on viimastel aastatel 
pakkunud ühistutele suurepärastel 
tingimustel laenu hoone põhjalikuks 
renoveerimiseks, on kortermajad seda 

võimalust palju kasutanud,“ ütleb OÜ 
Soojusekspert juht Alex Klaser. Ta lisab, 
et enamasti ongi mõttekas teha roh-
kem töid korraga, et hoida kokku raha 
nii materjalidelt, töödelt kui ka projek-
teerimiselt. Kui näiteks vahetada välja 
aknad ja soojustada fassaad, on olu-
line lisada ruumidesse minimaalseks 
õhuliikumiseks värskeõhuklapid, ehkki 
veel parem lahendus on korralikult läbi 
mõeldud ventilatsioonisüsteem.

Soojusekspert koostab projekte 
fassaadide ja katuste renoveerimiseks, 
taotleb projekteerimistingimused, 
kooskõlastab Päästeameti ja omavalit-
susega, taotleb ühistu eest ehitusloa ja 
teeb ettenähtud tööd. Ettevõte tegeleb 
küll peatöövõtuga, kuid kontrollib väga 
põhjalikult alltöövõtu töötajate osku-
seid ja kogemusi, sest tehnoloogiad 
uuenevad pidevalt ja ehitajate kooli-
tuse tase on väga oluline. Samuti on 
ettevõtte jaoks tähtis tööohutus: kui-
das on objektil tellingud paigaldatud, 

milliseid rõivaid ja töökaitsevahendeid 
töötajad kasutavad, kuidas ehitusjäät-
meid sorteeritakse ja utiliseeritakse.

Klaseri sõnul on tähtis, et renovee-
rimiseks valitud süsteemid ja materjalid 
oleksid projektiga parimal võimalikul 
moel lahendatud ja projekt peab olema 
tehtud just konkreetsele majale. „Mingil 
juhul ei tohiks ühistu juhatus olla nõus 
projektiga, mis on tehtud mõne teise 
maja jaoks. Iga maja on erinev! Vastasel 
juhul võite maksta kehvalt tulemuselt 
kõrget lõivu. Projekt on see, mille järgi 
võtta ehituspakkumised, ja projektis 
on kirjas, milliseid materjale tuleb selle 
maja puhul kasutada. Kui ühistu juhatus 
on valinud välja parima pakkuja ja kont-
rollinud tema tausta, saab minna panka 
laenu küsima. Väga oluline on, et projek-
teerija ja ehitaja suhtleksid ühistu liik-
metega avatult – soovitaksid erinevaid 
lahendusi, räägiksid, milliseid materjale 
on plaanis kasutada, aitaksid veenda 
neid, kes on renoveerimise vastu.“
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Fassaadi uuendamisega laheneb 
mitu probleemi. Näiteks, kui korter-
majas kõigub temperatuur korruste või 
korterite kaupa, kaovad need mured 
õigesti soojustades. Soojustatud maja 
elanikud säästavad ka küttekuludelt, 
kui maja peab paremini sooja. Kui inves-
teerida ventilatsiooni ja küttesüsteemi, 
muutub sisekliima elanikele tervisli-
kumaks. Ja kaunis fassaad suurendab 
omakorda kinnisvara väärtust.

MILLISEID MATERJALE  
SOOJUSTAMISEL EELISTADA?

Kortermajade fassaadide renoveerimi-
seks kasutatakse väga erinevaid mater-
jale alates kivivillast ja krohvidest-vär-
videst kuni spetsiaalsete soojustatud 
plaatide ja nanokrohvini. „Tavalist EPS-
plaati me enam soojustamisel ei kasuta, 
vaid eelistame paremate näitajatega 
EPS Silver plaate või tavalist kivivilla. 
Hiljuti saime Tallinnas Kakumäel valmis 
esimese kortermaja, mis sai soojustatud 
Kingspani spetsiaalsete energiasääst-
like paneelidega – nii väline tulemus kui 
ka numbrilised näidud on suurepära-
sed,“ kiidab Klaser.

Teise uue tootena toob ta esile 
kvartskivi sisaldava nanokrohvi, mis 
kestab kaua ja on isepuhastuv. „Eesti 
suurima nanokrohvi paigaldajana 
oleme teinud viie aastaga umbes 70 
000 m² nanokrohvist fassaadi. Tulemu-
sed on väga head! 2012. aastal tehtud 
esimene hoone asub küll mändide all 
ja selle aknaplekkidel on juba sammal, 
kuid fassaad on endiselt nagu uus. Sel-
gitame alati ka oma klientidele, kelle 
majad asuvad näiteks sõidutee kõrval, 
et kasulikum on kasutada nanokrohvi. 
Siis ei pea hakkama mõne aasta pärast 
fassaadi pesema ja viis aastat hiljem 
uuesti värvima.“

Nanokrohvi renoveerimistsükkel 
on keskmiselt 20 aastat ja pärast seda 
tuleb fassaadi pesta. Lisaks kaunile ja 
vastupidavale välimusele on nanokrohv 
ka väga hea soojapidavusega.

Garantiid antakse fassaaditöö-
dele enamasti 2–5 aastat, kuid see 
sõltub objektist ja tootjast. Näiteks 
Caparoli materjalidele ja eksperdi 
kontrolli all tehtud töödele kehtib 
10-aastane süsteemi püsivuse garan-
tii. „Õige ongi kasutada ühe tootja 
materjale – siis saab olla kindel, et 
armeerimissegud, liimid ja krohvid 
funktsioneerivad omavahel kõige 
paremini. Samuti on nii ehitaja kui ka 
tellija jaoks parem, kui suur rahvus-
vaheline kontsern annab omalt poolt 
garantii,“ selgitab Klaser.

Kõige parem on alustada fassaadi-
töödega kevadel või suvel, sest sügisel ja 
talvel on kulud suuremad – ruutmeetri 
hind tuleb kallim, sest ehitaja peab 
tegema lisakulutusi talviste materja-
lide soetamiseks ja objekti katmiseks 
kiledega. Keskmiselt võtavad fassaadi 
renoveerimistööd aega umbes kuu.

„Vaadates turgu üldiselt, võib öelda, 
et kogenud tegijate kõrval on palju 
kogenematuid ja alles alustavaid ehi-
tajaid. Kogemusteta tegija võib reno-
veerida ühte maja mitu aastat ja hiljem 
võib kehvasti läinud tööde ümberte-

gemine minna palju maksma. Seetõttu 
tuleb hästi oma partnerit valida,“ ütleb 
Alex Klaser.

tel +372 5100949
alex@soojusekspert.ee

www.soojusekspert.ee



Enne kortermaja ventilatsiooni renoveerimist 
ja projekteerimist vajalik teostada:

VENTILATSIOONI UURINGUD, 
KAARDISTUS JA PUHASTUS

komplektsed tööd, millega antakse vajalik info ja dokumentatsioon kogu
maja ventilatsiooni kohta. Tuvastatakse kõik probleemid ja iseärasused,
mida tuleb arvestada ventilatsiooni projekteerimisel ja ehituses

Teenust toetab ka KREDEX!

Ventilatsiooni uuringu, kaardistuse ja puhastuse teenuse olemus: 
• mõõdistatakse korterites erinevad siseõhu parameetrid;
• kaardistatakse kogu olemasolev süsteem;
• tuuakse välja eripärad ja probleemid, mida tuleb ehitusel arvestada;
• videouuringud kanalitest ja fotod olemasolevast olukorrast;
• puhastatakse täies mahus kogu olemasolev ventilatsioonisüsteem;
• korraliku dokumentatsiooni ja eskiisjooniste koostamine

K L I E N D I  K O M M E N T A A R :

Anvar Kima, KÜ Sõpruse 202

“Soovitaksin seda Firmat kõigile, kes hindavad
kvaliteeti ja usalduslikku kliendisuhet.”

Aero Grupp OÜ on MTÜ Eesti 
Energiasäästu Assotsiatsiooni
asutajaliige

Krediidiinfo reiting Aero Grupile: 
“Edukas Eesti Ettevõte 2018, 
Krediidiinfo reiting AA”

Võtke meiega ühendust ja pakume Teile vajadusel ka tasuta 
konsultatsiooni ning soovitame oma alla tipptegijaid Eestis!

Mõistlikud hinnad ja kvaliteetsed teenused!

