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Millega on korteriühistul tarvilik
arvestada kaugloetavate
veearvestite valikul?
Paljud korteriühistud
koguvad endiselt veearvestite näitusid vanamoodsalt paberil. Samas
oleme järjest enam harjunud, et näiteks elektrinäidud liiguvad võrguettevõtte andmebaasi
automaatselt. Miks tasub
kasutada kaugloetavaid
veearvesteid ja milliseid
arvesteid eelistada,
selgitab vee- ja soojusarvestite tootja
Maddalena S.p.A
toodete maaletooja
Hekamerki OÜ esindaja
Margus Kaasik.

"

juba mõne aastaga ära, võrreldes teenuse ostuga.
JUHTMEVABALE SÜSTEEMILE TASUB EELISTADA
JUHTMEGA SÜSTEEMI

"

_________________
Enamikus Eestimaa korterites
on kasutusel nn vanad ehk
B-täpsusklassiga mehaanilised
arvestid.

Veemõõtjaid on lai valik: mehaanilised ühe- ja mitmejoalised
veearvestid, keerulisema konstruktsiooniga väga täpsed kolbarvestid, turbiinarvestid, tehnoloogiliselt aegunud
elektromagnetilised ning väga täpsed
ummistusvabad ultraheli veearvestid.

Enamikus korterites on kasutusel nn
vanad ehk B-täpsusklassiga mehaanilised veearvestid, mis mõõdavad usaldusväärselt alates vooluhulgast 30 l/h
ehk 0,5 l/min. Paraku on sellistel veearvestitel suurem mõõteviga, eriti kui nad
on paigaldatud horisontaalasendi asemel vertikaalselt. Vale paigalduse tõttu
võivad mõõdikud eksida isegi enam kui
kaks korda! Samas räägib mehaanilise
veearvesti kasuks mitu eelist: lihtne
konstruktsioon, töötab lisaenergiat
kasutamata,
piisav
kvaliteet,
soodne
___________________ hind, lihtne loetavus
ja mugav paigaldus.

Kaugloetavatele veearvestitele üle
minnes võidavad kõik pooled.
Kaugloetavate veearvestite kasutusele võtmisel võidavad Kaasiku sõnul
kõik osalised: tarbijal jääb ära tüütu
pidev näitude kogumine ja edastamine, korteriühistule on näidud alati
õigel ajal edastatud ning raamatupidaja
saab mõõteraporteid mugavalt töödelda. Korteriühistutel tasub mõelda,
kas tahetakse kõike veearvestitega
seonduvat ise hallata või osta andmete
kogumise ja töötlemise teenust. Kulud
sõltuvad siin toodete valikust. Kui veenäitude kogumist haldab korteriühistu,
tasub see esmalt suur investeering end
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Arvestivahetusele vastupidine teema
on aga taatlemine. „Taatlemine on taatluseeskirjadele vastav menetlus, mis
hõlmab mõõtevahendi vastavuse kontrollimist mõõtevahendi tüübikinnituses
toodud metroloogilistele omadustele
ja mõõtevahendi märgistamist labori
poolt. Ehk lihtsamalt öeldes saab taatlemisel teada, kui palju mõõtevahend
veekulu arvestades eksib,“ selgitab
Kaasik. Majandus- ja taristuministri
määruse järgi on maja üldveearvesti
taatlusperiood viis aastat. Korteri veeja soojusarvestite taatlus on vabatahtlik, taatluse vajaduse otsustab korteriühistu.
KAUGHALDUSESSE SAAB LIITA KA
MAJA ÜLDVEEMÕÕTJA
Lisaks korterite veemõõtjate kauglugeritele pakub Hekamerk lahendust
ka maja üldveemõõtja ühendamiseks
samasse lugemissüsteemi korterite
veemõõtjatega. „Kuna kõik näidud on
ühel ajal võetud, on ka veekadu peaveearvesti ja korterite näitude summa
jaoks minimaalne,“ räägib Kaasik.

Ta v a v e e m õ õ t j a d ,
kaugloetavad
juhtmevabad ja kaugloetavad
juhtmega
süsteemid – siit leidub sobiv kõigile.
„Kõigil neil kolmel lahendusel on omad
plussid. Meie soovitame ühistutel kasu- „Mainin seda, kuna üldveearvestid
tada hooldusvabamat juhtmega süs- võivad kuuluda vee-ettevõttele ja
teemi. Raadiosüsteemid kestavad üldi- nemad annavad vaid arvesti ning paluselt kuni 10 aastat ja vajavad sõltuvalt vad sisestada oma süsteemi näidu. Kui
tootjast seejärel patareide,
veearvestite või andurite
_________________
vahetust,“ annab Kaasik nõu.
„Tegelikult
soovitataksegi Korteri vee- ja soojusarvestite
veearvestid iga 10 aasta taatlus on vabatahtlik, selle
tagant välja vahetada, samas
seaduse järgi selleks kohus- vajaduse otsustab ühistu.
tust pole.“

"

KÕIK KORTERMAJADE REKONSTRUEERIMISEST|2021

tahta panna seda nüüd lugemissüs- veearvestile käib M-Busi moodul ehk
teemi, tuleb lisada sinna majasiseseks andur eraldi peale. Selle eelis on, et kui
või väliseks
veearvesti mehaapaigalduseks
osa peaks
__________________ niline
sobiv M-Busi
ummistuma
või
andur.“
Hekamerk OÜ on tegutsenud 15 viga saama, tuleb
see välja
aastat edukalt sanitaartehniliste ainult
Juhtmega ja
vahetada. Ja vasturaadio Data- toodete hulgimüüjana.
pidi – kui anduriga
logger on areon probleeme, jääb
nenud andmeveearvesti samaks
lugemissüsteemid, mis koguvad and- ja vahetada tuleb vaid andur.
meid M-Busi kasutavatelt seadmetelt,
nagu vee-, soojus- ja elektriarvestid. Teiste kokkulugemissüsteemidega võrIgapäevased lugemid salvestatakse reldes on Maddalena süsteemid, mida
ja on saadaval kuni 10 aastat. M-Busi müüb ja vahendab Hekamerk, väga
kaugloetavad korterite veearvestid eri- kasutajasõbralikud. Neid on väga lihtne
nevad enamikust samalaadsetest, kuna seadistada ja kasutada.

"

Majasisene juhtmevaba
näitude lugeja
Radio Data Logger

Majaväline näitude lugeja
Arrow Collect

Veearvesti paigaldus on lihtne,
kuna seda pole vaja juhtmetega
ühendada. Tehnoruumi paigaldatakse kokkulugeja, millele peab
lisama maja suuruse järgi võimendeid, et saaks kätte kõik soovitud
arvestid – sellest sõltub süsteemi
kulu. Soovituslik on lisada ühte
trepikotta iga kolme-nelja korruse
kohta üks võimendi. Nagu raadioside puhul ikka, oleneb palju
ka seinte paksusest, raudustest
ja muust, mis võivad takistada
raadiolainete levikut. Statsionaarse süsteemi eelis on see, et süsteem kogub pidevalt andmeid ja
seadme saab seadistada nii, et see
saadab iga kuu alguses automaatselt näitude raporti valitud e-posti
aadressidele.

Selle raadioanduritega veearvesti paigaldus on kiire, kuna ei
pea vedama juhtmeid. Tegu on
soodsa ja väga lihtsa kokkulugemissüsteemiga. Veearvestitel
on peal raadiomoodulid, mille
poolt saadetava info püüab kinni kaasaskantav Arrow Collecti
seade. See tähendab, et iga kuu
lõpus tuleb käia füüsiliselt tiir
maja ümber või sees ja korjata korterite näidud vastavasse
programmi. Süsteem sobib
lisaks ühistutele ka haldusfirmadele, kes peavad niikuinii
korra kuus maja üle vaatama
ja koguvad ka veearvesti näite.
Sama seadet saab kasutada eri
majadel ja ka jagada ühistute
vahel.
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Hekamerk OÜ on tegutsenud 15 aastat edukalt sanitaartehniliste toodete
hulgimüüjana. Teeme koostööd oma
ala professionaalidega, pakkudes laias
valikus vee-, kütte-, kanalisatsiooni- ja
jahutussüsteeme ja nende komponente. Veearvestite valikul aitame leida
igale korteriühistule sobiva lahenduse!
Rohkem infot küsi Hekamerkist

www.hekamerk.ee

Majasisene juhtmega
andurite lugeja
Data Logger

Juhtmetega süsteemid on
alati kindlamad ja seepärast
on soovitatav paigaldada
ühistutes just neid. Töömehele on muidugi lihtsam
paigaldada raadiosüsteemi,
kuid korra veetud juhtmed
kestavad julgelt 30–50 aastat.
Kokkulugemissüsteemi jaoks
tuleb tekitada tehnoruumi
koht, kuhu seade panna
ja kuhu jooksevad mööda
juhet kokku kõik andurid.
Muus osas töötab seade
samamoodi nagu raadio
statsionaarne süsteem – iga
kuu ettenähtud ajal saadab
süsteem automaatselt näitude raporti.

SINA
LIHTSALT
LOE
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Turvaline ja miljööga sobiv
prügimaja on ideaalne asendus
silmariivavatele prügikastidele
Alternatiiv inetutele prügikastidele, mis asuvad
kortermajade kõrval ja
reostavad linnapilti, on
puidust prügimajad, mis
sobivad miljöösse ja on
tehtud eritellimusel. Prügimajadega samas stiilis
saab valmistada ka jalgrattapanipaiku ja tööriistakuure. Mitu omavalitsust on loonud selleks ka
näiteks korteriühistutele
mõeldud projekti „Hoovid
korda!“ või muud toetusprogrammid.
Kloogaranna külas tegutseval Leigri
Puukojal on prügimajade ja tööriistakuuride valmistamises aastatepikkune
kogemus. Nende tegevus on suunatud
hetkel põhiliselt Haapsallu ja Harjumaale, kus võib näha ilusaid näiteid

Leigri toodetud prügimajadest. Leigri Puukoja hing on puutöömeister Meelis Leigri,
kes elas pikalt Norras
ja alustas Eestisse
naastes siin oma ettevõttega.
„Prügi
sorteerimine läheb aina enam
inimestele korda ja
kortermajade ees seisab sageli 3–4 prügikasti eri sorti prahi
jaoks. Paraku pole
need aga visuaalselt
eriti kenad. Vahel
kipuvad loomad ja
linnud prahti laiali tassima ning samuti
on üleskäiva kaanega prügikastidele
lumega keerukas ligi pääseda. Prügikast on justkui maja visiitkaart, mis
peaks olema viisakas ja korrektne!“
ütleb Leigri.
Koostööd tehakse näiteks LääneHarju vallaga, kelle nägemust arvesse
võttes said välja töötatud tehnilised
lahendused, joonestatud projektid ja
tehtud visandid, milliseid funktsioone
peaks üks hea prügimaja täitma ning
milline välja nägema. „Praeguseks on
meil olemas erinevate prototüüpide
joonised,
aga
loomulikult valmistame
prügimaju ja muid
tooteid ka tellija antud mõõtude ja soovide
järgi. Kindlasti ei
oota me jooniseid klientidelt,
vaid
saadame
ise eskiisi ja täpsema kirjelduse
koos hinnapakkumisega,“ sõnab
Leigri.
Tema sõnul
on oluline, et
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panipaigad sobiksid miljöösse ning
oleksid samas turvalised ja funktsionaalsed. „Võime teha majakesed nii
tavaliste, lükand- kui ka metallvõrgust
ustega, võtme või koodiga lukustatava,
aga ka mittelukustatava või hoopis avatud varjualusena. Prügimaja võib olla
ainult prügikastide jaoks, aga võib olla
ka suurem, et sinna mahuksid veel jalgrattad või aiatööriistad. Kui teie ühistu
tunneb puudust nii panipaigast, jalgrattakuurist kui ka prügimajast, siis saame
teha mitu ühes väga vähese vaevaga!“
Leigri Puukoda valmistab pilkupüüdvaid prügimaju, mis sobivad teiste
hoonete värvi, stiili ja üldise miljööga.
Lisaks saab meistrilt tellida mööblit, terrasse, saunalavasid ja kõike muud, mida
saab teha puidust. Garantii töödele on
neli aastat. Peale selle tagab Leigri Puukoda kvaliteetse täisteenuse, mis sisaldab meeldivat suhtlust, kaasamõtlemist parima lahenduse saavutamiseks,
kiiret tööd, tähtaegadest kinnipidamist,
laitmatult korras ja puhast tööjärgset
ehitusplatsi ning paindlikkust ja vastutulelikkust kliendi soovidele.
Värvikaid näiteid
Leigri Puukoja toodetest:

