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Eluhoonete energiasäästlikumaks 
muutmisel on oluline osa välisseinte 
ehk fassaadi soojustamisel. Soojusta-
mata fassaadi kaudu läheb kaduma üle 
30% kortermaja soojusest.

Levinumaid välisseinte soojustusla-
hendusi on kergmärjal meetodil moo-
dustatud väline isolatsioonisüsteem 
(SILS), mis on kaalult kerge ja välimuselt 
nägus. Hoone välisseinad isoleeritakse 
vahtpolüstüreeni (EPS) või mineraal-
villaga ning kaetakse esteetilise väli-
muse saamiseks ja isolatsioonimaterjali 
kaitseks dekoratiivkrohviga. Krohvitud 
fassaadi puhul on võimalik kombinee-
rida sadu värvitoone ja eriefekte, mis 
muude fassaadilahenduste puhul pole 
alati võimalik.

CERESITI FASSAADISÜSTEEMID

Saksa keemiakontsern Henkel toodab 
Ceresiti fassaadisüsteeme, pakkudes 

hulga lahendusi kortermajade soojus-
tamiseks – alates klassikalistest soo-

justussüsteemidest kuni 
isepuhastuvate, kiirpai-
galdatavate ja löögikind-
late süsteemideni. Cere-
siti fassaadisüsteeme on 
kasutatud Eestis korter-
majade renoveerimisel 
ligi 25 aastat. Kõik Cere-
siti fassaadisüsteemid on 
kontrollitud EU standardi 
järgi ja neile on antud 
ETA sertifikaat.

Fassaadisüsteemi valides 
tuleks põhjalikult läbi 
mõelda, millist tulemust 
soovitakse. Klassikalised 
soojustussüsteemid ja 
odavamad mineraalkroh-
vid võivad olla hinnalt 
vastuvõetavamad, aga 
nõuavad ka sagedasemat 
hooldust ja puhastamist.

Süsteemid, kus kasu-
tatakse kallimaid sili-
kaat-silikoonkrohvi CT 
174 ja silikoonkrohvi CT 
74, on vähem vastuvõt-

likud määrdumisele. Nad tõrjuvad vett 
ja nende värvid püsivad kauem kirkana. 
Pikemas vaates tasuvad isepuhastuvad 
lahendused end rohkem ära.

CERESITI LÖÖGIKINDLAD FASSAA-
DISÜSTEEMID

Ceresitil on spetsiaalne lahendus ka 
fassaadi löögikindluse suurendamiseks. 
Kortermajade rajoonides saab fassaad 
esimese korruse kõrgusel tahtliku või 
tahtmatu inimtegevuse tõttu sageli 
mehaanilisi vigastusi.

Henkel on töötanud välja spetsiaalselt 
tugevdatud fassaadisüsteemi mehaa-
niliste kahjustuste vältimiseks. Ceresiti 
Impactum-süsteem tagab pealispinna 
erakordse elastsuse ja löögikindluse. 
See saavutatakse tänu erinevate kiu-
dude ja elastomeeride kasutamisele 
armeersegu ja kattekrohvi koostises. 
Süsteem peab vastu löökidele tuge-
vusega üle 100 J (tekkinud löögiener-
giat võib võrrelda 5-kilose teraskuuli 
kukkumisega 2 m kõrguselt). Saavuta-
tud elastsus annab vastupidavuse ka 
järskudele temperatuuri- ja niiskuse 
muutustele ning aitab vältida fassaa-
dil mikropragude teket, mis on meie 

Ilusa ja kauakestva fassaadi saab 
kvaliteetsete materjalidega
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kliimas oluline. Krohvisüsteemi vastu-
pidavuse suurendamiseks on Ceresitil 
kolm uut toodet: armeersegu CT 100, 
tugevdatud armeervõrk CT 327 ja elas-
tomeerne kattekrohv CT 79.
 
Löögikindla süsteemiga ei pea katma 
kogu hoonet, küll aga tasub seda teha 
kortermaja sokli ja esimese korruse 
perimeetriga. Nii võivad hoovis mängi-
vad lapsed kasvõi vastu seina jalgpalli 
taguda, kartmata, et see rikuks viimist-
luse. Investeering tasub end kindla ja 
kauni fassaadina aastate jooksul ära.

CERESITI UV-FILTRIGA FASSAADI-
LAHENDUSED

Peaaegu kõigi fassaadikatete problee-
miks on värvkatte või toonitud krohvi 
luitumine aja jooksul. Mida intensiiv-
sem on värvitoon, seda kiiremini see 
kipub oma sära kaotama. Päikesekiir-
gus ja kiired temperatuurimuutused 
hommikul ja õhtul võivad põhjustada 
krohvikihis pingeid ja mikropragusid, 
mis lagundavad värvi või krohvi tooni-
miseks kasutatud pigmente ning pind 
kaotab luitudes esialgse tooni.