Aero Grupp OÜ
www.aerogrupp.ee

info@aerogrupp.ee
tel +372 55 921 387

Pakume teenuseid üle Eesti!
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Maja katust peab kontrollima
kevadel ja sügisel

„Et tagada katuste  toi-
mivus ja pikk eluiga, 
tuleb tavaolukorras 
lamekatuseid kontrol-
lida ja vajadusel hool-
dada vähemalt kaks 
korda aastas: kevadel 
peale lume sulamist ja 
sügisel enne külmade 
tulekut”, toonitab üle 
25 aasta katuste ehita-
misega tegelenud OÜ 
Evari Ehitus juht Rein 
Kala.
KATUSTE TOIMIMIST MÕJUTAVAD 
ERINEVAD TEGURID

Katustele mõjuvad talvel ühed ja suvel 
teised katuse toimimist mõjutavad 
tegurid. Peale külma ja sooja mõjuvad 
katustele veel päike, tuul, sademed, 
inimtegevus ja palju muid tegureid.

„Talvel on külm, materjal tõmbub 
külmaga kokku ehk kahaneb. Suvel 
on teisalt soe, materjal suureneb ehk 
paisub. Temperatuuri muutumisega 
materjal liigub, annab järele, võib puru-
neda ja katus ei pruugi täita enam oma 
ülesannet“ räägib Kala.

MILLAL KATUST KONTROLLIDA?

Vastavalt eeltoodule ongi just kevad 
ja sügis katuse ülevaatamiseks kõige 
sobilikum. „Kevadel likvideerime talve 
jooksul katusel tekkinud probleemid. 
Sügisel aga valmistame katuse ette tal-
veks,“ lisab ta.

Peale eelmainitu peab katuseid 
kontrollima ja vajadusel hooldama 
pärast ekstreemseid ilmastikuolusid 
(torm, raju, tugev vihmasadu, tuisk) ja 
pärast katustel tehtavaid väga erine-
vaid töid.

„Näiteks peale katuselt toimunud 
fassaadide korrastamist või pesu; 
katuselt tehtavat akende vahetust või 
pesu; erinevate seadmete, antennide, 
juhtmete paigaldamist; katusel ole-
vate reklaamide paigaldust või vahe-
tust; korstnate remonti või puhasta-
mist; katuseläbiviikude paigaldamist 

või remontimist; katusel oleva liig-
lume koristamist või pärast mistahes 
mitte tavapärast tegevust katusel,“ 
loetleb Kala.

Erinevaid töid tegevad meistrime-
hed võivad olla küll oma ala spetsialis-
tid, kuid väga tihti ei oska nad pöörata 
tähelepanu katustele, ega katuste spet-
siifilistele iseärasustele.

MIDA KONTROLLIDA JA  
HOOLDADA?

Kontrollimise käigus tuleb esimese 
asjana hinnata katuse visuaalset välja-
nägemist, toimimist ning muutuste kor-
ral pidada nõu spetsialistiga.

Hoolduse käigus tuleb katus 
esmalt puhastada prahist, puuleh-
tedest, okstest. Samuti tuule, lin-
dude, inimeste poolt katusele toodud 
„varandusest“, lindude väljaheidetest, 
kasvama hakanud rohelusest (sam-
mal, muru, põõsad, puud).

Oluline on kontrollida, et katuse-
kate ja erinevad katuse elemendid 
ei oleks lahti või mingil muul moel 
ohtlikud nii katusele, kui ümbritse-
vale keskkonnale. Lahti tulnud kohad 
tuleb uuesti kinnitada.
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Selgitada välja võimalikud katuse 
mehaanilised vigastused (torkeaugud, 
keevisõmbluste ja materjalide reben-
did, katuse või hoone vajumisest tek-
kinud vigastused). Vigastused tuleb 
parandada.

Tuvastada kattematerjali alla või 
vahele tekkinud auru- või veekotid. 
Võimalusel tuleb need likvideerida.

Veenduda, et vihmavesi voolaks 
katuselt korralikult ära, et vihmavee 
äravoolusüsteemid ei oleks umbes. 
Ummistunud vihmavee äravoolusüs-
teemis tuleb ummistus likvideerida.

Kontrollida ja vajadusel hooldada 
käigurajad , katuseaknad, katuseluugid 
, turvapollarid, läbiviigud, parapetid, 
räästad varikatused ja muud katusega 
seotud elemendid.

Samuti tuleb jälgida katusema-
terjalide, toodete vananemist. Vana-
nenud ja oma otstarvet mitte täitvad 
materjalid ning tooted tuleb välja 
vahetada.

Katuseid peab kontrollima loomu-
likult siis, kui need ei täida enam oma 
ülesannet.

„Seda juhul, kui katus ei pea kinni 
katusele tulevat niiskust; katuse piir-
dekonstruktsioon muutub talvel tava-
pärasest külmemaks; piirdekonst-
ruktsioonile tekkib hallitus (mõni muu 
kahjustus) või siis, kui katusekonstrukt-
sioonis on tekkinud silmaga nähtavad 
muutused,“ selgitab Kala.

MAJAOMANIKUL ON OMA  
KATUSE ELUEA KUJUNDAMISEL 
TÄHTIS ROLL

Igal majaomanikul on võimalik piken-
dada oma katuse eluiga.

Katust võib kasutada ainult ette-
nähtud otstarbeks ning juhuslikud ini-
mesed ei pea tavakatusele minema. 
Ülioluline on katust regulaarselt hool-
dada, vajadusel remontida ning õige-
aegselt renoveerida.

Kuigi majaomanik võib olla koge-
nud meistrimees, on probleemide kor-
ral alati kindlam pöörduda asjatundja 
poole. „Professionaal on harjunud 
nägema probleeme, oskab hinnata 
olukorra tõsidust ja vajadusel pakub 
ka professionaalset abi. Lihtsamaid 
hooldustöid võib loomulikult ka ise 
teha (nagu katuse puhastamine). Kui 
aga tekib oma ettevõtmise suhtes 
kahtlus, siis parem ärge tehke, vaid 
kutsuge oma ala asjatundja,“ räägib 
Rein Kala.

Vaata täpsemalt  
www.evari.ee
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www.evari.ee/katusetood-meie-teenused/katuste-ulevaatus/ 
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www.evari.ee/katused/ 
www.evari.ee/sbs-rullmaterjal/ 
www.evari.ee/parapetiplekk/ 
www.evari.ee/lamekatus/ 
www.evari.ee/icopal 
www.evari.ee/vihmaveesusteem 
www.evari.ee/kaigurada/ 
www.evari.ee/lamekatuseaken/ 
www.evari.ee/katuseluuk/ 
www.evari.ee/katusepollar/ 
www.evari.ee/labiviik/ 
www.evari.ee/parapett/ 
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www.evari.ee/varikatus/ 
www.evari.ee/bituumenrullmaterjal/ 
www.evari.ee/alarohutuuluti/ 
www.evari.ee/tavaparane-lamekatus/
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Millist lukusüsteemi eelistada  
kortermaja trepikoja puhul?

Kortermajade välisuste 
lukustamine pole täna-
päeval midagi uut, sest 
see hoiab turvalisuse 
eesmärgil trepikodadest 
eemale soovimatud isikud. 
Küll aga on oluline, millist 
lukustussüsteemi ühistu 
kasutab – kas see on pii-
savalt kindel, vastupidav ja 
mugav ning millal on parim 
aeg mõelda lukusüsteemi 
vahetamisele?
„Üldjuhul käib lukus enamik korterma-
jade välisuksi, kuid kaugeltki mitte kõik 
pole varustatud turvalise fonolukusüs-
teemiga. Paljudel on kasutusel moraal-
selt vananenud mehaaniline lukustus. 
Mehaanilist lukku avatakse ja suletakse 
võtmega ning selle miinus on suure kasu-
tajate arvu puhul väga kiire kulumine,“ 
ütleb OÜ Lukuproff tehnik Marek Noot.

Rohkem levinud on mõnikümmend 
aastat tagasi kasutusele tulnud mehaa-
niline koodlukk, mida saab avada  ühe 
kindla koodiga. Selle lukusüsteemi miinus 
on aga ebaturvalisus – üks üldine kood 

võib hõlpsasti sattuda võõraste inimeste 
kätte. Suuremates ja uuemates büroo- ja 
kortermajades kasutati mõni aeg tagasi 
ka fuajees mehitatud valvet administraa-
tori kujul, kuid praegune suund on Noodi 
sõnul selgelt inimtööjõu vähendamise 
poole. „Süsteemid teevad vajaliku töö 
inimeste eest ära ja on teinekord kindla-
madki kui inimene,“ nendib ta.