www.leigri.ee
www.puidubutiik.ee
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Swedbank tõi turule uue energiatõhususe laenu korteriühistutele
Swedbank laiendas
tänavu jaanuaris korteriühistute laenuvõimalusi –
intress ja laenu maksimaalne pikkus sõltub
nüüd energiaklassist.
Ühistutele, kes teevad
täisrenoveerimise,
pakume parimaid laenutingimusi. Tänu 10 aastat
pikemale perioodile on
laenuraha kättesaadavam
paljudele ühistutele, sest
kuumaksed saavad olema
palju taskukohasemad.
A- JA B-ENERGIAKLASSI PROJEKTID
Meie eesmärk on innustada korteriühistuid turu kõige pikema laenutähtaja ja parima intressiga mõtlema renoveerimistöödel tavapärasest enam
energiasäästule ja ehituskvaliteedile,
mis on kasulik nii korteriomanikele kui
ka keskkonnale.
Kui projekteerite oma korterelamu
vähemalt B-energiaklassi tasemele,
saate küsida laenu kuni 30 aastaks.
Samas, mida pikem on laen, seda suuremad on intressikulud, mistõttu soovitame lähtuda enamiku korteriomanike
maksevõimest.
Eriti energiatõhusate renoveerimislahenduste puhul ehk A- või B-energiaklassi saavutamisel pakume sõltuvalt projektist intressimäära alates
1,99%.
C-ENERGIAKLASSI PROJEKTID
Nüüd saame varasema 20 aastase
perioodi asemel pakkuda laenu kuni 25
aastaks, sest ka C-klassi saavutamine
on vanemate korterelamute puhul
8

väga hea tulemus. Intressimäär võib 1.
jääda ehk pisut kõrgemaks kui B-klassi Koosolek, kus saab osaleda kohapeal ja
projektidel, kuid on siiski võrreldav elektroonselt – kõige paindlikum lahendus, kus omakodulaenude
on võikeskmise
____________________ nikel
malik valida,
tasemega.
mil viisil sobib
Samal
ajal Investeerimine annab ühistutele
pole
ühisvõimaluse hoida pikas plaanis kokku enam osaleda.
tutel
vaja
2.
mingit kin- võimalikult palju soojusenergiat.
100% elektnisvara tagaroonne koostiseks panna.
olek, kus juhatusele on enne teada, et
kõikidel on võimalik osaleda elektroonMIKS INVESTEERIDA OMA
selt. Selle eelduseks on juhatuse võiKODUMAJJA?
malused teha koosolekut digiseadmete
Investeerimine annab ühistutele või- vahendusel.
maluse hoida pikas plaanis kokku võimalikult palju soojusenergiat ja elamu 3.
soodsa asendi korral toota ka päike- Kirjalik koosolek, kus omanikud võivad
seenergiat. Ühistu laenuga maja korda fikseerida oma otsused paberkandjal
tehes on võimalik saada eluasemekulud või e-posti teel. Selle vormi juures tuleb
parema kontrolli alla, sest terviklikult aga vaadata põhikirja, kas on piiranguid
rekonstrueeritud majas pole vaja järg- osalejate või häälte arvu kohta.
neva 20–30 aasta jooksul suuremaid
Meil on ette valmistatud üldkoosinvesteeringuid teha.
oleku otsuste protokolli näidis ja pikem
Õnneks on nüüdseks välja töötatud ja juhendmaterjal erinevate koosoleku
praktikas toimivad ventilatsioonila- pidamise vormide kohta.
hendused, et eluruumides oleks alaliselt värske õhk koos soojusenergia Swedbanki laenuhaldurid, kes nõustatagastusega. Paljude ühistute praktili- vad ühistuid, on pika töökogemusega
sed kogemused võiksid anda julgustust ja meilt on võtnud laenu juba üle 4000
kahtlejatele, et investeering sisekliima ühistu. Seetõttu oskame pakkuda paritagamisse on vältimatult vajalik ning maid lahendusi kõikidele ühistutele ja
seda saab praeguste lahendustega teh- elamutüüpidele.
niliselt ja töökindlalt teha.

"

VÕIMALUSED ÜLDKOOSOLEKU
KORRALDAMISEKS PIIRANGUTE
AJAL
Soovitame laenutingimused, samuti
koosoleku korraldamise vormi ja
otsuste sisu enne üldkoosoleku toimumist pangaga läbi rääkida. Koos leiame
parimad lahendused just teie ühistule.
Koroonaviiruse tõttu tuleb arvestada
piirangutega füüsiliste koosolekute
korraldamisel, ent ühistutel on siiski
erinevaid võimalusi oluliste otsuste
vastuvõtmiseks:

Janis Pugri
Korteriühistute valdkonnajuht
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Meie kortermaja

saab korda
Korteriühistu energiatõhususe
laen intressiga alates 1,99%
Vaata lähemalt

swedbank.ee/korterelamulaen

Finantsteenust pakub Swedbank AS. Tutvu tingimustega ja pea nõu.

www.eestiturundusagentuur.ee/tagasiside
Teie arvamus on meile oluline!

Korteriühistud: hea tehnilise
konsultandita rekonstrueerimisprotsessi ette ei kujutaks
Mitme korteriühistu
kehvad kogemused
viletsa ehituskvaliteedi
ja puuduliku projekteerimisega on teinud teised
ettevaatlikuks. Omanikujärelevalve ja tehnilise
konsultandi teenust
pakkuva Accurato
Fassaadide OÜ juhatuse
liikme Ruve Visnapuu
sõnul on ainuõige otsus
kaasata keerukasse
rekonstrueerimisprotsessi sõltumatu ja
kogemustega konsultant,
kes aitab ühistul jõuda
parima lõpptulemuseni.

Rekonstrueerimise eesmärk on suuren- ACCURATO EKSPERDID ON PÕHdada hoone energiatõhusust ja paran- JALIKUD JA LEIAVAD KEERUKALE
dada sisekliimat, pikendada hoone iga MURELE MÕISTLIKU LAHENDUSE
ja suurendada selle väärtust kinnisvaraturul. Selleks et kõik kulgeks sujuvalt Tartus asuva KÜ Riia 9 juhatuse esinaine
ja lõpptulemus oleks parim, on mõist- ja Eesti Korteriühistute Liidu juhatuse
lik
sõlmida
liige Dagmar Mattiileping kogesen on teinud Accu_______________ rato Fassaadidega
mustega omanikujärelekoostööd üle 10 aasta.
Rekonstrueerimise eesmärk
valvega, kelle
„Nad ei tee kunagi peleesmärk on on suurendada hoone
galt hinnapakkumist,
tagada ehitus- energiatõhusust ja parandada vaid tulevad objektile
tööde kulge- sisekliimat, pikendada hoone kohale, kuulavad omamine projekti
nike ideid ja teevad
iga ja suurendada selle
järgi, järgida
ettepanekuid. Oleme
e h i t u s l i k k e väärtust kinnisvaraturul.
ülimalt rahul, sest
norme
ja
korteriühistu
juhakindlustada
tuse liikmetel ei ole
nõuetekohane ehituskvaliteet. Tööde ju ehitusharidust! Nad ei jäta juhatuse
puhul, mis tehakse KredExi toetusega, liikmeid omapäi otsustama, vaid viivad
on kohustuslik kaasata ka tehniline alustatu alati lõpuni. Samuti on nad
konsultant, kes nõustab toetuse saajat väga hoolikad järgima ehitustehnilisi
projekteerimis- ja ehitustööde eelar- nõudeid, on nõudlikud ehitajate ja provete koostamisel, projekteerimis- ja jekteerijate suhtes.“
ehitushangete läbiviimisel, ajagraafikute koostamisel jm vajalike protses- Laagri alevikus asuva KÜ Veskitammi 9
side juures.
juhatuse liige Toomas Artma meenutab
10 aasta tagust aega, mil nende ühistu
„Olen töötanud selles valdkonnas üle Accurato spetsialistid on pädevad otsis koostööpartnerit, kes aitaks reno20 aasta ja puutunud kokku juhtumi- mõlemas ja paljud ühistud üle Eesti on veerida kahekorruselist ühe trepikotega, kus rekonstusaldanud oma asja- jaga maja. Ühistu pidi võtma 1958. aasrueeritud objekajamise just neile. tal ehitatud majas ette kapitaalremondi
_______________ „Tehniline konsul- vundamendist katuseni. „Me ei oleks
tide puudused on
ilmnenud
alles
ja omanikujä- ise suutnud kunagi sellise põhjalikkuFassaaditöödel jäetakse tege- tant
pärast garantiirelevalve
peavad sega projekti vastamist reaalsusele
aja lõppu,“ rää- mata näiteks süvistatud
pakkuma sõltuma- jälgida ja ehitajatega suhelda – seda
gib Visnapuu. Ta tüübeldamine.
tut teenust ja esin- enam, et ehitustööde ajal läks esimene
toob
remondidama tellija huve,“ ehitaja pankrotti ja tuli leida uus tegija,
tööde
praagist
kinnitab Visnapuu. kes alustatud tööd sama hinnaga lõpule
esile tüüpilise näite: fassaaditöödel „Nii kaitstakse ühistut fiaskode eest, viiks!“
jäetakse tegemata näiteks süvistatud kus nad maksavad ehitustööde eest
tüübeldamine. Nii ilmuvadki tänavapilti liiga palju, töid tehakse ebakvaliteet- 100 000 eurot maksnud ehitustöö oli
omamoodi lepatriinutäpilised majad, selt, rikutakse kokkulepitud graafikut pisikese maja jaoks väga suur suutäis,
kus lisakinnitusena on toimunud soo- või ei suvatseta teha garantiitöid. Meil aga soov oli maja täiesti korda saada.
jusülekanne välisseina pinnale ja kinni- on palju kogemusi ning lisaks erialain- Sellise summa juures ei olnud mõtet
tuskohad on silmaga näha. Pikas plaa- senerid muinsuskaitse, teedeehituse kasutada harrastusehitajaid ega tegutnis kahjustab see fassaadi katet, mis ja elektritööde jaoks, et katta kõik seda katse-eksitusmeetodil. Isegi kui
võib vajada juba mõne aasta möödudes vajalikud teemad, mida üks ühistu võib alguses mõni majaelanik kahtles, kas
uuesti värvimist.
rekonstrueerimisel vajada!“
ikka on vaja palgata eraldi projektijuht,

"

"
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said aegamisi kõik aru, et see oli parim
lahendus.

"

projekt vastaks tegelikku_________________
sele ja tööd oleksid tehtud kvaliteetselt. Kindlasti Otsustasime renoveerida oma kortertuleks kaasata tehniline
maja KredExi toel ja kindlasti oli vaja
konsultant juba algfaasis,
kui korteriühistu alles pla- kaasata tehniline konsultant.
neerib remonti. Selleks et Meie huviorbiiti sattusid nad
eksperdid aitaksid üle vaa- hinnapakkumiste küsimisel.
data eri osade projektid,
kuulutada välja võrreldavad
Rutt Marjasoo
ehitushanked, võrrelda ja
Paide KÜ Aasa 3 juhatuse esinaine
analüüsida ehitajatelt laekunud pakkumisi ning sõlmida lepingud.

„Soovisime leida partneri, kes viiks kogu
protsessi läbi algusest lõpuni – olukorra
väljaselgitamisest ja projekteerimisest
kuni võtmete üleandmiseni. Ehitusturul ringi vaadates ja selliseks koostööks
pakkumisi küsides sai tugeva ülekaalu
nii hinnas kui ka suhtumises Accurato
Fassaadid,“ meenutab Artma. „Iga detail
ja euro kulutus sai alati läbi räägitud ja
läbi kaalutud. Ruve ei andnud kunagi
lubadusi, mida nad poleks suutnud
täita, ja hoidis
jalad maas nii
_____________
tellijal kui ka
töövõtjatel. Iga detail ja euro kulutus
Meie maja on sai alati läbi räägitud ja
laitmatus korläbi kaalutud.
ras siiani!“

"