Henkel on toonud turule uudse elasto-
meerse silikoonkrohvi Ceresit CT 76 
Solar Protect, mis neutraliseerib päike-
sekiirguse kahjuliku mõju ning kaitseb 
kattekrohvi UV-kiirguse ja määrdumise 

eest. CT 76 krohvi on võimalik toonida 
nii rahulike kui ka erksate toonidega, 
kartmata värvi tuhmumist. CT 76 lai 
värvivalik (üle 500 tooni), väga vastu-
pidav ja kauakestev krohvipind ning 
BioProtecti tehnoloogia kaitse mik-
roorganismide mõju eest pakuvad tava-
listest fassaadilahendustest märksa 
kestvamat lahendust. Värvide valimisel 
kasuta Ceresiti värvipaleti Colors of 
Nature fassaadikujundaja tööriista:

www.ceresit.ee/et/innovations/
colours-of-nature.html 

CERESITI KIIRE RENO-
VEERIMISSÜSTEEM

Vana ja ebatõhusaks 
muutunud välist isolat-
sioonisüsteemi, mis on 
paigaldatud enam kui 
20 aastat tagasi ja enne 
energiatõhususe nõuete 
tekkimist, saab reno-
veerida edukalt Cere-
siti Express-süsteemi 
abil. Selleks ei pea vana 
soojustust eemaldama. 
Täiendav soojustuskiht 
liimitakse liimvahuga 
Ceresit CT 84 otse eel-
misele krohvile, kinni-
tatakse juba paari tunni 
möödudes tüüblitega 
ning kaetakse seejä-
rel armeer- ja viimist-
luskrohviga. Ceresiti 
Express-süsteem on 
Eesti turul ainuke kiirlii-
miga fassaadisüsteem, 
mis on sertifitseeritud ja 
mida saab kasutada nii 

EPS- kui ka mineraalvillast plaatide kin-
nitamiseks.

FASSAADI HOOLDUS

Nii nagu tuleb pesta põrandaid ja autot, 
tuleb hooldada ja puhastada ka maja 
fassaadi. Iga korteriühistu peaks oma 
hoone fassaadi igal kevadel hoolikalt 
üle vaatama. Soovitatav on pesta fas-
saadi iga 2–3 aasta tagant survepesuri 
ja pesuainega Ceresit CT 98. Biokor-
rosiooniga saastunud kohti võib immu-
tada hallitusseente ja vetikate hävita-
mise vahendiga Ceresit CT 99. Pestud 
fassaadi on soovitatav töödelda hüdro-
fobisaatoriga Ceresit CT 9, mis kaitseb 
vihmavee ja õhus sisalduvate agressiiv-
sete ainete sisseimbumise eest. Samuti 
takistab CT 9 vöödilisuse, külmakahjus-
tuste ning vetikate ja sambla teket fas-
saadil. Regulaarse hooldusega kestab 
fassaad kauem ja on hoolitsetud välis-
ilmega.

KOKKUVÕTTEKS

Kui olete otsustanud renoveerida oma
kortermaja fassaadi, soovitame pöör-
duda Henkel Balti OÜ poole.

Tehniline konsultant Andrus Sepp
516 8787

Müügijuht Ralf Kalma
512 2110

Põhjalikum Ceresiti SILSi paigaldus- 
juhend on kättesaadav kodulehel 

www.ceresit.ee
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Aina enam korteri- 
ühistuid pöördub 
korterelamu 
kaasomandi 
kindlustamiseks 
kindlustusfirma 
poole. 
Seesami ettevõtte 
varakindlustuse toote- 
juhi Sandra Smirnova 
sõnul on huvi üheks ajen-
diks üleüldine teadlikkuse 
kasv. Teisalt suunab ühis-
tuid kindlustama enda 
nahal kogetud õnnetu 
juhtum, mille ühistu liik-
med on pidanud oma 
taskust kinni maksma. 
Seesam pakub korteri- 
ühistutele kinnisvara 
varakindlustust ja kinnis-
vara omaniku vastutus-
kindlustust.