Kõige parema lahendusena nii töö-
kindluse kui ka turvalisuse mõttes soo-
vitab Noot näiteks digitaalset fonolu-              
kusüsteemi Urmet Miwi, mille süsteemi 
saab lülitada kuni 255 kasutajat. Vihma-
kaitsega lahenduse võib paigaldada nii 
süvistatult kui ka pinnapealselt ning selle 
eelis on mitmekülgne avamissüsteem: 
igale korterile on võimalik anda oma 
uksekood või avada uks puutetundliku 
võtmega. Helistades lukusüsteemi val-
gustusega paneelilt korterisse, saab kor-
teriomanik enne ukse avamist veenduda, 
et tulija on tema külaline. Lukustuse 
poolelt on fonolukusüsteemil vastupidav 
elektriline uksemagnet, millel sisuliselt 
puuduvad kuluvad mehhaanilised ja kat-
kiminevad detailid, ehk tegu on ühistu 
jaoks tõesti kauakestva investeeringuga.

Kõige mõistlikum on paigaldada 
fonolukusüsteem kortermaja ehita-
mise või rekonstrueerimise ajal. Hil-
jem on see tegevus veidi keerulisem ja 
nõuab kindlasti ka suuremat rahalist 
panust. Samuti on mõistlik pöörata 

trepikoja rekonstrueerimise ja lukus-
tussüsteemi jaoks elektrikaablite pai-
galduse ajal tähelepanu teistele tur-
vaseadmetele nagu digikaamerad ja 
optimaalne valgustussüsteem. Lisaks 
heale lukustus- ja valvesüsteemile ei 
tohiks unustada ka tuleohutusnõudeid. 
Näiteks on nõutud tuletõkkeuksed 
kortermajades, kus on trepikojal kaks 
väljapääsu ja palju keldrite vaheuksi. 
Need uksed peavad omakorda olema 
varustatud sulguritega, mis uksed alati 
kinni hoiab. Tuletõkkeustelt sulgurite 
eemaldamine on keelatud.

Lukuproffi seob ühistutega üle 
Eesti pikaajaline koostöö lukusüs-
teemide paigaldamisel, hooldamisel 
ja lukuabi teenuste osutamisel. Ette-
võtte spetsialistid annavad meelsasti 
nõu nii suuremate kui ka väiksemate 
kortermajade ja eramute lukustussüs-
teemide kohta. OÜ Lukuproff alustas 
tegevust aastal 2012, tuginedes oma 
varasemale kogemusele lukkude vald-
konnas aastatest 2002–2010. Ette-
võtte põhitegevus on fonolukusüstee-
mide, ukse- ja väravaautomaatika ning 
ukselukkude müük, hooldus ja paigal-
dus, samuti võtmete valmistamine, 
autovõtmete valmistamine-kodeeri-
mine ja autolukkude remont.

Loe lähemalt lukkudest ja turvalisusest:
www.lukuproff.eu

Foto: Aive Koplus



KUIDAS TÖÖTAB SUITSUANDUR?
OPTILINE SUITSUANDUR tuvastab ruumis leviva nähtava suitsu.

OPTILISE SUITSUANDURI KESKMINE ELUIGA ON 7 aastat 
Suitsuandur on kohustuslik juba alates 2009. aastast!

VAHETA oma vanad 
suitsuandurid VÄLJA!

Hinnad sisaldavad käibemaksu 20% ja kehtivad kuni kaupa jätkub!
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TAMREX 
optiline suitsuandur 

vaigistusnupuga
0030H 15 €

TAMREX 
optiline suitsuandur
0030 10 €

TAMREX 
optiline suitsuandur

TAMREX 
optiline suitsuandur 
vaigistusnupuga (patarei eluiga 5a)
0030-5Y 18 €

Honeywell 
vingugaasiandur 
XC100D (IP44, eluiga 10a) 
XC100D-DE 75 €

Honeywell 
vingugaasiandur 
XC70 (IP44, eluiga 7a) 
XC70-EN 48 €

KUHU MITTE PAIGALDADA? 
Kööki, vannituppa, ahjude ja kaminate 
lähedusse, ventilatsiooni- või kütte- ja 
jahutussüsteemi avade lähedale, 
suure niiskusega piirkondadesse, 
ruumidesse, kus temperatuur võib 
langeda alla 0°C või kerkida üle 45°C.

Suitsuandur ei asenda vingugaasiandurit ega vastupidi!

Olenevalt eluruumide arvust ja nende asetusest on ohutuse tagamiseks vaja enamasti rohkem suitsuandureid, 
kui see üks kohustuslik. Paigaldage suitsuandur elutuppa, kõikidesse magamistubadesse ja esikusse, 

sest kinniste uste tagant ei tunne andur võimalikku tulekahju ära, kui andur „haisu ninna saab“, võib juba 
lootusetult hilja olla. Eriti oluline on suitsuandurite paigaldamine mitmekorruselise elamu igale korrusele.

 

KÖÖK GARAAZ

MAGAMISTUBAMAGAMISTUBA

MAGAMISTUBA

ELUTUBA
Optimaalne 

Rahuldav

KUHU PAIGALDADA JA MITU ON VAJA?
Paigaldage suitsuandur igasse magamistuppa ning koridori, mis viib 
iga magamistoani. Kui magamistuppa viiv koridor on pikem kui 9 
meetrit, paigaldage suitsuandur kumbagi otsa. Kui kodus on keldrikorrus, 
paigaldage lisaks suitsuandur keldrikorruse lakke trepihalli allossa. 
Kui kodus on teine korrus, paigaldage lisaks suitsuandur esimest ja 
teist korrust ühendava trepihalli ülaossa. Suitsuandur tuleks kindlasti 
paigaldada LAKKE ja võimalikult ruumi keskele (vähemalt 50cm seinast). 
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Elu päästab 
ainult 

töökorras 
suitsuandur!

Suitsuandurid, nagu ka kõik teised elektroonikaseadmed, vananevad ajapikku.  
Aegunud andurid võivad hakata edastama valehäireid või lakkavad töötamast. 
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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 Türi-Alliku   •   RAPLA Tallinna mnt 2a   •   KEILA Keki tee 1   •   KURESSAARE Tallinna 80a



FASSAADITÖÖD
ÜLDEHITUSTÖÖD

Akfort OÜ | info@akfort.ee |  www.akfort.ee |  tel 5569 1576
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Planeerite maja rekonstrueerimist? 
Põhjused, miks tasub kaasata kogu 
tööprotsessi omanikujärelevalve 
spetsialisti

Kortermaja rekonstruee-
rimine on kõigi elanike 
jaoks oluline otsus. Ühelt 
poolt tähendab see hari-
likult maksekohustuste 
suurenemist ja ebamu-
gavust ehitusperioodil, 
samas ka ilusamat hoonet, 
väiksemaid küttekulusid ja 
paremat sisekliimat – kok-
kuvõttes paremat elukesk-
konda. Seda aga juhul, kui 
hoone rekonstrueerimine 
on hästi planeeritud ning 
tööd tehakse kvaliteetselt 
ja hea ehitustava järgi.

Tundub lihtne? Tegelikult on ühistud 
päris sageli olukorras, kus ehitaja rõhub 
soodsale hinnale ega huvitu lõpptule-
muse püsivusest, samal ajal kui ühistu 
eesmärk on saada kvaliteetne ja vastu-
pidav hoone. Parim lahendus on tellida 
poolte vahel suhtlemiseks, projektee-
rija ja ehitaja tööde kontrollimiseks ning 
ühistu õiguste eest seismiseks range ja 
nõuetekohane omanikujärelevalve.

„Omanikujärelevalve on kehtes-
tatud ehitusseadustikuga ja on seega 
kohustuslik. Teenust peab osutama, 
lähtudes lepingust, ehitusseadusti-
kust ning majandus- ja taristuministri 
02.07.2015. a määrusest nr 80 „Oma-
nikujärelevalve tegemise kord“. Selge 
on see, et iga tellija ehituspädevus ei ole 
ega peagi olema nii kõrge, et ta suudaks 
ehitajat piisavalt kontrollida. Selleks 
ongi järelevalvespetsialist, kelle töö on 
olla tellija silmad, kõrvad ja käepiken-
dus, kellel on eriteadmised ning kes on 
tänu pidevale eneseharimisele ja koo-

litustele sageli ehitajatestki targem,“ 
selgitavad omanikujärelevalve teenust 
pakkuva OÜ Tarindiprof projektijuht 
Sander Rits ja juhatuse liige Siim Suits.

Nende sõnul on kõige ratsionaal-
sem tellida omanikujärelevalve juba 
enne kortermaja rekonstrueerimise 
projekteerimisfaasi. Järelevalvespet-
sialist oskab teha projektile ekspertiisi 
ja pakkuda lahendusi, mida vähesema 
kogemusega ehitaja ei pruugi ette näha. 
Samuti on omanikujärelevalvest kasu 
projekteerija, ehitaja ja materjalitarni-
jate valimisel, lepingute sõlmimisel ning 
kindlustuse ja garantiitingimuste üle 
arutamisel.