Paide Korteriühistu Aasa
3 juhatuse esinaine Rutt
Marjasoo kiidab samuti
Accurato tööd. „Otsustasime renoveerida oma
kortermaja KredExi toel
ja kindlasti oli vaja kaasata
tehniline konsultant. Meie
Toomas Artma huviorbiiti sattusid nad
Raplamaal
KÜ Veskitammi 9 juhatuse liige hinnapakkumiste küsimiKuimetsa
külas asuva
sel ja me ei ole pidanud
Põllu Maja KÜ
kahetsema! Ruve Visnajuhatuse liige Aili Raidma ütleb, et tema puu on mees nagu muiste – alati valmis
teab Accuratot ajast, kui nad hakkasid nõu andma ja probleemidele lahendusi
otsima võimalusi kortermaja renovee- otsima, ta on vaieldamatult oma ala
rimiseks ehk aastast 2016. „Otsisin spetsialist. Oleme valikuga väga rahul.“
tehnilist konsultanti ja internetis taustauuringut tehes leidsin Ruve, kes oli Koostöö seob Accurato Fassaadidega
põhimõtteliselt kohe nõus meiega koh- ka Kaspar Kaljuveed EstateGuru OÜ-st.
tuma ja hinnapakkumist tegema. Väga „Kuna finantseerime kinnisvara arentark ja tunneb oma ala. Olen ka hiljem dusprojekte, kus projekti ehituseelartema poole ehitusprobleemidega pöör- ved jäävad vahemikku 1–10 miljonit
dunud ning Ruve leiab aja mind kuulata eurot, on selleks vaja efektiivset ehitusja murele vastuseid anda. Teda teebki etappide finantseerimise lahendust.
eriliseks vastutulelikkus ning soov Koostöö käigus oleme tuvastanud mitkliendi muret kuulata ja lahendusi pak- mel objektil puudujääke, kus akteeritud
kuda.“
oli näiteks reaalsusest palju suuremas
mahus töid. Tänu Ruve kaasamisele
ehitusprotsessi kontrolli, saime finantHEA TEHNILINE KONSULTANT
seerida tegelikult tehtud töid ja hoida
AITAB REAALSELT RAHA SÄÄSTA
investoritele lubatud riskitaset. AccuEhitusjärelevalve kontrollib ehitusega rato teeb sobivaks partneriks nende
seotud määruste ja seaduste täitmist põhjalikkus, soov pakkuda uusi efekkohaliku omavalitsuse poolt. Omani- tiivsemaid lahendusi ning julgus juhtida
kujärelevalve ülesanne ainuüksi tel- puudustele tähelepanu, nii et ehituslija esindaja ja kaitsjana on jälgida, et protsess ja selle kulud on kontrolli all.“
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Accurato Fassaadid OÜ pakub peamiselt tehnilise konsultandi ja omanikujärelevalve teenust, kuid teeb ka ehitiste
ja ehitusprojektide ekspertiise, nõustab korteriühistuid ja eramajaomanikke
ning koostab ostueelseid eksperthinnanguid nii uusarendustele kui ka vanematele objektidele. Nõudlikumatele
klientidele pakutakse ka ehituse peatöövõtja teenust. Lisaks tegeleb Accurato teehoiutööde järelevalve ja muinsuskaitsealuste objektidega.
Ettevõtte eesmärk on pakkuda praktilist ja mõistliku hinnaga teenust ning
olla tellijale usaldusväärne, kohusetundlik ja korrektne partner, kes esindab kliendi huve kogu ehitusprotsessi
kestel. Accurato meeskond, kellel on
elu- ja ühiskondlike hoonete järelevalvetöö korraldamises aastatepikkune
kogemus, teeb oma tööd südamega,
pakub läbimõeldud ja kestvaid lahendusi ning peab antud lubadusi. Kliendina võite olla kindlad, et teie päringutele vastatakse kiiresti ja olenevalt
vajadusest ollakse valmis pakkuma teenust juba 24 tunni jooksul.

Accurato Fassaadid OÜ
tel +372 511 8916

info@accurato.ee
www.accurato.ee
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Vana aken on väärtus, mida tasub
hoida ja hooldada
Igaüks soovib muuta oma
kodu ilusamaks, soojemaks
ja turvalisemaks ning väga
suur osa hoone väljanägemises on akendel. Vanad
aknad ja uksed lisavad majale ajastu hõngu, väärikust
ja väärtust ning näitavad, et
sealsed elanikud hindavad
ajalugu.
Paraku on väga palju inimesi, kel on
tulnud remonti tehes mõte vahetada
vanad puitaknad hooldusvabade ja
tihedate polüvinüülkloriidist ehk PVCakende vastu. Plastakende tootjad on
oma kaubaartiklit agaralt ja jõuliselt
reklaaminud, jättes osavalt mainimata
kõik sellega seotud halvad küljed.
Samuti räägib uue puitakna kahjuks
hind. Muinsuskaitseamet on aga kindlal
seisukohal, et on viimane aeg puitaken
taas au sisse tõsta ja selle häid omadusi
meelde tuletada.
Juba väikseima originaaldetaili
asendamine lõhub märgatavalt vana
puitakna tervikut. Pealegi on selline
tegevus täiesti põhjendamatu, sest
kui puitaknad on siiani vastu pidanud,
kestavad nad veelgi! Mõistagi sõltub
akende vastupidavus peale kasutatud
materjali ka valmistusviisist, hooldusest

ja sellest, kuivõrd need on ilmastiku
meelevallas. Sellest hoolimata leiame
veel tänapäevalgi aknaid, mille vanus
küündib tänu omaaegsete meistrite
oskustele saja ja enamagi aastani. Uute
akende eluiga jääb aga millegipärast
tunduvalt lühemaks. Mis on selle põhjus?
KVALITEETNE AKEN KESTAB KAUA
Veel sada aastat tagasi tegid
aknaid
õppinud meistrimehed, kes valisid
eri
aknaosade
tarbeks
sobiva
puidu.
Kasutati
nii kuuske kui ka
mändi,
rohkem
siiski
viimast.
Aknapuidult
nõuti, et see oleks
tihedate
aastarõngastega, sirge
ja oksavaba. Puidu
ettevalmistamine
algas juba metsas.
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Leidub teateid kasvavate puude koorimise kohta maikuus, mille tulemusena küllastus tüvi vaiguga, muutudes
nii mitu korda vastupidavamaks. Puid
langetati südatalvel ja kindlate reeglite järgi. Tänapäeval on aknatootmine
100% äritegevus, kus tähelepanu on
pööratud ajakulu ja toote hinna võimalikule vähendamisele. Vahendid on teised ja puidu valikul vaadatakse vaid, et
see oleks pragudeta ja oksavaba.
Viimasel ajal räägitakse üha rohkem säästvast arengust, mis tähendab,
et ressursse tarbitakse, saasteaineid
paisatakse õhku ja vette ning jäätmeid
käideldakse looduse poolt ette antud
piirides. Tõhus viis mingi toote keskkonnamõju väljaselgitamiseks on hinnata
selle elutsüklit. 1996. aastal hinnati
Oslos eri aknatüüpide keskkonnamõjusid 90-aastasel ajaskaalal, millest ilmnes, et kõige keskkonnasäästlikumad
on puidust ühekordse klaasiga topeltaknad. Järgnesid aknad, mille sisemisel
raamil on topeltklaas. Seda enam tuleb
rõhutada, et puit on ja jääb ainsaks
taastuvaks, täielikult biolagunevaks,
vähe saastavaks ja hästi ümbertöödeldavaks ehitusmaterjaliks.
13

MILLEST ALUSTADA AKNA
RESTAUREERIMIST?
Palju infot ja praktilisi nõuandeid
saab Eesti Vabaõhumuuseumi maa-arhitektuuri keskuse lehelt. Lisaks on
töökodasid, kus saab ise oma aknaid
korrastada ja kus on kohapeal meistrid,
kellelt nõu küsida: Tallinna SRIK, Tartu
SRIKi restaureerimiskeskus, Puukoi
Wärkstuba, Meestekoda.
Samm 1: akna vanus. Peatu ja vaata
oma vana akent lähemalt, sest õnnestunud tulemuseks, õigete materjalide,
viimistluse ja töövõtete valikuks on
esmatähtis määrata akna vanus ja sellega seni tehtud tööd.
Samm 2: kahjustused. Üldjuhul
tasub akent taastada siis, kui kahjustuse ulatus ei ületa 50%. Ära näe materjalide loomulikus kulumises märguannet akna äraviskamiseks! Enamasti on
akna kahjustused seotud niiskusega ja
neid tasub otsida aknaraami alaosast,
sest mööda aknapinda alla voolav vesi
põhjustab seal suurema niiskuskoormuse.
Samm 3: klaaside eemaldamine ja
märkimine. Kuigi vanade akende taastamine on jõukohane ülesanne paljudele, võiks oma esimese vana akna
taastada võimaluse korral mõne teadjama inimese pilgu all. Klaasi eemaldamine võib esimesel korral olla keerukas.
Samm 4: vana värvi eemaldamine.
Värvi eemaldamine nõuab aega ja kannatust. Kindlasti tuleb kasutada enesekaitsevahendeid ja teha seda võimaluse korral katusega õuealal, et hingata
vähem sisse mürgiseid värviaure ja rohket tolmu. Vältida tasub otsest päikesevalgust ning kuummeetodiga töötades
kaitse iseennast ja puitu!
14

Samm 5: plommimine ja puiduparandused. Pärast värvi eemaldamist on võimalik aknaraami seisukorda ja kahjustusi lähemalt uurida.
Puidu parandamisel lähtu rusikareeglist: asenda nii vähe kui võimalik, aga nii
palju kui vajalik! Ära paranda iluvigasid,
vaid asenda puit üksnes siis, kui see on
pehkinud. Raame ei pahteldata, pragude täitmiseks võid kasutada kitti.
Samm 6: klaasimine ja kittimine. Kui
pead klaasi lõikama, siis tee seda tasasel
ja pehmel, nt vildist alusel. Kriidipulbrist
ja naturaalsest värnitsast koosnev kitt
tuleb muljuda peopesas pehmeks, katta
klaasivalts ühtlase 3 mm paksuse kihiga
ja asetada klaas kitikihile. Seejärel kinnita klaas spetsiaalsete klaasitihvtidega
raami külge ja eemalda kitipeenrast välja
pressitud kitt. Kitt kuivab muide aastaid,
seega ei tasu jääda ootama selle lõplikku
kuivamist.
Samm 7: värvimine. Eelistada tasub
vana head linaõlivärvi. Värvimine algab
kruntimisest, kuid vana linaõlivärvi
peale värvides pole kruntida vaja. Värvitakse üksnes raami sisemist ja välimist poolt, et hiljem poleks muret, et
oled akna kinni värvinud. Pärast kruntimist kanna raamidele vahevärv ja seejärel juba viimistluskiht.
Samm 8: hooldamine. Ühelgi neist
ette võetud sammudest pole suuremat
sorti jumet, kui vastne linaõlivärviga
värvitud aken jääb aastateks tähelepanuta. Üldistades võib väita, et ühe akna
taastamine võtab kokku aega umbes
kaks päeva. Järjepidev hooldus, mis
võtab aastas umbes 20 minutit, on kokkuvõttes odavam ja ajasäästlikum kui
parandamine.
Värvikihi seisukorrast ja restaureerimisest möödunud ajast olenevalt

piisab värvikihi õlitamisest linaõlivärnitsaga või tuleb pinnad värvida uuesti
linaõlivärviga. Jälgida tuleb eriti seda,
et kitt oleks tihedalt klaasi vastas ja
seda kataks 2 mm ulatuses värvikiht.
Hooldamata aknal lööb kitt klaasi küljest lahti ja võib hakata mõne aastaga
raamist välja pudenema. Siis on vajalikud kiti kohtparandused.
Pika perspektiivi nägemine on peamine argument puitakende kasuks:
plastaknaid ei ole võimalik parandada
või hooldada, need peab kulumisel täielikult välja vahetama. Samas puitakna
hooldamisega saab iga vana maja omanik soovi korral ise hakkama.
NÕUSTAMINE JA TOETUSED
AKENDE TAASTAMISEKS
Mälestiste ja muinsuskaitsealade
hoonete puhul tasub küsida nõu Muinsuskaitseameti nõunikelt, kes on igas
maakonnas. Samuti saab taotleda
Muinsuskaitseametist toetust mälestiste ja muinsuskaitsealade hoonete,
sh akende restaureerimiseks. Paljudel
omavalitsustel, nagu näiteks Tallinnal,
Tartul ja Pärnul, on oma restaureerimistoetused.
Akende taastamisel küsige julgelt nõu!
Nõunike kontaktid leiate veebilehelt

www.muinsuskaitseamet.ee.

Osale ka 22. mail 2021
Eesti Vabaõhumuuseumi fookuspäeval
„Vaata vana akent!“

https://www.facebook.com/
vaatavanaakent
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Vann-vannis-tehnoloogia on
lihtne ja kiire.
Paigaldame uue vanni vanasse vanni
vaid paari tunniga.

Tel 503 1943, 5331 4350 • info@vannvannis.ee

www.vannvannis.ee

Teadlik tarbija eelistab tööstuslikele soojustusmaterjalidele
looduslikku tselluvilla
Kui varem oli tselluvill rohkem keskkonnateadlikuma
tarbija eelistus, siis tänapäeval mõtleb aina enam
inimesi nii oma tervisele kui
ka loodusele. Seetõttu kasutatakse soojustusmaterjalina meelsasti tselluvilla,
mida toodetakse vanapaberist. Kuidas tselluvilla valmistatakse ja paigaldatakse
ning miks seda eelistada,
räägib üle 15 aasta Soome
tootja Ekovilla tselluvilla
paigaldanud FIE Robert
Sule.
Robert Sule sõnul kogub Ekovilla
tselluvill Eestis tõepoolest üha rohkem
populaarsust, sest tarbijad teadvustavad endale selle materjali häid soojapidavusomadusi ja paigalduskvaliteeti. Tselluvilla kasutatakse nii uute ja
vanade eramajade ning kortermajade
kui ka koolide, lasteaedade ja tööstushoonete soojustamisel.
Tselluvilla kasutamine sai alguse
1920. aastatel Põhja-Ameerikas, kus
otsiti käibelt võetud ja purustatud
rahamassile rakendust ning avastati,
et see sobib ideaalselt hoonete lagede
soojustamiseks. Ekovilla tehases Soomes on tselluvilla toodetud ja arendatud juba üle 45 aasta. Tehase eesmärk
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on vähendada süsiniku jalajälge soojustusmaterjali tootmisel. Tänapäeval
toodetakse Ekovilla tselluvilla sellisest
ajalehepaberist, mille trükivärvideks
on kasutatud kahjutuid taimseid värve.
Tselluvilla on tootevalikus nii puistekui ka plaatvillana ning puitkiududest
koosnevast villast on saanud tõsine
konkurent mineraalvilladele.
Ekovilla tselluvilla paigaldatakse
spetsiaalse seadmega. Villa saab paigaldada kuivpuistena horisontaalpindadele nagu laed, põrandad ja vahelaed,
samuti kuivpuistena tihendatud kujul
kaldpindadele ja liimitaval märgmeetodil vertikaalpindadele ehk seintele.
Villa paigaldus liimimise meetodil on
eriti tõhus renoveerimisel, kus hoonete
seinad ei ole alati täpsed ja sirged, sest
tselluvill täidab kõik praod ja tühimikud.
Suurim erinevus mineraalvillade
ehk klaas- ja kivivillade ning puidupõhiste ehk tselluvillast ja saepurust
soojustusmaterjalide vahel on nende
hügroskoopsuses ehk niiskusmahtuvuses. Puuinfo kodulehel on toodud põhjalik seletus: „Puidupõhised materjalid
on suurema niiskusmahtuvusega kui
mineraalvillad. Lisaks on nende tasakaaluniiskuse saavutamise aeg pikem
– see tähendab, et materjal märgub
aeglasemalt, mis aitab tal üle elada
lühiajalisi suuremaid niiskuskoormusi.
Ja analoogselt märgumisega materjal
ka kuivab aeglasemalt. Suurema niiskusmahtuvuse ja aeglasema tasakaaluniiskuse taseme saavutamise tõttu on
tselluvilla niiskustase sügis- ja talveperioodil madalam. See omadus alandab

SINA
LIHTSALT
LOE

hallituse tekke ohtu sügisperioodil ja
kondenseerumise ohtu talveperioodil.
Kuna tselluvillaga piire sisaldab rohkem
niiskust, on kevadine väljakuivamise
aeg tema puhul pikem kui mineraalvilladel.“
Ekovilla tselluvilla näitajad on võrdsed teiste mineraalsete soojustusmaterjalidega. „Ekovilla paigalduse võimalused annavad märksa tihedama
lõpptulemuse ja sellega ei teki paigaldusvigasid ega plaadivahesid. Samuti ei
ole tähtis konstruktsiooni täpsus,“ selgitab Sule. „Ja kuigi kiputakse arvama,
et puitkiudvill on tuleohtlik materjal,
ei ole see nii. Põlemist aeglustavate
boriidide ehk booraksi või boorhappe
kasutamine ja tule levikuks vajaliku õhu
vähene juurdepääs muudab puitkiudvilla raskesti põlevaks, mis annab võrreldes „mittepõlevate“ villadega pikema
evakuatsiooniaja. Ja ega vill maja püsti
hoia! Tulekahju korral ei põle tselluvill
leegiga, vaid söestub. Boriidid aitavad
soojustusest eemale hoida ka närilisi ja
takistavad hallituse teket puidus.“
FIE Robert Sulel on kaks põhilist villapaigaldusmasinat ja kaks rendiseadet
klientidele, kes soovivad villa ise paigaldada. Ettevõte on spetsialiseerunud
ainult Ekovilla tselluvilla paigaldusele
ja omanike südameasjaks on parandada
kõigi majade soojapidavust nii seintel
kui ka lagedel.
Lisainfo:
Robert Sule
tel 517 5145

info@ekovilla.ee
www.ekovilla.ee
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Käes on õige aeg alustada suveks
kavandatud katuseremondi
eeltöödega!
Kuigi ilmad pole veel kaugeltki suvised, on just
praegu õige aeg planeerida
katuse remondi-, renoveerimis- ja rekonstrueerimistöid. Muidu võite joosta
suveks kavandatud ehitustöödega ajaliselt ummikusse.

Seega tuleks hoone remonti planeerides soovitud tööd korralikult läbi
mõelda, tellida projekt, korraldada ehitushange ja seejärel valida parim pakkuja. Kindlasti ei tohiks valida ehitajat
hinna, vaid pakutavate tööde sisu järgi.
Katuse puhul tasub küsida projekteerijatelt ja ehitajatelt komplekslahendusi,
kuhu kuulub lisaks katuste katmisele
ja soojustamisele ka räästasõlmede,
parapettide, katuseluukide, korstnate,
tuulutussüsteemide ja vihmavee äravoolusüsteemide uuendamine.

„Tõepoolest on ühistutel praegu õige
aeg planeerida suuremaid remonditöid ja sõlmida lepinguid, sest ehitusettevõtete kalendrid täituvad kiirelt
ning mais-juunis tegutsema hakates ei
pruugi enam head tegijat leida,“ ütleb
30 aastat katuste ehitusega tegelenud
OÜ Evari Ehituse juht Rein Kala. Ta
lisab: „Elu on näidanud, et talviti ei kipu
inimesed suvistele töödele veel mõtlema, ent soojade ilmade saabudes võib
juhtuda, et katusevahetuse peab lükkama hilissügisele või koguni terveks
aastaks edasi.“
ESMALT TULEB EESOLEVAD TÖÖD
KORRALIKULT LÄBI MÕELDA
Kortermaja rekonstrueerimist planeerides tasub Kala sõnul alati vaadata
laiemat pilti. Näiteks majale uut ventilatsioonisüsteemi ehitades on mõistlik
paigaldada torud katusekonstruktsiooni soojustuse sisse, mis aga eeldab
mitme töö tegemist korraga. Samalaadseid kohti, kus annab töid ühitada ning
seeläbi ehitustöödele kuluvat raha ja
aega kokku hoida, on veel.

KAASAKE OMA VALDKONNA ASJATUNDJAID!
Kuna katuse eluiga on väga tähtis,
tuleb kasutada kvaliteetseid materjale, korralikke lahendusi ja paigaldusel oma valdkonna asjatundjaid, kellel
on kompetentsi ja piisavalt kogemusi.
Ehitusvead tekivad tavaliselt ikka ebapiisava kvalifikatsiooniga, juhuslikku ja
vähetuntud tööjõudu kasutades. Seega
uurige valiku tegemisel ehitusfirma
tausta kõikvõimalikest allikatest, hinnake nende usaldusväärsust, vaadake
kodulehte, referentse ja arvustusi. Alati
on soodsam teha töid üks kord ja korralikult, kui lasta mitu korda vigu parandada. On olnud ka juhuseid, kus vähetuntud tööjõu kasutamise tulemusel
tuli äsja tehtud katus tervenisti uuesti
ehitada.

kümnendil kerkinud oluliseks märksõnaks energiatõhusus, sest kütte hind on
aastakümnete taguse ajaga võrreldes
palju tõusnud. See on seadnud rangemad normid ka lamekatuste soojustusmaterjalidele. Üks uuemaid lamekatuste soojustuslahendusi on lamellvill,
mis paigaldatakse seni harjumuspäraselt horisontaalselt paigaldatavate villaplaatide asemel hoopis vertikaalselt.
OÜ Evari Ehitus on 1991. aastal loodud
ettevõte, millest on nüüdseks kasvanud
Lõuna-Eesti juhtiv lamekatuste ehitusfirma. Ettevõtte peamine tegevusala
on uute lamekatuste ehitamine ja soojustamine ning olemasolevate lamekatuste parandamine, remontimine,
renoveerimine ja rekonstrueerimine.
Samuti tehakse lamekatustele ülevaatust, hooldust ja hüdroisolatsioonitöid.
Evari Ehitus teeb koostööd kõigi Eesti
suuremate ehitusettevõtetega. Nende
klientideks on nii kinnisvaraarendajad,
ärikinnisvara omanikud, korteriühistud
kui ka eramajaomanikud.
Lamekatuste ehitamine nõuab erialaseid
teadmisi ja pikaajalisi kogemusi. Oma
valdkonna professionaalide abi kasutades hoiate kokku aega ja vahendeid ning
saate katusele kindla garantii!
OÜ Evari Ehitus
tel738 0927 ja 506 0579

evari@evari.ee
www.evari.ee

OLULINE MÄRKSÕNA ON ENERGIATÕHUSUS
Nii kortermajade kui ka kõigi teiste
objektide ehitamisel on viimasel
Renoveeritud kortermajade lamekatused

autor: OÜ Evari Ehitus

autor: Alo Karu
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autor: Alo Karu

Renoveeritud kortermajad

autor: OÜ Evari Ehitus

autor: OÜ Evari Ehitus
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TULEOHUTUSE SEADUS

§ 32
Lõige 31

Kui elamus või korteris on tahkekütusel töötav
küttesüsteem, peab omanik elamu või korteri
varustama peale autonoomse tulekahjusignalisatsioonianduri ka vähemalt ühe autonoomse vingugaasianduriga. Kui eelmises lauses nimetamata hoones või hoone osas on tahkekütusel töötav küttesüsteem, peab omanik
sellise hoone või hoone osa varustama vähemalt ühe nõuetekohaselt paigaldatud autonoomse vingugaasianduriga.
Käesoleva seaduse § 32 sätestatud nõue tuleb täita esimesel
võimalusel, kuid hiljemalt 2022. aasta 1. jaanuariks.

Alates

01.03.2021* on

VINGUGAASIANDUR
KOHUSTUSLIK

!

Vingugaasiandur tuleb paigaldada
igasse ruumi, kus toimub mistahes
põlemine: ahi, kamin, gaasiboiler jne.

ETTEVAATUST!
VINGUGAAS
VÕIB TAPPA!
!
!
!
!
!
!

Honeywell
Vingugaasiandur XC70

(IP44, sensori ja toiteallika eeldatav eluiga 7a)
XC70-EERU-A

Toodetud Itaalias. Tänu kõrgele IP-tasemele (IP 44),
saab seda ka vannituppa paigaldada.
Tänu Alarm Scan äpile on võimalik andur
ühendada oma nutitelefoniga. Alarm Scan
appist on võimalik näha anduri eluiga, olnud
häireid, anduri staatust ja palju muud. X-Series Alarm
Scan on saadaval: App Store’is ja Google Play poes.

Vingugaas (CO) on nähtamatu,
lõhnatu ja maitsetu gaas.
Vingugaasiandur on ainus võimalus
vingugaasi tuvastamiseks.
Vingugaasimürgistus sarnaneb
külmetushaigusega ja võib tekitada
pikaajalisi terviseprobleeme.
Esimesed mürgistusnähud on
uimasus ja peapööritus. Avage kohe
aknad-uksed ning tuulutage ruumid.
Mürgistuse süvenedes võivad
tekkida peavalu, iiveldus,
oksendamine, valu rinnus,
südamerütmihäired, kõhuvalu ja
surm. Kutsuge kohe kiirabi.
Eriti ohtlik on vingugaas magavale
inimesele, sest hapnikupuudus
ja vingugaasi koostoimel muutub
uni sügavamaks ning võib jäädagi
igaveseks.

48 €

Honeywell

Vingugaasiandur XC100D

(IP44, sensori ja toiteallika eeldatav eluiga 10a)
XC100D-DE

75 €

Toodetud Itaalias. Tänu kõrgele IP-tasemele (IP 44),
saab seda ka vannituppa paigaldada. LCD-ekraan,
eelhoiatus, madala taseme jälgimine jms funktsioonid.
Tänu Alarm Scan äpile on võimalik andur
ühendada oma nutitelefoniga. Alarm Scan
appist on võimalik näha anduri eluiga, olnud
häireid, anduri staatust ja palju muud. X-Series Alarm
Scan on saadaval: App Store’is ja Google Play poes.

Hinnad sisaldavad käibemaksu 20% ja kehtivad kuni kaupa jätkub!

TAMREX OHUTUSE OÜ

Tel 654 9900 Faks 654 9901 e-post: tamrex@tamrex.ee www.tamrex.ee

TALLINN Laki 5, Pärnu mnt 130, Katusepapi 35 • TARTU Aardla 114, Ringtee 37a • PÄRNU Riia mnt 169a • RAKVERE Pikk 2 • JÕHVI Tartu mnt 30 • VÕRU Piiri 2 • VILJANDI Tallinna 86
VALGA Vabaduse 39 • NARVA Maslovi 1 • HAAPSALU Ehitajate tee 2a • PAIDE Pikk 2 • JÕGEVA Tallinna mnt 7 • TÜRI Rakvere tee 23 • RAPLA Tallinna mnt 2a • KEILA Keki tee 1 • KURESSAARE Tallinna 80a

www.eestiturundusagentuur.ee/tagasiside
Teie arvamus on meile oluline!