JÄRELEVALVESPETSIALIST ON  
TÕLGIKS TELLIJA JA EHITAJA 
VAHEL

Omanikujärelevalve spetsialisti üles-
anne on jälgida, et projekt vastaks 
tegelikkusele ja tööd oleksid tehtud 

FASSAADITÖÖD
ÜLDEHITUSTÖÖD

Akfort OÜ | info@akfort.ee |  www.akfort.ee |  tel 5569 1576
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kvaliteetselt. „Meie tööks on projekti 
ekspertiis, ehituskoosolekute korral-
damine, materjalide sertifikaatide ja 
tööde kontroll ning vastuvõtt,“ loetleb 
Rits. „Lisaks kontrollime töötajate kva-
lifikatsiooni, hoolitseme suhtluse eest 
elanike ja töövõtja vahel ning leiame 
kompromisse. Oleme justkui tõlgiks 
ehitaja ja tellija vahel.“

Suits lisab, et järelevalvespetsialist 
peab jälgima tööde ajagraafikut, saama 
aru tööde sisust ja olemusest ning 
andma nii tellijale kui ka tööde tegijale 
nõu, kui mõni etapp peaks liiga kiireks 
muutuma või ehitaja pakub liiga utoo-
pilist tähtaega. „Muidugi on kõigi huvi 
saada objekt võimalikult kiirelt valmis, 
aga kui tähtajad hakkavad ehitustöid 
pärssima, võib kannatada kvaliteet. Tel-
lija ei pruugi materjalide tehnoloogiat 
tunda ega ehitajalt kvaliteeti nõuda 
ning sel juhul võivad vead tulla välja 
alles aastate pärast, kui garantiiaeg on 
ammu lõppenud.“

Ehituskvaliteet ja asjalikud nõu-
anded ei ole ainus põhjus, miks tasub 
tellida omanikujärelevalvet. Esiteks 
muudab professionaali kaasamine töö-
protsessi kiiremaks ning see kulgeb 
ühistu juhatuse ja elanike jaoks või-
malikult mugavalt ja rahulikult. Samuti 
kaasneb rahaline kokkuhoid, sest loha-
kast ehitamisest tingitud hilisemate 
probleemide kõrvaldamine võib minna 
märksa kallimaks kui järelevalve. Lisaks 
jäävad ära võimalikud vaidlused ehi-
tuskvaliteedi asjus ning ühistu saab olla 
kindel, et nende hoone dokumentat-
sioon on korras ja maja on kasutusloa 
taotlemiseks valmis.

Tänu järelevalvele on kliendil alati 
olemas värske ja täpne aruandlus inves-
teeringute ja tööprotsesside kohta. Iga 
vastuvõetud töö on kaetud aktiga, mis 
näitab, et nii ehitaja kui ka järeleva- 
lvespetsialist on teinud oma töö korrali-
kult. Peale korraliste objektikülastuste 
teeb järelevalvespetsialist ka pistelisi 
kontrollkäike, et vältida materjali valest 
käsitsemisest või vale tehnoloogia 
kasutamisest põhjustatud kahjusid.

KUIDAS VALIDA OMANIKUJÄRELE-
VALVET?

Omanikujärelevalve valikul võiks eelis-
tada ettevõtteid, kellel on esitada häid 
näidisprojekte ja keda kliendid on kiit-
nud ka aastaid hiljem.

Tarindiprof pakub laias valikus pro-
jektijuhtimise ja järelevalve teenuseid: 
omanikujärelevalve, ehitusjuhtimine, 
ekspertiisid, projekteerimis- ja ehitus-
hangete koostamine ning teedeehitus-

„Kasutasime OÜ Tarindiprof omanikujärelevalvet töövõtja jälgimiseks, et ehitaja 
kasutaks õigeid materjale ja jälgiks paigaldamise normatiive. Jäime teenusega rahule, 
mulje nende tööst on hea. Kaasatud KredExi konsultant aitas meid samuti ehituse ajal 
nõu ja tarkusega. Kõige suurem kasu rekonstrueerimisest oli meie jaoks see, et maja ei 
lagune edasi ja küttekulud vähenesid. Oleme nüüdsest keskkonnasäästlikumad ja tänu 
rekonstrueerimisele tõusis ka meie elu kvaliteet.“

- Edgar Štraih, Rapla Männi tee 1 korteriühistu juhatuse liige

„Meie kasutasime omanikujärelevalvet korterelamu rekonstrueerimisel. Võtsime täis-
teenuse alates hanke korraldamisest kuni lõpliku dokumentatsiooni üleandmiseni. 
OÜ Tarindiprof kontaktid leidsime KredExi järelevalvajate nimekirjast. Jäime väga 
rahule nende spetsialistide asjatundliku ja paindliku lähenemisega keskmisest kee-
rulisema rekonstrueerimisprojekti läbiviimisel, vähetähtis polnud ka nende professio-
naalne konsultatsioon enne ehituse algust.“

- Arvo Luhtaru, Märjamaa Pärnu mnt 131 korteriühistu juhatuse liige

lik järelevalve. Ettevõtte meeskond on 
tegutsenud ehitusvaldkonnas juba üle 
15 aasta ning uusimate ehitustehno-
loogiatega hoitakse end pidevalt kursis.

„Meie eesmärk on saavutada parim 
lõpptulemus nii tellijale, ehitajale kui ka 
iseendale. Meie turu väga tihedas kon-
kurentsis on iga valmiv töö ehitaja ja 

omanikujärelevalve visiitkaart,“ tõdeb 
Suits. „Me ei saa lubada endale vigu ja 
järeleandmisi. Me peame kaitsma oma 
klienti ja andma talle kindlustunde, et 
tema maja on heades kätes ega vaja nii-
pea uuesti rekonstrueerimist.“

www.objekt.ee





I N F R A P U N A
K Ü T T E E L E M E N D I D

Tule tutvu näidistega või vaata lisa redwell.com
laenionruumi@gmail.com | tel 5326 8795 või 5669 3442

Redwell Eesti

Hooldus-, tolmu- ja 
müravaba

Lai disaini - ja 
värvivalik

Austria kvaliteet, 
garantii 10-aastat

Lihtne paigaldada seinale, 
lakke, põrandale
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I N F R A P U N A
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Tule tutvu näidistega või vaata lisa redwell.com
laenionruumi@gmail.com | tel 5326 8795 või 5669 3442

Redwell Eesti

Hooldus-, tolmu- ja 
müravaba

Lai disaini - ja 
värvivalik

Austria kvaliteet, 
garantii 10-aastat

Lihtne paigaldada seinale, 
lakke, põrandale

Rõdude klaasimine on aasta-aastalt 
aina popim!

Nii Eestis kui ka meie 
põhjanaabrite juures on 
rõdude klaasimine juba 
aastaid väga populaarne. 
See vähendab sooja-
kadu, toob kevade varem 
kohale, laiendab korteri 
pinda ja vähendab müra 
tubades. Lisaks on kin-
nine rõdu ehk veranda 
suurepärane koht tai-
mede kasvatamiseks, 
valgusküllaseks lugemis-
nurgaks või mõnusaks 
söögitoaks.

„Klaasid kaitsevad kodu välistegu-
rite eest, aitavad hoida rõdu puhtana, 
vähendavad rõdu ja fassaadi renovee-
rimisvajadust ja kulusid ning annavad 
vanematele kindlustunde väikelaste ja 
loomade turvalisuse osas. Meie rõdu-
del on olemas ka lastekaitse nupp,“ 
räägib eritellimusel aknaid, uksi ja 
klaas-alumiiniumsüsteeme tootva OÜ 
Lümico juhatuse liige Martin Saar.

Ta lisab, et paljudel uusarendustel 
on võimalus ehitada rõdu kinni juba 
projektis sees, kuid kahjuks mitte 
kõigil. „Aga rõduklaasidega võidavad 
kõik ja näiteks KredExi toetusega 
rekonstrueeritavatel kortermajadel on 
rõduklaasid kohustuslikud, sest need 
vähendavad soojakadu. Muuhulgas 
tõstavad klaasitud rõdud nii korteri kui 
ka maja hinda, nende müügiväärtust 
ja üüritasu, ning kaitsevad ebasood-
sate ilmastikutingimuste ja soovimatu 
naabrite tähelepanu eest.“

Kuna Eestis on palju vanu kortereid, 
mille suurus, paigutus, võimalused ja 
rõdude kujud on erinevad, käib Lümico 
spetsialist alati kohapeal olukorraga 
tutvumas. Mõõdistuse eest eraldi tasu 
ei küsita, kuid üldiselt tehakse rõdu 
mõõdistus juhul, kui esialgne hinna-
pakkumine on kliendile paslik. Klaa-
side puhul on oluline ka nende kinnita-
mise võimalikkus. Kuna Lümico ei paku 
rippsüsteemiga lahendusi, klaasitakse 
ka keerulisemaid rõdusid, kuhu kon-
kurendid sageli klaase paigaldada ei 
suuda.