Kuidas hoida korterelamu kulud
madalad ja säilitada
kinnisvara väärtust?
Korteriomanike põhimured
on igakuised kommunaalkulud ja erakorralised väljaminekud maja korrashoiuks.
Kuidas hoida kulud võimalikult madalad ja säilitada
samas kinnisvara väärtust,
selgitavad kinnisvarakeskkonna juhtimise ettevõtte
Stell Eesti AS kinnisvarahaldurid Veiko Välja ja Eve
Talvet.
KINNISVARA KORRASHOIUKS
PEAB NÄGEMA TERVIKPILTI
Välja nendib, et inimeste teadlikkus
kortermaja nõuetekohasest tehnilisest
seisukorrast ja selle tagamisega seotud
kuludest ei ole paraku kuigi suur. Korrashoiutegevuste parem juhtimine ja
kinnisvaraomanike kulude kokkuhoid
saab alguse sellest, et kõik osalised on
õigel ajal informeeritud ja saavad asjadest võimalikult ühtemoodi aru. Omanikelt eeldab see ka valmidust ja soovi
asjatundlikke ja praktilisi valdkonnateadmisi vastu võtta. Kõige parem viis
omanike teadlikkust suurendada on
koostada kortermajale perioodiliste
ülevaatuste põhjal pikaajaline majanduskava (PAM).
„Kui osta korter kuni 10 aastat
tagasi ehitatud majja, tundub see suhteliselt uus. Uue maja puhul – eriti kui
mõnel asjal kehtib veel ka garantii –
tekib PAM-i puudumisel korteriomanikel õigustatud küsimus, milleks on siis
vaja koguda remondifondi,“ toob Välja
esile. Hoone võib olla tehnilise seisukorra ülevaatuse raporti alusel tugev
ja vastupidav, kuid uutes majades on
näiteks keerukaid tehnosüsteeme, mis
vajavad omajagu regulaarset hooldust.
Arusaadav, et igat eurot, mida kinnisvara hooldamine või remont lisaks
nõuab, on mõistlik pikemalt planeerida.

Tihti puudub omanikel ka
teadmine, kus algab ja lõpeb kaasomandis olev vara. Esimese asjana
peaks korteri soetamisel uurima sellega
kaasnevaid kulusid: mis seisukorras on
hoone konstruktsioonid, milliseid tehnosüsteeme hoone sisaldab, kas võib
lisanduda ootamatuid igakuiseid ja
hooajalisi kulusid. Sageli on üllatuseks,
et uue kortermaja juurde kuuluvad ka
parkla, parkimismaja ja silmapaistev
haljastus. See võib osutuda värsketele
korteriomanikele muutuvaks kuluks.
Korterite müüjad räägivad hoonete
heast sisekliimast, energiaklassidest ja
mõnusast elukeskkonnast, kuid tulevikukuludest tervikpildi saamiseks sellest
teadmisest üksi ei piisa. Seda, kuidas
planeerida ja jagada korrashoiukulusid,
tasub alati küsida maja haldurilt.
Vanemate kortermajade puhul nagu
Tallinnas Mustamäel ja Õismäel või
Tartus Annelinnas tuleb hoolduse asemel rääkida tõenäoliselt juba rekonstrueerimisest. „Tänapäeval saadakse
juba kenasti aru, et remonditud maja
muutub väljast ilusamaks, sisekliima
muutub mõnusamaks ja küttekulud
alanevad,“ räägib Talvet. „Eelkõige tuleb
muidugi arvestada elanike võimaluste
ja ka vanusega, sest eakamate jaoks on
muutused raskemad. See on kinnisvarahalduri ülesanne: teha konstruktiivset
teavitustööd, tutvustada korteriomanikele nende võimalusi ja selgitada, mida
toob remont kaasa nii tööde ajal kui ka
hiljem.“
Halduri kaasamine toob kindlustunde nii elanikele kui ka korteriühistu
juhatusele, kes ei pea oma põhitöö
kõrvalt pead vaevama, kas kaasata
projekti KredEx ning kust leida projekteerija, tehniline konsultant ja ehitajad.
„Halduri töö on vedada projekti algusest lõpuni. Aitame välja selgitada, kas
KredExi kaasamine on mõttekas või
saab maja oma ressurssidega hakkama.
Varasema 40% toetuse asemel saavad
Tallinna ja Tartu kortermajad KredExist
hetkel 30% toetust, ent nõuded on
sama suured. See tähendab, et väik-
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sema maja puhul võib toetuse kaasamine minna kallimaks, kui remonditööd
omavahenditest ette võtta.“
REMONDI VALMIMISELE PEAB
JÄRGNEMA KORRALINE HOOLDUS
Kui hoone saab rekonstrueeritud,
on tähtis kinnisvara väärtuse parima
säilimise nimel selle eest järjepidevalt
hoolt kanda. Stell pakub tehnosüsteemide hooldust vee-, kanalisatsiooni-,
kütte-, ventilatsiooni- ja tulekahjusignalisatsioonisüsteemidele ning elektripaigaldistele. Lisaks pakutakse värskelt
renoveeritud fassaadi hooldust, koridoride ja trepikodade igapäevast koristust, aknapesu ja haljastust.
Välja sõnul on Stell kindel partner,
kes suudab pakkuda kompleksset haldusteenust ja akrediteeritud kinnisvarahaldurit. „Aitame koostada kinnisvara seisukorrast ülevaate, peame
hoolduspäevikuid ja dokumenteerime
tööde ajalugu. See on väga oluline, aga
ajamahukas töö inimesele, kes sellega
iga päev ei tegele. Maja haldus peab
toetama kogu hoone funktsioneerimist,
mitte aga muutuma ühistule keerukaks
lisakohustuseks.“
Stelli ajalugu Eestis sai alguse 1995.
aastal, kui asutati ESS Puhastusteenused. Ligi 15 aastat kuulus ettevõte
maailma ühe suurema puhastus- ja haldusteenuste ettevõtete gruppi ISS. Alates 2020. aastast on tegu Eesti kapitalil
põhineva firmaga, kus töötab ligi 1500
töötajat. Stell pakub kinnisvara korrashoiu ja halduse teenust ning on selles
valdkonnas juhtivaid ettevõtteid Eestis.
Firma haldab enam kui 300 korteriühistut ja pakub kinnisvaralahendusi rohkem kui 400 ärikliendile.

www.stell.ee
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ENERGIASÄÄSTULAHENDUSED
ÜLE EESTI
TERMOPILT OÜ PEAMISED
TEGEVUSVALDKONNAD
Projekteerimine
Uutele või rekonstrueeritavatele hoonetele
energiasäästlike lahenduste kavandamine,
sealhulgas:
• Kütte-, ventilatsiooni- ja jahutussüsteemid
• Hoonete veevarustuse ja kanalisatsioonisüsteemid
• Kaugkütte ja jahutuse asulavõrgud
• Veevarustuse ning kanalisatsiooni asulavõrgud
• Elektriprojektid (ka päikesepaneelide sidumine
süsteemi)
• Soojustusprojektid
Omame ulatuslikke kogemusi kortermajadele komplektsete
rekonstrueerimisprojektide koostamisel.

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

Mõõtmised
Erinevate mõõtmiste läbiviimine, mis aitavad
saavutada energia kokkuhoidu ja tagada ohutust:
• Termograafilisel meetodil piirete kvaliteedi kontroll ja
muud mõõtmised (elektriühenduste kvaliteet, kütteseadmete ohutus ja palju muud)
• Hoonete sisekliima parameetrite mõõtmine ja jälgimine
• Välispiirete õhutiheduse kontroll ehk blowerdoor,
sealhulgas ka suurtele (>10 000 m²) hoonetele
• Küttesüsteemide vooluhulkade mõõtmine ja projektijärgne häälestamine ehk tasakaalustus

www.termopilt.ee ·
tel 601 6500 · info@termopilt.ee

Lõõride uuringuks tuleb varuda
veidi aega ja kannatust
Lõõride uuringuid nõutakse järjest
enam. Lõõre uuritakse spetsiaalse
suitsu abil ja tehnika areng on avardanud korstnapühkijate tööpõldu ka lõõride uuringuni kaameraga.
MILLAL JA MIKS ON VAJA LÕÕRE
UURIDA?
Lõõre tasub uurida kaameraga siis, kui
elamisse, kus varem ei ole küttekeha
olnud, plaanitakse paigaldada näiteks
kamin. Uuringu käigus teeb korstnapühkija kindlaks, milline lõõr on kaminast väljuvate suitsude jaoks sobivaim.
Oluline on, et lõõr on terve ja kortermajas ei ole ülemise korruse naaber
sellesse lõõri vahepeal oma kaminat
või ventilatsiooni ühendanud. Ei soovi
ju keegi pahandust, kus naaber tuleb
ja teatab, et kogu teie kamina suits on
leidnud tee tema korterisse. Kindlasti
nõuavad kaameraga lõõriuuringut gaasikatelde paigaldajad.
Lõõride uuringut tellitakse majadele,
kus plaanitakse suuremaid taastamis- ja
korrastustöid. Neid töid tehakse kapitaalremondi käigus või siis, kui majas
on tekkinud liiga palju probleeme ventilatsiooni ja tõmbega ning olukorda liht-

salt ei saa kauem ignoreerida. Ülevaate
loomisel tuleb töötada nii lõõrikaamera
kui ka suitsuga. See on parim meetod,
et saada teada lõõride tehniline seisund
ja teha kindlaks, millise korteriga on
mingi lõõr tegelikult seotud. Tihtipeale
on inimesed lisanud lõõridesse omavoliliselt nii kamina kui ka näiteks köögi
sundventilatsiooni ühendusi. Mõni lõõriava, tihtipeale just ventilatsiooni oma,
on aga koduse remondi käigus hoopiski
suletud.
KUIDAS TÖÖ KÄIB?
Lõõride uuringuks kasutatakse erinevaid kaameraid. Enamasti on tegu väikese ja ümara kujuga kaameraga, mis on
pika juhtme otsas. Kaamera pilti näeb
kaamerakohvris oleval ekraanil. Uuematel kaameratel on olemas ka salvestamise võimalus, kuid selle kohta tasub
enne töö tellimist korstnapühkijalt
täpsemalt küsida. Samuti tasub kohe
kokku leppida, kas töö tellija soovib
salvestustest endale koopiat või kui
kaua peaks korstnapühkija faile alles
hoidma, et saaks vajaduse korral tellija
küsimustele veel vastuseid otsida.
Töö käigus lastakse kaamera rahulikult

igasse uuritavasse lõõri ja ekraanilt
saab korstnapühkija tuvastada, kas
lõõris on pigi, pragusid, ummistusi või
võõrkehi. Lisaks saab ka aimdust, mitu
teist lõõri ja millisel kõrgusel uuritavasse lõõri avaneb.
Suitsuga töötamine on tellijale veidi
ebamugavam, kuid kindlasti mitte tervisele ohtlik. Samuti ei riku kasutatav
suits ruume. Iga küttekeha ja ventilatsiooniava juures süüdatakse suitsuküünal. Katusel olev meeskonnaliige näeb
täpselt ära, millisest korstnast ja lõõrist
suits väljub. Tihtipeale selgub siis ka
tõde, kas suits läheb sinna, kuhu peab,
või suundub hoopis naabri korterisse.
Kortermaja suurema lõõriuuringu
puhul on vaja ka maja originaalprojekti.
Just vanemates majades on tehtud aja
jooksul tihtipeale erinevaid ümberehitusi ja lõõride kasutusotstarvet on iseseisvalt muudetud. Originaalprojekt
aitab lahti seletada küsimusi, mis võivad tekkida uuringu käigus.
Küsi täpsemat infot telefonil 5807 2581
või kirjutades aadressile

info@potipoiss.ee.
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Elektritöödeks valige
kogemustega tegija!
Eesti Elektritööde OÜ-l
on palju kogemusi korterelamute elektrisüsteemide
renoveerimises. Lisaks
renoveerimistele ja
ümberehitustele vahetame
pingesüsteeme ja projekteerime. Seega kõik
elektriga seotud tööd ja
lahendused, mida teie
korteriühistu vajab, teeb
Eesti Elektritööd!

Alates 2021. aastast pakume korteriühistutele peale käidukorralduse
teenuse ka projektijuhtimist. See teenus sobib eelkõige ühistutele, kes soovivad teha elektritöid, kuid peavad seda
keeruliseks, pole õigete lahendustega
kursis ega tea, kust pihta hakata. Projekti juhtimisel kuulame ära teie soovid, pakume lahendusi, vajaduse korral
esindame
ühistut
koosolekutel
ning
korraldame töödeks
ausa ja läbipaistva
hanke. Kuna Eesti
Elektritööde spetsialistid on tööde hindadega kursis, aitame

leida parima pakkuja, kellel on kvaliteedi ja hinna suhe paigas.
Eesti Elektritööd OÜ
Tõnis Tiru
tel 53 292 293

tonis@eestielektritood.ee
www.eestielektritood.ee

LISAKS PAKUME JÄRGMISEID TEENUSEID:
Vahetame välja korterelamute
peajaotuskeskuseid, ilma et see töö
häiriks samal ajal elanikke. Teeme oma
tööd planeeritult ja kvaliteetselt.