Lümico toodangut eristavad teistest 
kuullaagritel rullikud nii ülal kui ka all-
pool. See teeb liikumise sujuvamaks ja 
stabiilsemaks ning süsteem ei ripu laes, 
vaid on igati toestatud. Kõige keerulisem 
on paigaldada rõduklaase viimasele kor-
rusele, kus puudub lagi – sel juhul tuleb 
paigaldada rõdule kõigepealt alumii-
niumkeevisraamiga varikatus.
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Poolikut klaasimist, s.t klaasid pan-
nakse ette vaid osale rõdust, spetsia-
listid ei soovita, sest siis on klaasimise 
kasutegur väike ja projekt kaotab mõtte. 
Küll aga peab saama klaase avada nii 
palju kui võimalik, et tekitada sooja ilma 
korral ikkagi ehtsa rõdu tunne ja anda 
elanikule vaba vaade.

KAS RÕDU KLAASIMINE VAJAB 
PROJEKTI VÕI LUBA?

Luba on vaja juhul, kui tegu on ümbe-
rehitamisega. Ümberehitamine tähen-
dab hoone omaduste märkimisväärset 
muutumist, näiteks soojapidavuse, teh-
niliste näitajate või välimuse poolest. 
Klaasimiseks otseselt ehitusluba vaja ei 
ole, sest Lümico klaasimistehnoloogia 
puhul on tegu raamitu süsteemiga. Küll 
aga soovitab Lümico rõdu klaasimise 
alati korteriühistu või haldajaga kirjali-
kult kooskõlastada.

Sageli pöörduvadki Lümico poole 
just korteriühistute juhatuse liikmed, 
kes soovivad saada pakkumise kogu 
majale. Kui siis mõni korteriomanik ei 
soovi kinnist rõdu või tal pole võimalik 
sellesse investeerida, saab jätta osad 
rõdud klaasimata. Samas soovitab Saar 
inimestel hoolega järele mõelda ja toob 
esile, et Lümico pakub klientidele soovi 
korral ka Liisi järelmaksu.

Hooldust korralik rõduklaasisüs-
teem ei vaja, kuna tarvikud on plasti-
kust. Piisab klaaside pesemisest ning 
profiilide lapiga puhastamisest tolmust 
ja mustusest. Lümico pakub garantii ajal 
nii hooldust kui ka tarvikute vahetust.

Lümico on ettevõtete grupp, mis 
valmistab lisaks rõdu- ja terras-
siklaasidele, akendele ja ustele ka 
klaasvaheseinu, klaasvarikatuseid 
ja rõdupiirdeid. Ettevõttes lähene-
takse igale kliendile individuaalselt, 
iga projekti jaoks võetakse aega ja 
tehakse jõupingutusi, et rahuldada 
igati kliendi ootused.

www.lumico.ee

Miks eelistada rõdu klaasimisel Lümico lahendust?

• Kasutatakse 6, 8 või 10 mm karastatud klaase, olenevalt rõduklaaside  
kõrgusest ja rõdu enda kõrgusest.

• Klaaside vahel on tihendid ja äärtes vertikaalprofiil, mis on vastupi-
davam ja kaitseb välistegurite eest paremini kui harilik tihend.

• Rullikud ülemistel ja alumistel profiilidel tagavad kindla ja sujuva 
liikumise.

• Profiilid liiguvad kuullaagrite peal, harjased profiilide all.
• Kaheosaline avamine, koos lapsenupuga.
• Profiilide lai värvivalik, võimalus valida kõikide RAL-koodide vahel.
• Rõduklaasisüsteemidel on kaheaastane garantii.
• Lisana pakutakse toonitud klaase või polükarbonaati.
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THERM
NUTIKAD  
SOOJUSTUSLAHENDUSED

Seinavahes olev õhk, mis on seina sisemise osa mõjul 
soojenenud, tõuseb üles. Selle asemele tungib altpoolt 
hõredatest kohtadest külm õhk. 
Katusealusesse ruumi tõusnud õhk viib pragudest välja 
kuni 80 protsenti seinte kaudu kaduvast soojusest.  Soe 
õhk, mis ei ole veel katusealuse kaudu väljuda jõudnud, 
puutub kokku külma välismüüritisega ja langeb jahtudes 
allapoole, kuni seina sisemise osa mõjultaas soojeneb. 
Niisugune konvektsiooniring põhjustab umbes 20 protsenti 
seinakaudsest soojuskaost.
Sellest „korstnast” väljub soojus hoonest palju kiiremini, kui 
seda ette kujutatakse.

MIKS TÜHJA ÕHUVAHEGA 
SEIN ON KÜLM?

2000+ teenindatud klienti ja personaalset lahendust.

THERM PAKUB KA 
 D Vajunud betoonpõrandaplaatide tõstmist
 D Soojustuskonsultatsioone

Tahkudes muutuvad need pehmeks, 
valgeks, veeauru läbilaskvaks materjaliks 
− termovahuks. Materjal on mõeldud spetsiaalselt elumajade seintes olevate 
õhuvahede täitmiseks. Vaht ei paisu ega riku hoone konstruktsioone. See on ainus 
võimalus, kui sinu maja seinakonstruktsioonis on õhutühimikud.

 D Soojustatava maja fassaadi ei ole vaja lõhkuda.
 D Soojustamine on kiire ja efektiivne.
 D Küttekulud vähenevad märgatavalt.
 D Termovaht on veeauru läbilaskev ja vett mitteimav materjal.
 D Termovaht on suurepärane soojusisolaator.
 D Termovahul on hea tulepüsivus.
 D Termovahuga soojustamine on väga soodne.

56 60 60 10 
info@therm.ee 
www.therm.ee

THERM




ü

Spetsiaalsete ainete vesilahused 
segatakse vajalikes suhetes kokku 
ja muudetakse suruõhu abil vahuks, 
mis pumbatakse seinatühimikesse. 
Soojustusvaht koosneb miljonitest 
väikestest purunenud õhumullidest.

VÕTA MEIEGA ÜHENDUST  ÜÜÜ
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EPS-soojustus on soodsaim viis  
vähendamaks küttekulusid

Viimase aja aktuaalsed 
teemad nagu energia kal-
linemine, toorainevarude 
vähenemine ja vajadus 
kokkuhoiuks ei ole kelle-
legi enam uudiseks. Hea 
on aga, et lisaks rääkimi-
sele on asutud ka reaal-
setele tegudele. Eestiski 
pööratakse aina rohkem 
tähelepanu energiasääst-
likule ehitamisele ja ees-
kätt olemasoleva elamu-
fondi renoveerimisele, 
millega vähendatakse 
hoonete energiatarbi-
mist kolm kuni viis korda. 
Selle tulemusel saame 
kõnelda ka vähese ener-
giavajadusega hoonetest.
Üks efektiivsemaid soojustusmater-
jale on EPS-soojustus (tuntud ka kui 

penoplast ja vahtpolüstürool), mida on 
kasutatud Euroopas ja Põhjamaades 
laialdaselt üle 60 aasta. EPS-soojustus 
sobib kasutamiseks nii renoveerimisel 
kui ka uusehitistel.
EPS-soojustuse laialdase kasutamise 
eelduseks on selle materjali omadused: 
• konstruktiivne tugevus,
• ajas muutumatu soojustusomadus 

– ei vanane,
• materjal pole läbipuhutav – puu-

dub vajadus see tuuletõkke mater-
jaliga katta, 

• puudub kapillaarne veeimavus 
– saab kasutada pinnases ilma 
lisakaitsekihita,

• kergus (väike tihedus) ja lihtsus 
tema töötlemisel (lõikamisel) ehi-
tusobjektil.

Lisaks võimaldab materjali tootmine 
Eestis tellida kiirelt eri mõõtu ja pak-
susega tooteid. Lamekatustel on väga 
levinud kaldu lõigatud ja tuulutussoon-
tega plaadid, kumeratel fassaadidel 
kumerad plaadid. Fassaadi soojustami-
seks saab tellida ka sulundliitega plaate.