Vahetame välja ajale jalgu jäänud
elektrikappide uksi uute ja viisakate
vastu, korrastame ja renoveerime korrusekilpide sisusid. Olgu uks või kilbi
sisu mistahes mõõtmetega – meie suudame need korda teha!

Paigaldame
trepikodadesse
LED-valgustusi, millega hoiate kokku
elektrikuludelt.

Vana peakilp

Uus paigaldatud kilp
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Elektriautode laadimislahendused
kortermajadele
Täiselektriautode ja pistikhübriidide
arv Eestis kasvab pidevalt. 2020. aastal
lisandus mitusada uut laetavat autot ja
selleks aastaks on oodata veel suuremat kasvu tänu uutele ostutoetustele.
Autode valik täieneb pidevalt, müügile
saabuvad järjest uued mõistlikus hinnaklassis sõidukid. Lisaks on saanud
palju tähelepanu äsja kehtima hakanud
uus seadus laadimiskohtade rajamise
kohta, mis tekitab palju küsimusi: kuidas ja kus laadida, kui palju see maksab
jne. Üha enam pöörduvad korteriühistud ja nende haldusfirmad meie poole
küsimustega, kuidas korraldada laadimist nii uute kui ka vanemate majade
juures ja missugune oleks sobivaim tehniline lahendus.
MIDA NÕUAB SEADUS?
Uutele ja palju renoveeritavatele
hoonetele kehtivad alates 10. märtsist
2021 Ehitusseadustiku muudatused,
mis lähtuvad Euroopa Liidu direktiividest. Nimelt peab nii elu- kui ka mitteeluhoonete puhul ehitama parkimiskohtadele elektriautode laadimiskohad
ja/või nende jaoks vajaliku taristu (vt
Ehitusseadustiku 2. osa 7. ptk § 65
Elektriauto laadimistaristu). Ühtlasi
määratlevad direktiivid üheselt, mis
on nõuetekohane elektriauto laadimiskoht (Mode3 Type2 laadimispesa).
Harilik kodumajapidamisest tuttav 1või 3-faasiline pistikupesa ei ole seega
laadimispunkt.
KKK
Kortermajade puhul tekib laadimiskohtade planeerimisel palju küsimusi, nagu
näiteks:
Kuhu saab laadimiskoha paigutada?
Kui palju see elektrit tarbib?
Kuidas laadimisteenust maksustada?
Mida teha, et majaelanike kulul ei
saaks laadida võõraid elektrisõidukeid?
Kes paigaldab laadimisseadmed ja kui
palju see kõik kokku maksab?

.
.
.
.
.

Alustama peaks aga sellest, kui palju
jääb korterelamu elektripaigaldises
kõikidest muudest elektritarbijatest

(st seadmetest) üle vaba võimsust, sest
ainult seda saab planeerida autode laadimiseks. Elanike elumugavus ei tohi sel
ajal kuidagi kannatada, kui õues autosid
laetakse. Alles seejärel saab võtta käsile
teised praktilised küsimused.
Laadimistaristut kavandav korteriühistu saab kõigepealt teha ära kodutöö ja selgitada välja kinnistu tehnilised
võimalused laadimiskohtade paigutuse
ja vaba elektrivõimsuse kohta.
KUHU JA KUIDAS PAIGALDADA?
Laadimisseadmeid on seina- ja
maapaigaldusega. Esimesed on hinna
poolest soodsamad ja lihtsamad paika
panna. Ent kas, kuhu ja mis tingimustel
(st kelle nõusolekul) saab kortermaja
välisseinale üldse midagi paigaldada?
Kui kaugele jääb parkimiskoht maja
seinast? Kui maja seina ja parkimiskoha
vahel on kõnnitee, ei saa seinale laadimispunkte panna – laadimiskaablid
jääksid jalakäijatele põiki ette.
Küll aga on seinapaigaldusega laadijad üldjuhul ideaalsed maa-aluste
parkimiskorrustega
kortermajadele.
Maapaigaldusega laadimisjaamad sobivad hästi väliparklatesse. Nende paigaldus on küll veidi kallim (toitekaabel
tuleb viia majast eemale maa alt), kuid
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laadijad saab paigutada täpselt sinna,
kuhu vaja. Tehnilise võimekuse poolest
on seina- ja maapaigaldusega laadimisseadmed üldjuhul sarnased.
KUI ELEKTRIVÕIMSUST EI OLE
AUTODE LAADIMISEKS PIISAVALT?
Uute majade projekteerimisel osatakse juba arvestada laadimiskohtadega ja nende jaoks planeeritakse piisavalt võimsust. Tihti tekivad probleemid
olemasolevate majadega, mille elektrisüsteemis puudub laadimiskohtade
jaoks varu. Kuidas sel juhul toimida, kas
laadimiskohad jäävad siis ehitamata?
Asi ei ole siiski nii hull.
Modernsed ja kortermajadele sobivad Ensto laadimisseadmed on dünaamilise laadimiskoormuse juhtimise
(DLM) valmidusega. See võimaldab piirata automaatselt laadimiseks antavat
voolu, kui kinnistu teised elektriseadmed on töös. Õhtul ja öösel, kui tarbimine väheneb, saab laadimiseks jälle
rohkem voolu anda.
Kõiki elektriautosid saab laadida
1-faasilise, osasid ka 3-faasilise vooluga, mis tähendab laadimiskiiruses ja
-võimsuses kolmekordset vahet. Kortermaja laadimispunktid võiksid olla
seega ideaalis 3-faasilised (11 kW või
27

kaabel kogu laadimise
ajaks mõlemalt poolt ja
seda ei saa lahti võtta
(ega ära varastada).
RFID-kaarte on erinevaid. Heal juhul sobivad ka uksekaardid, mis
on majas juba kasutusel, ja ei peagi uusi hankima.
MILLISED LAADIMISSEADMED SOBIVAD
KORTERMAJJA?

22 kW). Kui selleks ei jätku elektrivõimsust, piisab ka 1-faasilistest (3,6
kW või 7,2 kW). Need saab jagada eri
faaside vahel nii, et kolm laadimiskohta
on ühendatud erinevate toitefaasidega
– siis on võrk ühtlaselt koormatud ja
kõigist kohtadest saab laadida suurima
võimsusega. Kui elektriauto päevane
läbisõit ei ole mitusada kilomeetrit,
jõuab ka 1-faasilisest laadijast auto aku
hommikuks täis laadida.
KES TOHIVAD LAADIDA?
Külalislahke kortermaja võib pakkuda vaba ja tasuta laadimisteenust
kõikidele, aga see ei pea nii olema.
Tuleks valida laadimisseadmed, mis
on varustatud RFID-kaardi lugejatega
kasutajate autoriseerimiseks. Sel juhul
saavad laadida ainult need, kellele
ühistu on sellise kaardi andnud.
Ei tasu ka karta, et tuleb keegi teine
ja katkestab laadimise. Alustatud laadimist saab lõpetada ainult sama kaardiga, enne ei saa keegi teine sama laadijat kasutada. Samuti ei ole ohtu, et keegi
võiks lihtsalt tõmmata laadimiskaabli
auto küljest või laadimisseadmest välja –
Mode 3 laadimisseadmetel lukustub
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Kõige lihtsam ja
spetsiaalselt
kortermajadele mõeldud uus
laadijate tootesari on
Ensto One. Need paigaldatakse
üldjuhul
maja seinale, kuid neid
saab panna ka kindlale
postile väliparklas. Ühe
sellise posti otsa saab
panna kaks laadijat.
Kuna Ensto One’i laadijaid toodetakse neljas
võimsusklassis, sobivad
need hästi kõigi laetavate autode, sh pistikhübriidide laadimiseks.
Kõige universaalsem laadimislahendus
parkimismajadesse ja teistesse kohtadesse, kus saab paigaldada laadijad seinale, on Ensto Wallbox. Neid on ühe ja
kahe 22 kW laadimispesaga. Paigalduse
seisukohast on mõttekas valida kahekohaline laadija – üks töö, kaks kohta.
Kuigi nii Ensto One’i kui ka Ensto
Wallboxi laadijaid saab paigaldada ka
postide otsa, sobib väliparklatesse
kõige paremini Ensto Pro sari. Ka neil
on üks või kaks 22 kW laadimispesa.
Kõik kirjeldatud laadijad on vastupidavad Eesti vahelduvale ilmale ja on
kõrgeima vandaalikindlusklassiga.
Neil on ka vajalikud
voolukaitse seadmed (rikkevoolukaitse, kaitseautomaat, alalisvoolu
lekkevoolu tuvastus jm). Sealjuures
on kortermajade
puhul alati mõistlik
valida laadijad, kus
on sees MID-klassi
arvesti(d),
mille
alusel saab kasutajale tarbimise eest
arve esitada.

SINA
LIHTSALT
LOE

Ensto laadimisseadmed on välja
töötatud Soomes Põhjamaade nõudliku
kliima jaoks ja neid toodetakse Eestis
Keilas. Kõik laadijad tuleks varustada
peale elektritoitekaabli ka LAN-ühendusega, et laadijad saaksid omavahel
n-ö suhelda ja ühenduksid ka taustsüsteemiga.
MILLEKS ON VAJA TAUSTSÜSTEEMI?
Taustsüsteemiks (ingl back-end)
nimetatakse laadijate juhtimis- ja haldamistarkvara, mida saab pilveteenusena. Neid on erinevaid, sõltuvalt
teenuse pakkujast. Ensto EV Manager
võimaldab näiteks jälgida laadijate
kasutamist ja tarbimist; lisada uusi
kasutajaid ja võtta süsteemist välja
neid, kes majas enam ei ela; saata igale
kasutajale kuu lõpus arve tarbitud laadimisenergia eest; kõrvaldada laadijate
pisirikkeid jne. Seega korteriühistu, kes
kavatseb paigaldada oma maja juurde
laadimiskohad, peaks võtma kasutusele
ka nende haldustarkvara.
Kokkuvõtteks
Elektriautode laadimine kortermajade juures on täiesti võimalik, see ei ole
raketiteadus. Koostöös laadimislahenduste pakkujaga on alati võimalik leida
sobiv terviklahendus, mis hõlmab lähteolukorra väljaselgitamist, asukohtade
kavandamist, õigete seadmete valikut
ja nende paigaldamist ning seadmete
hilisemat juhtimist-haldamist.

Võtke ühendust – hakkame peale!
Andres Meresmaa
Ensto Building Systemsi
turundus- ja müügijuht
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Kaunis seinamaaling rikastab
linnapilti ja suurendab hoone
väärtust
Kenad maalingud korrusmajade seintel paeluvad
pilku ning muudavad linnapildi kirkamaks ja rõõmsamaks. Samuti muudab hästi
tehtud supergraafika elukeskkonna positiivsemaks
seal elavatele inimestele,
suurendades hoone esteetilist väärtust, elavdades
kogukonda ja rikastades
linnapilti.
„Tänapäeva Eestis on supergraafika
ehk suuremõõtmeline dekoratiivmaaling hoonete fassaadil või interjööris
võrdlemisi uus nähtus. Supergraafika
oli küllaltki levinud Nõukogude Eestis ja suuri seinamaalinguid leidus tollal igas Eesti otsas. Kahjuks on sellest
30

praeguseks aga
väga vähe säilinud, kuna tolleaegsed värvid ei
olnud piisavalt
kvaliteetsed ajahambale vastu
pidama.
Seda
enam on nüüd
rõõm tõdeda, et
suured fassaadimaalingud koguvad Eestis taas
populaarsust,“
ütleb supergraafikale, tänavakunstile
ja seinamaalingutele keskenduva ettevõtte Finostilo OÜ juhatuse liige Allan
Luberg.
Samas on see kunstiliik, võrreldes
lääneriikidega, Eestis veel lapsekingades. „On väga häid näiteid mujalt
maailmast, kus pärast seinamaalingu
valmimist on ühistud korrastanud maja
ümbritsevaid teid ja haljastust ning see

positiivne muutus on mõjunud doominoefektina ka naaberühistutele. Tänu
seinamaalingu heale mõjule kogukonnas kasvab nii elukeskkonna kui ka kinnisvara väärtus,“ nendib Luberg.
Illegaalsest
grafitist
eristab
supergraafikat lubatavus ja sobivus
linnapilti, samuti suurejoonelisus ja
see, et töö autor on teada. Supergraafika annab kunstnikele ja disaineritele,
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kes tahavad panustada linnaruumi ja
kunsti arengusse, võimaluse viia oma
ideid ellu korterelamute seintel. Senised kogemused korteriühistutega näitavad Lubergi sõnul, et Eesti inimestele
meeldivad selged ja konkreetsed pildid,
kuigi mõnel määral on huvi ka abstraktsemate tööde vastu.
IGA SUPERGRAAFIKA PROJEKT ON
OMANÄOLINE
Supergraafika tegemiseks on põhilised töövahendid fassaadivärvid ja
spetsiaalsed aerosoolvärvid, mis on
vastupidavad erinevatele ilmastikutingimustele ja ajale. Suuremate objek-