KUIDAS TOIMIDA SOOJUSTUSMA-
TERJALI VALIKUL?

Kõigepealt tuleks arvutada projektis 
või energiaauditis määratud piirde-
konstruktsiooni U-arvu järgi soojustuse 

paksus (väiksem U-arv näitab paremat 
soojapidavust). Seejärel tuleks valida 
sobiv EPS-toode olenevalt kasutuskoha 
koormamisest: fassaad, sokkel-vunda-
ment, lamekatus. Kolmandaks tuleks 
võrrelda konstruktsiooni sobiva toote ja 
vajaliku soojustuskihi paksuse põhjal eri 
soojustusmaterjalide maksumust ruut-
meetri kohta ehk võrrelda võrreldavaid 
asju. Valiku tegemisel tasub lähtuda otse 
tootjalt saadud infost materjali sobivuse 
kohta, sest just siis on valik õige!

MILLISEID EPS-SOOJUSTUSPLAATE 
TULEKS KASUTADA SOKLIOSA 
SOOJUSTAMISEL?

Soojustustöödel ei tohi jätta tähele-
panuta hoone sokliosa. See võib olla 
üks suuremaid külmasildu, mis jahutab 
põrandaid ja tekitab vundamendipeal-
setes konstruktsioonides kondensaati, 
hallitust ja niiskuskahjustusi. Näiteks 
sokli soojustamine 100 mm paksuse 
materjaliga parandab maja soojapida-
vust kuni 10%.

Sokliosa soojustamiseks on mõist-
lik kasutada sulundservaga plaate 
EPS 120 Perimeeter, juhul kui soojus-
tusplaat ulatub otsapidi maasse kuni 
meeter. Need on piisava tugevusega, 
et kaitsta sokliosa ka mehaaniliste 
vigastuste eest. Samuti võib nendes 
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kohtades kasutada soojustamiseks 
EPS 200 Foami, kui tegu on püsivalt 
väga märja pinnasega. Maapinnast 
kõrgemale jäävad EPS-plaadid vii-
mistletakse enamikul juhtudel õhe- 
krohvisüsteemi või viimistlusplaati-
dega. Maasse ulatuv EPS-plaadi osa 
niiskuse ja pinnase koormuse eest 
eraldi kaitset ei vaja. Lisaks tuleb 
mainida, et plaatide sinine või rohe-
line värv materjali omadusi ei mõjuta 
– tooted on toonitud vaid turundusli-
kul eesmärgil. Seega ei ole perimeetri 
plaadil oluline värv, vaid tugevus ja 
vähene veeimavus.

SOOJUSTAMATA VÄLISSEINTEGA 
VÕIB OLLA SOOJUSKADU 35–40%

Levinumaid viise, kuidas suurendada 
korterelamute välispiirete soojapi-
davust, on soojustada seinad väljast 
EPS-plaatidega ja viimistleda õhekrohvi 
või muu viimistlusmaterjaliga. EPS-plaa-
tidest sobivad selleks valge EPS 60 Fas-
saad või hall EPS 60 Silver. Viimasel on 
valgest plaadist 20% parem soojapida-
vus tänu selles sisalduvale soojust pee-
geldavale grafiidile. Halli plaadi parem 
soojapidavus võimaldab ka soojustuse 
paksust viiendiku võrra vähendada.

Kindlasti tuleb järgida projektis või 
energiaauditis määratud piirdekonst-
ruktsiooni U-arvu järgi arvutatud soo-
justuse paksust.

Need ajad on nüüdseks möödas, 
mil soojustuse paksus oli vaid 100 
mm. Praegused vajadused-normid 
ning majanduslik mõtlemine lihtsalt 
ei luba seda enam. Samuti ei vasta 
tõele kuuldused „soojustusmaterja-
list“, mis annab seinale vajaliku soo-
japidavuse juba 3–50 mm paksusena. 
Selliste pakkumiste taga peituvad 
väärarusaamad materjalide omadus-
test ja asjatundmatus ehitusfüüsikas.

Selleks et vähendada maja ülemi-
sel korrusel soojakadu, tuleb katus või 
laepealne soojustada. Kortermajadel 
enim levinud lamekatustele paigalda-
takse EPS-soojustus otse laepaneeli või 
vana katusekatte peale. Kalded saju-
veele antakse samuti kalde all lõigatud 
EPS-plaatidega. Katuste soojustamiseks 
sobib materjal EPS 60 või katuse käigura-
dadel EPS 100, soojustuse paksuseks sõl-
tuvalt konstruktsioonist 250–400 mm.

Soojustustöödel tuleb pöörata tähe-
lepanu järgmisele:
• Kasutada sulundliitega EPS-plaate 

või paigaldada soojustusmaterjalid 
mitmes kihis.

• Paigaldada materjal tihedalt vastu 
aluskonstruktsiooni, et ei tekiks 

võimalust õhu liikumiseks seina ja 
soojustuse vahel.

• Paigaldada õigesti eri konstrukt-
siooniosade liitekohad (sein-vun-
dament, sein-katus, sein-aken), et 
vältida külmasildu.

• Tihendada läbiviigud: ventilatsioon, 
vesi, kanalisatsioon jne. 

• Teha töid sobiva ilmaga: soojus-
tustöid ei tehta sademetega, õhek-
rohvi ei paigaldata päikese käes ega 
kaeta tellingutega (krohvikiht kui-
vab siis liiga kiiresti ega kivine).

EPS-soojustus ei välista oma pinnal 
ühegi viimistlusmaterjali kasutamist, 
soojustusmaterjalina on see aga läbi 
proovitud, kerge ja kindel lahendus. 
Soojustamine on nagu talveriietuse 

valimine: vali õige toode, maksa õig-
last hinda ja naudi selles olemist ka 
kõige suurema pakasega. Soojustus 
toimib efektiivselt, kui kasutatakse 
õigeid lahendusi, nõutud paksusega 
ja sobivat materjali ning töö on teh-
tud korrektselt. Maja tõhus soojustus 
on odavaim viis küttekulude vähen-
damiseks. 

AS Reideni Plaat on suurima too-
tevalikuga kodumaine EPS-soojustuse 
tootja alates 1972. aastast. Kõik ette-
võtte tooted vastavad Euroopas kehti-
vatele standarditele. Reideni Plaat on 
Eestis ainus tootja, kes viib ellu ka kõige 
keerulisemad EPS-lahendused.

www.reideniplaat.ee
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Uuenenud tuleohutusnõuete  
määrusega karmistusid nõuded  
tuletõkkeustele

2018. aasta algusest pea-
vad kõik kortermajade ja 
avalik-ühiskondlike hoo-
nete tuletõkkeuksed takis-
tama peale tule ka suitsu 
levikut. Lisaks peavad 
kortermajade ühiskasutu-
ses olevad uksed olema 
varustatud  lukkudega, 
mida saab avada seest-
poolt võtmeta. Tuletõkke-
uste valikul tasub olla tähe-
lepanelik, et uste valmistaja 
tunneks seadust ja teeks 
oma tööd kvaliteetselt ning 
uksed oleksid nõuete järgi 
sertifitseeritud.

AS Saku Metall turundusjuht Reili 
Kaibald sõnab, et nende ettevõte on 
tuleohutusnõuetega hästi kursis, sest 
tuletõkkeuksed on neile väga tähtis 
tooterühm, moodustades metalluste 
kogumüügist kuni 70%. „Koos tule- 
ohutusnõuete muutmisega täiustuvad 
pidevalt ka tuletõkkeuksed ja nendele 
esitatavad nõuded ning meie käime 
nendega alati kaasas. Hetkel pakume 
kolme tulepüsivusklassiga metalluksi: 
EI

2
30, EI

2
60 ja EI

2
120, kusjuures EI

2
120 

uksed lisandusid meile uue tootena eel-
misel aastal.“

Tähis EI
2
 sertifikaadil määrab ukse 

leegipidavuse ja temperatuuri iso-
latsiooni kestuse minutites. EI

2
120 

tähendab seega, et ukse tulepüsivus on 
garanteeritud 120 minutiks. Alaindeks 
2 näitab lubatud temperatuuri tõusu 
ukse lengil ja lehel.

Tuletõkkeuksi kasutatakse tule-
tõkkesektsioonide vahelise siseuk-

sena või välisuksena tööstushoonetes, 
elamutes ja kontorihoonetes, kus on 
nõutud vastavad tulepüsivusklassid. 
Tuletõkkeuste funktsioon on suuren-
dada tulekahju korral kinnisvara turva-
lisust. Kehtivate ehitisele esitatavate 
tuleohutusnõuete järgi peab tuletõk-
kekonstruktsioonis oleva ukse ja akna 
tulepüsivusaeg olema vähemalt 50% 
tuletõkkekonstruktsioonile ette näh-
tud tulepüsivusajast, kuid kõige vähem 
30 minutit. Uuenenud tuleohutus-
nõuete määruse järgi on nüüd oluline 
ka ukse suitsupidavus.