tide, näiteks paneelmajade puhul on
abiks tõstukid ja tellingud. Suure maalingu puhul on olulisemaid ja tehniliselt
keerukamaid aspekte kavandi kandmine seinale. Kui alusjooned on seinale kantud, värvitakse suured pinnad
värvirullidega ning seejärel maalitakse
detaile pintslite ja aerosoolidega. Seinapildi valmimise aeg sõltub paljudest
aspektidest nagu ka ehitusobjektid
laiemalt. Määrab töö suurus ja keerukus, sellest sõltub omakorda kunstnike
arv ja kasutatav abitehnika. Iga projekt
on omanäoline.
„Oma kuueaastase töökogemuse
jooksul erinevate projektidega oleme
loonud kavandid enamasti ise, arvestades iga seina omapära ja keskkonda.
Teeme koostööd ka
kunstnikega, oleme
viinud ellu nende
ideid ja kavandeid.
Standardpilte ei ole
me välja töötanud,
kuna väga oluline on
pildi sobivus hoone
ja selle keskkonnaga,“
räägib Luberg, kelle
sõnul on supergraafika
tingimusteks
kindlasti
nõusolek
omavalitsusest
ja
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heas korras fassaad. „Kui ühistu soovib hoonele supergraafilist teost, tasub
seda planeerida koos fassaadi renoveerimisega. Oluline on ka hea koostöö, et
mõista ühistu ootuseid ja planeerida
eelarvet. Stiililt erinevad pildid võivad
hinnas palju erineda ning samuti nõuab
detailirohkem pilt rohkem aega ja tööd.“
Finostilo OÜ moodustab kolmeliikmeline meeskond koosseisus Allan
Luberg, Andreas Luigas ja Aleksandr
Hodus, kelle põhitegevus on 2014.
aastast tegutsenud ja tänavakunstile
suunatud värvikauplus Spekter. Finostilo on värvibrändide Montana Colors
ja Kobra Paint ametlik maaletooja ning
MOLOTOWi toodete edasimüüja.
Supergraafiliste töödega alustas ettevõte 2015. aastal. Nende suurimad
supergraafiliste tööde tellijad on olnud
seni Tallinna linn ja Kommunaalamet.
Vaadake näiteid supergraafikast üle
Eesti:

www.supergraafika.ee
Kauplus Spekter
Tondi 8a, Tallinn
tel 5362 2226

info@spekter.eu
www.spekter.eu
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www.eestiturundusagentuur.ee/tagasiside
Teie arvamus on meile oluline!

Värvid muudavad hariliku
krohvitud fassaadi silmapaistvaks
kunstiteoseks

Kõige soodsam lahendus
suurte majade välisilme
parandamiseks on krohvfassaad, millel on aga üks
puudus – ühevärviline fassaad võib tunduda igav.
17-aastase fassaadide soojustamise ja renoveerimise
kogemusega Mikk Kallas
Viispluss Fassaadide OÜ-st
soovitab ühistutel küsida
ehitajatelt julgemalt põnevamaid värvilisi lahendusi.
„Fassaadimaterjalide valikul on
kõige suurem osa rekonstrueeritava
hoone välispinna ebatasasustel, mida
on samas suhteliselt lihtne parandada
polüsterooliga, mis paigaldatakse
krohvi alla. Seega krohv oli ja on kõige
soodsam fassaadimaterjal. Kui esimese
hooga tundub ühistutele, et see on
tavapärane ja igav lahendus, siis tegelikult on krohv ehitusmaterjal, mis pakub
palju võimalusi,“ tutvustab Kallas.
Ta lisab, et aina rohkem pöörduvad
tema poole ühistud, kes küsivad krohvfassaadi puhul väikest arhitektuurilist
põnevust: abstraktseid jooniseid, pilte
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või triipe ja kujundeid.
„Värvidega kombineerida on moes ja tulemus on väga efektne.
Värvidega mängimine
ei muuda eriti lõpptulemuse hinda, samas
saab kõige lihtsamate
materjalidega
vinge
lahenduse!“
Viispluss Fassaadid tegeleb hoone
remondi juures kõigega, mis puudutab hoone välispiirdeid ja asub majast
väljas: katuste, piirete ja fassaadide
rekonstrueerimise ning maja soojustamisega, samuti uste ja akende paigaldusega. Ettevõte ehitab kliendi projekti alusel nii tuulduvaid, puit- kui ka
krohvfassaade.
IGA SUUREMA TÖÖ JAOKS TASUB
KAASATA EKSPERT
Korteriühistute puhul peab Kallas
väga oluliseks kaasata juba rekonstrueerimistööde eel ja projekti koostamise ajal ehitusjärelevalve või tehniline
konsultant, kelle tausta ja pädevust
peaks nii nagu ehitajate puhul uurima.
Näiteks ei pruugi üldehituslik järelevalve olla sobiv ja piisavalt põhjalike teadmistega fassaaditööde jaoks.
Samal ajal on fassaad väga oluline osa
hoone konstruktsioonist nii sisekliima
kui ka külmakadude osas.
Samuti aitab järelevalve jõuda selgusele, kas korteriühistul on reaalselt
vaja KredExi rahastust. „KredExi nõuded ja tingimused on nii ühistule kui ka
ehitajate valikul väga kõrged. Samas
peab ühistu juhatus tegema väga palju
bürokraatlikku tööd, et üldse toetust
saada. Võrdlusena võin tuua näite, kus
ühistu lasi teha korda katuse, tellis

fassaadi- ja ventilatsioonitööd ning
maksis selle eest kokku 250 000 eurot.
KredExiga oleks see summa olnud 50%
kallim. Hoolimata sellest, et KredEx
finantseerib osaliselt renoveerimise, on
korteriühistu omafinantseering suurem
ning algne finantseering projekteerimisele jms tuleb leida enne toetuse saamist," räägib Kallas. „Mõistliku projekti
puhul saab ühistu ka ise pangast laenu,
kuid loomulikult ei tohi korteriomanikel
olla võlgu ja maapiirkondades küsitakse
sageli ka energiaauditit.“
Ta lisab, et kindlasti on ükshaaval
tehtavatest töödest soodsam tervikremont, mis sisaldab näiteks katuse renoveerimist, uste-akende vahetust ning
ventilatsiooni- ja fassaaditöid. „Kuna
turvanõuded on väga karmid, siis on
ka näiteks katuse renoveerimisel oluline tellingute olemasolu. Seetõttu on
mõistlik kasutada juba kord üles pandud
tellinguid nii katuse kui ka teiste tööde
jaoks. Aga eks kokkuvõttes oleneb kõik
korteriühistu võimalustest. Viispluss
Fassaadid teeb projekteerijatega tihedat koostööd, tunneme professionaalseid ehitusjärelevalveid ning kindlasti
oskame nendega koostöös soovitada
ühistutele parimaid lahendusi.“
Huvi ja küsimuste korral võtke julgelt ühendust:
Mikk Kallas
tel 5805 0746

mikk@5plussfassaadid.ee
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Trepikodade remont
Plaatimistööd
Elektrikilpide vahetus
Käsipuude vahetus
Trepiastmete viimistlus
epoga
Trepikodade
renoveerimisel
10 aastat kogemust!

Terve ja korrektne katus pikendab
hoone iga ning näitab inimeste
elukvaliteeti
Terve katus on maja
pikaealisuse võti. Kui
katuse remont juba ette
võtta, tasub lasta seda
teha oma valdkonna
professionaalidel –
põhjalikult, südamega
ja korrektselt. Terve ja
kaunis katus on ka
silmale kena vaadata
ning näitab, milline
on meie inimeste
elukvaliteet.
„Katuse remont on vastutusrikas ettevõtmine, sest suuresti just katuse seisukorrast sõltub hoone iga,“ ütleb Arfa OÜ
juht Pavel Plastunjak. Ettevõte on tegelenud alates 2016. aastast eri tüüpi ja
materjalidest katuste remonditöödega.
Vaatamata lühikesele tegutsemisajale
on meeskonnal pikaajaline kogemus,
oma töödele antakse julgelt viieaastane
garantii.
Tänapäeval on Plastunjaki sõnul enim
muresid vanemate kahe-kolmekorruseliste kortermajade nõukogudeaegsete eterniitkatustega. Eterniit on
muutunud aastatega rabedaks, see
praguneb ja mõraneb ning laseb tasapisi vihmavett läbi. Teatavasti on
asbest kahjulik nii inimestele kui
ka loodusele ning sellise katuse
lammutamisel tuleb järgida
ohtliku jäätme käitlemise
eeskirju. Katusel olles ei
tee eterniit kahju, aga kui
seda hakatakse katuselt
eemaldama,
lenduvad
õhku mikroskoopilised
asbestikiud, mis võivad
36

sattuda sissehingamisel kopsudesse ja
põhjustada tervisehädasid. Seetõttu on
parem, kui seda tööd teevad kogemustega spetsialistid.
Sellistele hoonetele soovitatakse uueks
katusekatteks uut tüüpi eterniiti, mis ei
sisalda enam asbesti. Teine variant on
vastupidav, kerge ja soodsama paigaldushinnaga plekk-katus, mida saab tellida eterniitkatusele sarnase disainiga.
Trapetsprofiiliga plekk-katuse kasutamisel ei muutu hoone arhitektuuriliselt ja seega ei nõua see korteriühistult
lisaasjaajamist omavalitsusega. Hoone
saab aga korraliku katuse aastakümneteks.
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Aina enam kasutavad ühistud koos
katusevahetusega võimalust ka hoone
pindala suurendada. See tähendab,
et tellitakse projekt ja majale ehitatakse pööningu arvelt veel üks korrus.
Arfalt saab neid töid tellida – alates
konstrueerimisest ja ehitamisest kuni
siseviimistluseni. Samuti pakub ettevõte fassaaditöid, et kortermaja saaks
koos katuse uuendamisega üleni värskema välimuse. Katuse-, soojustus- ja
fassaaditööde puhul on hea teada, et
korteriühistutel on võimalik taotleda
KredExilt rekonstrueerimistoetust, et
anda korterelamule tervikuna uus hingamine. Teenus sobib krediidivõimelistele ja vähemalt kolme korteriga korteriühistutele.

KATUSEVAHETUS VÕIB TÄHENDADA KA PÕHJALIKUMAT KONSTRUKTSIOONIDE REMONTI
„Kui katus on juba mõnda aega läbi
lasknud, tuleb kindlasti kontrollida ka
katusekonstruktsioone. Võib-olla tuleb
vahetada või tugevdada sarikaid,“ räägib Plastunjak. „Aina enam pööravad
ühistud tähelepanu ka energiatõhususele, mis tähendab, et meilt tellitakse
lisaks katuse remondile ka soojustustöid. Kui täita pööning korralikult puistevillaga, vähenevad ülemiste korruste

„Oleme valinud klientidega suhtlemiseks personaalse lähenemise, nõustades ja abistades neid katuse seisukorra
kontrollimisest kuni erilahendusteni.
Kõige tähtsam on meie jaoks klient
ning
tema
mugavuse ja
korterite soojakaod ja
______________ soovide täitkogu majas on energiakulu
teeme
madalam.“
Katusega käsikäes käib ka miseks
remonditöid
võtmevalmis
Katusega käsikäes käib ka korstnapitside remont.
põhimõttega:
korstnapitside remont ning
muidugi vihmaveesüsteemide, lume- klient valib katuse materjali, värvi ja
tõkete, katuseluukide, korstnapühki- turvaelemendid ning meie teeme perjate redelite ja käiguteede paigaldus. sonaalse hinnapakkumise, mis sisalLumelükkamine katuselt ja korstnapüh- dab materjali- ja töökulu. Kui klient on
kimine peavad olema võimalikult tur- pakkumisega rahul, alustame tööga,“
valised tööd ning peauste kohale tuleb selgitab Plastunjak. „Katusetöid orgapaigaldada lumetõkked, et sulav lumi ei niseeritakse ja tehakse algusest lõpuni
ettevõtte vastutusel. Sealjuures ei vaja
kukuks inimestele katuselt peale.
me ligipääsu siseruumidesse ja klient
võib tulla kohale alles töö vastuvõtmise
ajaks!“

"

Arfa teeb kortermajade ja eramajade
katusetöid üle Eesti ja ka Soomes. Ettevõttel on suure kogemusega meeskond
ja palju koostööpartnereid ning suuremate projektide puhul kaasatakse usaldusväärseid alltööhanke tegijaid.
Võtke meiega ühendust kõikides katusega seotud küsimustes – aitame heameelega! Pakume võimalust kutsuda
katusemeister TASUTA koju, et hinnata
katuse seisukorda.
Arfa OÜ
tel 5629 7097

info@arfa.ee
www.arfa.ee
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Teemantlõikus on kiire ja
vibratsioonivaba moodus
avade suurendamiseks ja
seinte välja lõhkumiseks

Vanemate korterelamute
rekonstrueerimisel tuleb
sageli rajada uusi avasid,
lõhkuda välja vanu betoonseinu, laiendada ukse- ja
aknaauke või lõigata uue
elektri- ja ventilatsioonisüsteemi jaoks seina suuremaid ja pisemaid sooni. Kõige parem moodus selleks
on kiire, vähetolmune ja
vibratsioonivaba teemantpuurimine ja -saagimine.
„Kortermajades tuleb ikka ette korterite ümberplaneerimist, kus meie
tööks on näiteks lõigata välja seinu või
lõigata ukseavasid teemantsaagimise
tööna. Seda tööd soovitakse enamasti
vanemates korterelamutes näiteks
köögi ja elutoa vahele ava rajamiseks avatud köögi jaoks. Samuti
ei vasta vanemates suurpaneelist
korterelamutes sageli uste-akende
avad standardmõõdule ning siis
aitame meie lõigata vanad avad
uute uste-akende järgi mõõtu,“
selgitab professionaalsel tasemel
teemantpuurimis- ja saagimisteenuseid pakkuva Duubel D OÜ juhatuse liige Marek Schneider. „Lisaks
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paigaldame avadele vajaduse korral metallist tugevduskonstruktsioonid ning
aitame leida ka projekteerija
ja saada vastavad load.“
Vanades betoonpaneelelamutes on sageli probleemiks betoonboksidena majja
paigaldatud
vannitoad,
mille Duubel D spetsialistid
remondi käigus oskuslikult
tükkideks lõikavad ja ära viivad. Teemantlõikamine on
kiireim viis teha betoondetailid väiksemaks ja eemaldada need hoone küljest
ohutult. Seda kasutatakse kohtades,
kus ehitise või konstruktsiooni lammutamisel ei tohi tekitada vibratsiooni.
Saagimisel tehtavad lõiked jäävad seejuures korrektsed ja sirge servaga.
Teemantpuurida ja -saagida on
mõistlik ka siis, kui kortermajades
vahetatakse välja elektrisüsteem ning
seintesse on vaja lõigata uued juhtmesooned ja puurida pistikupesadele toosiavad või kui tuleb vahetada
torustikud. Kui on soov paigaldada
värskeõhuplafoone ehk fresh-klappe,
et tagada õhuvahetus, puuritakse teemantpuuriga õiged avad läbi välisseina
ja avadesse paigaldatakse värskeõhuklapid.
„Teemanttöö on teistest puurimisvõi lammutusviisidest parem seetõttu,
et vibratsiooni praktiliselt pole ja tolmu

SINA
LIHTSALT
LOE

on palju vähem, kuna töö juures kasutatakse jahutavat vett ja tolmuimejat.
Samuti on teemanttöö tavalisest saagimisest ja lõhkumisest kiirem ning seda
saab kasutada erinevate materjalide
nagu telliskivi, loodusliku kivi, plokkidest konstruktsiooni ja armeeritud
betooni lõikamiseks,“ räägib Schneider.
„Meile ei ole probleem mistahes kivi- ja
betoonkonstruktsioone läbi puurida
või läbi lõigata, sest oleme teinud seda
tööd juba palju aastaid.“
Duubel D meeskond pakub teemantpuurimis- ja saagimisteenuseid
üle Eesti alates 1998. aastast, omades
selleks väga laia valikut professionaalseid tööriistu ja seadmeid. Avasid saab
puurida mõõdus 16–850 mm. Puuritava
augu pikkus võib ulatuda üle 6 meetri.

TEEME TEEMANT- JA
LAMMUTUSTÖID ÜLE EESTI!
Duubel D OÜ
+372 511 1373

duubeld@gmail.com
www.teemantsaagimine.ee
www.teemantpuurimine.ee
teemantsaagimine
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Miks peaks igal
korteriühistul olema
vara- ja vastutuskindlustus?
Korteriühistu kindlustamine tagab kõigile elanikele turvatunde, et nende
elukeskkond on kaitstud
ka väljaspool koduuksi.
Kõige mõistlikum on
kindlustada ühistu vara ja
sõlmida vastutuskindlustus juhtudeks, kui ühistu
liikmetele ja kolmandatele osalistele tekitatakse
tahtmatult kahju. Nõu
jagavad kindlustusfirma
Gjensidige Eesti filiaali
tooteosakonna juht Olga
Vijard ning varakindlustuse toote- ja riskijuht
Margo Kruusma.
Korteriühistu varakindlustus on mõeldud hoonete, rajatiste ja neid teenindavate seadmete kaitsmiseks. Valida saab
koguriskikindlustuse või kaitse konkreetsete kahjujuhtumite vastu nagu
tule- ja veekahju, torm, üleujutus, vandalism, klaasikahju või vargus. Hoone
ja territooriumi valdaja vastutuskindlustusega saab ühistu kaitsta end
ühistu liikmete ja kolmandate isikute
nõuete vastu, kui õnnetuse on põhjustanud katuselt kukkunud jääpurikas või
purunenud ja kellegi vara kahjustanud
torustik, mis kuulub ühistule.
Oluline on, et kahju eest vastutaks
korteriühistu, mitte konkreetse korteri omanik. Viimasel juhul on nõuete
hüvitamisel abiks kodukindlustus, mis
kaitseb omanikule kuuluvat korterit ja
seal asuvaid asju ning korteriomaniku
vastutust naabrite, kolmandate isikute
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ja korteriühistu ees. Näiteks puruneb
korteris pesumasinavoolik, mille tõttu
saavad kahjustada nii see kui ka alumine korter. Enda korteri kahju saab siis
hüvitada kodukindlustuse varakindlustuse alusel ja alumise korruse naabrile
tekitatud kahju kodukindlustuse vastutuskindlustuse alusel.

Kruusma lisab, et lisakaitsena tasub
mõelda elektrihäire ja seadmerikke
kaitsele hoonet teenindavatele seadmetele, mida korteriühistud ka üldjuhul
eelistavad. „Elektrihäire kindlustuskaitse hõlmab elektrivoolust tingitud
ülepinge, alapinge, voolukõikumise ning
maandusveast või lühisest tekkinud
kahjusid. Sead„Korteriühistud
kind__________________ merikke
on väga aktiivlustuskaitse
sed kindlusta- Korteriühistud on väga aktiivsed kindlustab hoojad ning üldinet teenindava
kindlustajad ning üldiselt
selt valitaksegi
seadme sisemise
kindlustuskait- valitaksegi kindlustuskaitseks
mehaanilise või
seks vara- ja vara- ja vastutuskindlustus.
elektrilise rikke.
vastutuskindKaitse alla tasub
lustus. Samas,
võtta ka hoonele
kui ühistu plaanib teha rekonstrueeri- paigaldatud päikesepaneelid. Samas
mistöid, näiteks soojustada fassaadi või on sündmusi, mida kaitse alla märkida
vahetada katust, on aktuaalne rääkida ei õnnestu: näiteks kahjud, mille puhul
ehitustööde koguriskikindlustusest,“ oli teada, et toru lekib pikka aega või
räägib Kruusma. Varakindlustusega katus vajab vahetamist. Kindlasti ei
soovitakse kindlustada enamasti n-ö hüvitata kindlustusvõtja poolt tahthoone karpi koos kaasomandisse kuu- likult tekitatud kahjusid, lootuses, et
luvate osadega, nagu trepikojad, teh- kindlustus tuleb ja teeb siis kõik korda.
nosüsteemid ja üldkasutatavad pinnad, Väga oluline on, et korteriühistu tagab
mille korrasoleku eest vastutavad kor- kaasomandi eseme ja tehnosüsteemide
teriomanikud ühiselt.
õigeaegse kontrolli ja hoolduse.“

"

Varakindlustuse puhul soovitavad
eksperdid mõelda eelkõige oma kindlustusvajadusele. Osad ühistud soovivad kindlustada hoone koos korterite
siseviimistlusega. Teised jälle valivad
kindlustatud esemeks hoone karbi koos
kaasomandisse kuuluvaga, sh prügimajad, prügikonteinerid, tõkkepuud,
piirdeaed jne. Kindlustuskaitseks saab
valida koguriskikindlustuse või kaitsed
konkreetsete kahjujuhtumite vastu
ehk nimetatud riskide järgi. Üldiselt on
Gjensidiges eelistatuim koguriskikindlustus, sest selle kaitse ulatus on laiem.
Kindlustus sisaldab lisaks ka üleujutuse
kaitset, läbi hoone konstruktsioonide
tulnud veest tekkinud kahjude kaitset
ja automaatset rajatiste kaitset – isegi
siis, kui need on jäänud poliisile märkimata.

Rekonstrueerimistööde ajal tuleb ka
kindlasti uurida, kas tellitud ehitustöödest põhjustatud kahjud on kindlustuskaitse all või mitte. Üldjuhul pakuvad
kindlustusandjad kaitset väiksematele
ehitustöödele. Suuremate tööde nagu
katusevahetuse või kogu maja torustike uuendamise tarvis peaks sõlmima
ehitustööde koguriskikindlustuse. „Ehituse ajal võib ikka juhtuda õnnetusi
ning seetõttu tuleks kindlustusandjat
ehitus- ja remondiplaanidest aegsasti
teavitada, et haldur ütleks, kas olemasolev kindlustusleping katab ehitusest
tekkinud kahjusid. Soovi korral saab
klient või ehitaja valida ehituse koguriskikindlustuse, mille jaoks ongi konkreetne toode loodud, et katta kahjusid,
mis võivad tekkida ehitustööde käigus,“
lisab Kruusma.
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www.eestiturundusagentuur.ee/tagasiside
Teie arvamus on meile oluline!

Vijard toob näite vastutuskindlustuse
juhtumist, mille kahjud ei tundunudki
alguses väga suured. Ühel öösel puru„Vastutuskindlustus katab need kahjud, nes tornmaja 14. korrusel kaasomanmis on tekkinud ühistu süül ühistu liik- disse kuuluv veetoru, mis uputas üle
metele või kolmandatele isikutele. Siia alumised korrused. Suuremal määral sai
kuuluvad nii elamu kaasomandiosadest kahjustada 5-8 korteri siseviimistlus ja
tulenevad kahjud, nagu purunenud kodune vara. Kui võtta ühe korteri kahjuks 5000–10
veetoru ja katuselt
000 eurot, siis
sõidukile kukkunud
________________ võimalik kahju
jäätükk, aga ka ühistu
oleks 40 000–
korraldatavatest hea80 000 eurot.
korra- või pisematest Lisaks veekahjudele tekib
Sellist
sumremonditöödest tek- aeg-ajalt paraku ka tulemat pole korkinud kahjud,“ räägib kahjusid, näiteks hooletu
teriühistutel
Vijard. „Gjensidiges suitsetamise tagajärjel
ilmselt eraldi
oleme
paindlikud,
varutud.
pakkudes nii tava- rõdul või korteris, mis on
pärast kaitset kui ka põhjustanud suuri kahjusid.
Lisaks veekahkorteriühistu konkjudele
tekib
reetsetest vajadustest tulenevat erilahendust. Kindlasti aeg-ajalt paraku ka tulekahjusid, näitasub ühistul kindlustuspäringut tehes teks hooletu suitsetamise tagajärjel
mõelda, milliste ohtude vastu oleks rõdul või korteris, mis on põhjustanud
kaitset vaja, arvestades konkreetse suuri kahjusid. Samuti tasub pöörata
elamu eripärasid: vanust, rekonstruee- tähelepanu puidust vanematele hoorimistööde hulka, parkimist, mänguväl- netele, kus kasutatakse ahjukütet. Nii
inimeste tervise kui ka hoone säilimise
jakuid ja nende hooldamist jne.“
VASTUTUSKINDLUSTUS KATAB
TAHTMATULT TEKITATUD KAHJUD

"

seisukorrast on väga oluline, et kõik
kütteseaded oleksid kontrollitud ja
hooldatud. Näiteks tasub korteriühistul
lasta teha korstnapühkijal kaameraga
korstnalõõride uuringu, et saada aimu,
kas kivide vahel on segu alles või on
näha pragusid ja tühimikke, mille kaudu
võib tulekahju tekkida.
„Kahjuks õnnetus ei hüüa tulles ja see
võib saada alguse pealtnäha täiesti süütust asjast. Seetõttu on väga tähtis, et
vara- ja vastutuskindlustused oleksid
nii korteriühistul kui ka igal korteriomanikul,“ toonitavad Vijard ja Kruusma.
Küsige julgelt nõu ja kindlustuspakkumist, leiame teile parima lahenduse!
Rohkem infot telefonil
611 6112
või veebilehelt

www.gjensidige.ee.

Sinu vara ja vastutus
on meie poolt
kaitstud

Korteriühistu vara ja vastutus
Hüvitame kahju,
mis on tekkinud
sissetunginud
vee või lume
poolt.

Koguriski
puhul puudub
piirang
tuulekiiruse
osas.

Hüvitame
katuselt
kukkunud
lumest
põhjustatud
kahju.

Hüvitame kahju, mis on tekkinud kindlustatud
hoone või kaasomandis oleva hoone karbi
välisküljele kinnitatud varale, nt jälgimiskaamera,
reklaam.
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