Kaibald lisab, et kui EI
2
30 ja EI

2
60 ost-

jad on rohkem erakliendid, siis 120-minu-
tilise tulepüsivusega uksi paigaldatakse 
pigem tööstus- ja kõrghoonetesse. Saku 
Metall valmistab EI

2
120 tulepüsivusklas-

siga uksi nelja sorti: ühe- ja kahepoolseid 
siseuksi ning ühe- ja kahepoolseid välis-
uksi. Uue ukse puhul on oluline tulepüsi-
vusklass, samas ka ukse suitsupidavus S

a
/

S
200

. Sa tähendab suitsupidavust ümbritse-
val temperatuuril ja S

200
 näitab suitsupida-

vust 200 °C juures. Saku Metalli tuletõk-
keuste tulepüsivus on katsetatud OÜ TÜV 
Eesti Tallinna katselaboris ja sertifitseeri-
tud Kiwa Inspecta poolt.

TULEKAHJU ON KERGEM  
ENNETADA KUI KUSTUTADA

Tuleohutuse alus on teadlik käitumine 
ja iga inimene saab tulekahju vältimi-
seks palju ise ära teha. Näiteks peab 
tuletõkkeustest sisse-välja käies mee-
les pidama, et mis liigub, see kulub. 
Seetõttu soovitab Saku Metall oma 
tuletõkkeuksi, nende sulgumist ja 
lukustuselementide tööd kontrollida ja 
hooldada vähemalt iga kuue kuu tagant.

Ligi 30-aastase metalluste valmis-
tamise kogemusega AS Saku Metall 
äritegevus jaguneb kahe ärisuuna 
vahel: uksetootmine ja allhange. AS 
Saku Metall Uksetehas toodab metal-
luksi, terasprofiiluksi ja muid teraspro-
fiiltooteid ning garaaži- ja tööstuslikke 
tõstuksi.

KORTERELAMU TULEOHUTUS

Nõuded trepikoja välisuksele:
• vähemalt trepikäigu laiusega (üld-

juhul 1,2 m)
• vähemalt 2,1 m kõrge
• üle 30 elaniku puhul avaneb välja-

poole



VERP 6.3 Ühistu
See on tarkvara, mis mõeldud just korteriühistute 
raamatupidamise tegemiseks - alustades näitude 
sisestamisest, arvete koostamisest ja nende 
edastamisest e-arvena või e-postiga ning lõpetades 
tulemiaruande ja bilansiga.

Tarkvara hind kuus alates 15 eurost sõltuvalt 
korterite arvust, hinnas sisalduvad tarkvara 
uuendused ja konsultantide tugi.

Esimesed 2 kuud saab programmi 
kasutada täiesti tasuta!

Gaiasoft OÜ   |   Mäealuse 4   |   Telefon 6654 221, 6654 222   |   gaiasoft@gaiasoft.ee   |   www.gaiasoft.ee

15  AASTAT
KOGEMUST

KVALITEET, KINDLUS, KOGEMUS!

Fassaaditööd ja kortermajade
komplektsed renoveerimised 

Küsi hinnapakkumist ja vaata lisaks www.dominos.ee 
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Miks tekivad majal ventilatsioo-
niprobleemid ja kuidas neid 
lahendada?

Väga tihti inimesed ei 
teagi, et nende korteris 
on probleem ventilatsioo-
niga, sest nad ei tunneta 
õhuniiskust või CO

2
 sisal-

dust õhus ning on juba 
harjunud niiskete akende 
ja toanurkadesse tek-
kinud hallituslaikudega. 
Neid märke tasub aga 
võtta tõsiselt, sest pike-
mas perspektiivis mõjub 
selline olukord kehvasti 
nii hoonele kui ka elanike 
tervisele, paneb inimes-
tele südamele kütte- ja 
ventilatsiooniseadmete 
müügi ja hooldusega 
tegeleva OÜ Aksum 
Grupp juht Aivar Toim.

„Tõepoolest, inimesed ei saagi tihti-
peale aru, et nende kodus on probleem 
ventilatsiooniga. Üks märk on akendele 
tekkiv kondensatsioonivesi, mis on tin-
gitud sellest, et ruumid pole piisavalt 
ventileeritud ja niiskust ei viida ruumist 
välja. Teine asi on muidugi CO

2
, mida sil-

maga ei erista, aga mida inimene ise iga 
päev toodab,“ selgitab Toim.

Tema sõnul ilmnevad probleemid 
tavaliselt siis, kui pärast aknavahetust 
ja fassaadi soojustamist jäetakse pii-
sav ventilatsioon ehitamata. Varem ju 
õhuvahetusega probleeme polnud, sest 
õhk pääses liikuma aknaraamide vahel 
ja läbi äravajunud soojustuse. Umbses 
majas tekib aga kiirelt niiskuse ja puu-
duliku õhuvahetuse tõttu hallitus, mis 
pole hea majale ega inimestele. Eriti 
mõjutab ruumi halb kliima allergikuid, 
astmaatikud ja muidugi väikeseid kas-
vava organismiga lapsi.

VENTILATSIOONILE TULEB 
MÕELDA KOOS AKNAVAHETUSE JA 
FASSAADIUUENDUSEGA

„Kui teie kortermajal plaanitakse vahe-
tada aknad ja soojustada fassaad, peaks 
kindlasti mõtlema ka ventilatsioonile 
ja seda võimalikult vara, liites muude 

planeeritud ehitustööde projektee-
rimisfaasi ventilatsioonisüsteemide 
uuendamisega. Hiljem võib olla korra-
likku süsteemi välja ehitada keerukas 
ja kindlasti kallim. Samuti tuleks enne 
otsustamist konsulteerida spetsialis-
tidega ja suuremahuliste tööde puhul 
koostada projektid,“ annab Toim nõu.

Kui rääkida kortermajade üldisest 
renoveerimisest, siis üldjuhul koosta-
taksegi eri tööde projektid samal ajal, 
ent on olnud ka erandeid. Kindlasti 
oleneb tööde maht tellija soovidest ja 
võimalustest aega ja raha kulutada. On 
ka selliseid renoveerimisi, kus tööde 
käigus remonditakse olemasolevat 
ventilatsioonisüsteemi ja tubadesse 
paigaldatakse lihtsalt värskeõhuklapid, 
et ruumid oleksid loomulikul teel venti-
leeritud. Lihtne, aga asi seegi.

KredEx sellist süsteemi siiski enam 
ei toeta. Kui renoveerimise eesmärk 
on energiat säästa, siis eespool mai-
nitud lahendus seda ei taga, ja enne 
ehitustööde algust läbivad kõikide ehi-
tusosade projektid KredExi ekspertiisi. 
Aksum Grupi Lõuna-Eesti ühe peamise 
koostööpartneri OÜ Balti Vara Fas-
saadid meeskond on KredExi korter- 
elamute tervikliku rekonstrueerimise 
valdkonnas kindlasti üks kogenuimad 
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Eestis. Lisaks oma teadmistele toetu-
takse ka tütarettevõtte OÜ Eesti Soo-
justusprojekt kogemuste pagasile, mis 
on saadud korterelamute tervikprojek-
tidest.

Kuna toetuse saamiseks on omad 
tingimused, siis pisemad ja maapiir-
kondade ühistud ei ole sageli paraku 
võimelised nii suurel määral oma maja 
remontima. Nimelt peab KredExi 40% 
toetuse saamiseks peale maja soojus-
tamise vahetama ära aknad ja välisuk-
sed, uuendama maja küttesüsteemi ja 
ehitama välja soojustagastusega venti-
latsioonisüsteemi. Hetkel toetab ka riik 
omavalitsuste kaudu maapiirkondade 
kortermajade energiasäästlikumaks 
muutmist ja sisekliima parandamist. 
Lisaks on käimas SmartEnCity projekt 
Tark Tartu, mida rahastatakse Euroopa 
Liidu teadusuuringute ja innovatsiooni 
raamprojekti kaudu.

Kui neljakorruselisele kortermajale 
soojustagastusega ventilatsioonisüs-
teemi rajamine maksab keskmiselt 110 
000 eurot (+ km), siis lihtsam väljatõm-
beventilaatoritega ja värskeõhuklap-
pidega süsteem samale majale maksab 
umbes 15 000 eurot (+ km). Seega on 
ilmselge, miks osad ühistud valivad 
renoveerimise ilma KredExi toetuseta. 
Kui maja täielik renoveerimine mak-
sab näiteks miljoni, millest KredEx toe-
tab 40%, siis ülejäänud 600 000 eurot 
peab ühistu leidma oma vahenditest või 
katma laenuga. See on peamine põhjus, 

miks väiksemad ja keskustest kaugemal 
asuvad kortermajad otsustavad oda-
vama ja vähem mahukama renoveeri-
mise kasuks.

Samas võib tuua näiteks ühe Tartu 
viiekorruselise kortermaja, mis rekonst-
rueeriti eelmisel aastal täielikult. Kui 
enne remonti oli viienda korruse kahe-
toalise korteri küttearve kõige külme-
mal ajal 120 eurot, siis viimasel talvel 
oli kõige suurem arve 50 eurot. Sellele 
lisandub küll laenuraha 40 eurot kuus, 
kuid maja on aastakümneteks korras ja 
sealne sisekliima on kordades parem.

MILLEGA TULEB VENTILATSIOONI-
TÖÖDE TELLIMISEL ARVESTADA?

See, milliste rekonstrueerimistöö-
dega tuleb ventilatsiooni uuendamisel 
arvestada, oleneb Toimi sõnul majast 
ja projektist. Näiteks 3–5-korruseliste 
kortermajade puhul on kujunenud välja 
üsna kindel käekiri: võimaluse korral 
kasutatakse ära vanad majasisesed 
ventilatsioonilõõrid, et märgadest ruu-
midest niiskus välja viia. Maja välissein-
tele paigaldatakse plastkanalid, kust 
värske õhk korterisse viiakse. Korterio-
manikule tähendab see üldiselt seda, et 
igasse tuppa puuritakse ava ja vajaduse 
korral tehakse uus avaus ka wc/vanni-
toa vahelisse seina.

Sellise lahenduse puhul paigalda-
takse, olenevalt maja suurusest, kuni 
kolm ventilatsiooniagregaati näiteks 

hoone pööningule või katusele. Kok-
kuvõttes peaks korteriomanik olema 
kannatlik ja arvestama, et peale ventilat-
sioonitööde toimuvad veel kütte-, vee- ja 
kanalisatsioonitööd, iga korterit külastab 
palju inimesi. Väiksemad, näiteks kuue 
korteriga majad, lahendavad ventilat-
sioonisüsteemi sageli nii, et igas korteris 
on autonoomne ventilatsiooniseade, mis 
teenindab ainult ühte korterit.

Kindlasti ei tohi ventilatsioonisüs-
teem tekitada eluruumidesse häirivat 
müra ja ruumidesse suunatavat õhku 
tuleb vajaduse korral puhastada tol-
must vastavate filtritega. Välisõhua-
vasid peab kaitsma ja paigutama nii, et 
ruumidesse tulev õhk oleks võimali-
kult puhas ehk eemale prügikastidest, 
parklast jne. Lisaks tuleb ventilatsioo-
niseadmete valikul arvestada selliste 
ekspluatatsioonikuludega nagu elekter, 
hooldus- ja remonditööd. Viimane on 
väga oluline, kuna hea ruumiõhu kva-
liteet eeldab, et seadmeid kasutatakse 
õigesti ja hooldatakse regulaarselt.

www.aksumgrupp.ee 
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Renoveeritud trepikojaga suureneb 
teie kinnisvara väärtus

Kaunis ja korrektne tre-
pikoda rõõmustab nii ela-
nikke kui ka külalisi ning 
mis peamine – lisab väär-
tust teie kinnisvarale. Seda, 
millest alustada trepikoja 
rekonstrueerimist ja mida 
on selle juures oluline 
tähele panna, selgitab 
4Seina OÜ juhataja Madis 
Pihelgas.
Trepikodasid on väga erinevaid. Mõnda 
ei ole remonditud 30–40 aastat. Mõne 
puhul on kasutatud 15 aastat tagasi 
tehtud remondi käigus mitte kõige 
sobilikumaid materjale, mille tagajärjel 
trepikoda laguneb: värv koorub, seinad 
on täkkeid täis ning aknaraamid lase-
vad läbi külma ja niiskust. Kõigepealt 
tuleks korteriomanikel ja ühistul koos-
tada plaan, mida täpselt soovitakse 
koridoris ära teha ja mis on remondi 
eesmärk. Eesmärk võib olla lihtne värs-
kenduskuur, treppide ja trepikäsipuude 
remont, koridori laiendamine seniste 
panipaikade arvelt või vastupidi – kasu-
tada ära seni kelkude jaoks olnud ala 
isiklike seinakappide ehitamiseks.

Ent ükskõik millise remondi ja ees-

märgi kasuks otsustatakse, kõige täht-
sam on leida selles valdkonnas pikaaja-
lise kogemusega ettevõte, kus osatakse 
anda vajaduse korral konkreetseid 
ja asjalikke soovitusi. Kindlasti peab 
remondiettevõttel olema kogemusi just 
vanade pindade ettevalmistamises ja 
õige materjali valimises. Teinekord võib 
õige töötegija leidmine tõepoolest aega 
võtta, kuid see tasub end pikemas pers-
pektiivis ära.

KÜSIGE JULGELT NÄHA EELNEVAID 
SOOVITUSI!

Valitud ehitajaga tuleb kindlasti enne 
lepingu sõlmimist ja tööde alustamist 
mitu korda kohtuda ning kuulata tema 
soovitusi trepikoja viimistlemiseks, et 
leida mõistlik lahendus. Soovitatav on 
leida aega ja käia kohapeal vaatamas ka 
ehitaja seni tehtud töid. Kindlasti ei ole 
see raisatud aeg, sest ainult eelnevate 
soovituste abil näeb klient, millist kva-
liteeti on oodata tema enda majas, ja ka 
ettevõttes saadakse paremini aru, mida 
klient ootab.

Kuna trepikoja viimistlemiseks on 
mitu võimalust ja materjalide hinnak-
lassid on väga erinevad, on oluline, et 
ehitaja ja klient mõistaksid teineteist 
hästi. 4Seina pakub alati täislahen-
dust: peale viimistluse vahetame ära 
elektrikilbi uksed, plaadime põrandad, 
vahetame käsipuud, paigaldame uued 

postkastid ja välisuksed jne. Miljöö-
väärtuslikes piirkondades tahetakse 
harilikult säilitada rohkem endisaeg-
set, mistõttu kaasatakse töösse sageli 
ka disainerid, et tulemus oleks parim. 
Teeme rõõmuga disaineritega koos-
tööd ja soovitame ka ise klientidele 
häid sisekujundajaid.

Oleme seda meelt, et kui teha, siis 
korralikult ja korraga! Rõõm on tõdeda, 
et ka korteriühistud on läinud jär-
jest rohkem seda teed, et remontida 
kogu trepikoda korraga, sest remondi 
„tükeldamisel“ väikesteks osadeks on 
mitu miinust. Esiteks läheb rekonst-
rueerimine tõenäoliselt kallimaks. Tei-
seks näeb väga hea välja ainult selline 
trepikoda, kus on tehtud otsast otsani 
läbimõeldud, kvaliteetne ja põhjalik 
töö. Ja kolmandaks, kuna ehitus häirib 
elanikke, paljud tööd tekitavad lärmi ja 
tolmu, peab ühistu tegema enne trepi-
koja remonti korteriomanikele piisa-
valt selgitustööd. Mõistva suhtumiseni 
on aga keerukas jõuda, kui üks remont 
ajab teist taga ja töömehed müristavad 
trepikojas vahelduva eduga.

Parim tulemus saavutatakse kind-
lasti tellija ja ehitaja (ning disaineri) 
tihedas koostöös. Tellijal tasub küsida 
kõike, mis teda trepikoja remondi puhul 
huvitab, sest nii tellija kui ka ehitaja 
eesmärk on tegelikult üks ja seesama: 
kaunis ja praktiline trepikoda, mille üle 
võib uhkust tunda.



Leiame ja loome teile sobivaima 
päikeseelektrilahenduse.
Oleme teie pikaajaline partner!
     täpsed 3D toodang- ja tasuvusanalüüsid

     projekteerimine

     päikeseelektriseadmete maaletoomine ja müük

     päikeseelektrijaamade rajamine võtmed-kätte kujul

     päikeseelektrijaamade hooldus



Katused, rõdud, 
terrassid, trepid, 
liited, remont ja ehitus

Küsi hinnapakkumist või vaata lisaks www.katuseprofid.ee