Kinnisvara varakindlustusega on kae-
tud kõik hoone osad, mis kuuluvad kor-
teriomanike kaasomandisse, nagu maja 

Korteriühistu kindlustus
säästab ootamatutest
väljaminekutest

kandvad konstruktsioonid, vundament, 
rõdud, kelder, katus, fassaad, välisaknad 

ja -uksed, trepikoda, ühiskasutatavad 
kommunikatsiooni- ja tehnosüsteemid 
ning rajatised. Valikus on laiendatud 
kinnisvarakindlustus, mis kaitseb 
korteriühistut peaaegu kõigi ootama-
tute õnnetuste, sh seadmerikete eest, 
või tavapärane kinnisvarakindlustus, 
mis pakub kaitset põhiriskide vastu 
nagu tulekahju, pikselöök, vargus ja 
vandalism, torustiku leke ja torm. 
Juurde saab valida klaasikindlustuse 
või üleujutuse kaitse.

Korteriühistu üheks kohustuseks on 
kaasomandi korrashoid ja hooldamine 
ning selle tarbeks on olemas kinnis-
vara omaniku vastutuskindlustus. 
Selle kindlustusega hüvitatakse need 
juhtumid, kus korteriühistu tegevus või 
tegevusetus on tekitanud kahju korteri-
ühistu liikmele või kolmandale isikule, 
kes nõuab kahju korvamist ühistult. 
Ligi pooled korteriühistutega seotud 
kindlustusjuhtumid on vastutuskahjud, 
kusjuures kõige levinum neist on kaas-
omandisse kuuluva veepüstaku puru-
nemine korteriomaniku kodus. Samuti 

võivad tekitada kahju 
hoone küljest kukkunud 
detailid näiteks maja 
ümber pargitud autodele 
või tänaval kõndivatele 
inimestele. Kindlasti ei 
tähenda kinnisvara oma-
niku vastutuskindlustuse 
olemasolu seda, et korte-
riühistu ei pea kinnisvara 
korras hoidma – hooldada 

tuleb endiselt nii fassaadi, tehnosüs-
teeme kui ka muid kaasomandi ese-
meid.

Kindlustusmakse suurus sõltub eel-
kõige kaitsete ulatusest, omavastutu-
sest ja kindlustussummadest. Suur osa 
on hinna puhul ka kindlustatava hoone 
ehitusandmetel nagu hoone vanus, 
konstruktsioon, üldpind ja varasem 
kahjuajalugu ning üleujutuse kindlus-
tuskaitse korral hoone asukohal.

VIIMASTEL AASTATEL ON HÜVITA-
TUD ERITI PALJU VEEKAHJUSID

Korteriühistute puhul on paistnud 
viimastel aastatel konkurentsitult silma 
veekahjud, seda nii kahjude arvu kui ka 
summade poolest. Torustiku leketest ja 
läbi konstruktsioonide imbunud veest 
tekkinud kahjud moodustasid Seesamis 
mullu vara- ja vastutuskindlustuse alt 
ligi kolmveerandi kahjude koguarvust 
ja väljamakstud hüvitistest, kusjuu-
res väikseimad kahjud jäid paarisaja 
euro ringi ja suurimad ulatusid 15 000 
euroni.

Suurt kahju on tekitanud torm, mis 
rebis näiteks ühelt kortermajalt täie-
likult katuse. Kahju suurus oli 30 000 
eurot. Tegu oli kaheksa korteriga kor-
teriühistuga ja kindlustuse puudumisel 
oleks katuse taastamise eest tulnud 
korteriühistu liikmetel tasuda oma 
taskust ehk 3750 eurot korteriomandi 
kohta. Samas kindlustusmakse on tava-
liselt alla kahe euro korteri kohta.

Kinnisvara vara- ja vastutuskindlustu-
sel võib olla väga lai kaitseulatus ja need 
võivad katta isegi väiksemaid ehitus-
töid. Suuremate ehitustööde korral on 
mõistlik mõelda koguriski ehituskind-
lustuse peale. Kui ehitajal endal puudub 
ehituskindlustus, võib näiteks korter- 
elamu renoveerimise või rekonstruee-
rimise korral sõlmida ehituskindlustuse 
ka korteriühistu tööde tellijana.

Kuna korteriühistu kindlustus katab 
korteriomaniku kodust väljapoole 
jäävad kahjud, on igal korteriomanikul 
mõistlik sõlmida ka kodukindlustuse 
leping, mis pakub kaitset korterisiseste 
riskide eest.

" 

_________________

Seesam pakub korteriühistutele 
kinnisvara varakindlustust ja
kinnisvara omaniku vastutus-
kindlustust.
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Parkimiskohtade 
nappus on tuttav 
paljudele nii uute kui ka 
vanemate korterelamute 
elanikele. Selle mure 
saab aga täiesti 
lahendada, kui usaldate 
parkimiskorralduse 
AS-ile Ühisteenused, kes 
korraldab enam kui 500 
korteriühistule parkimist 
ja parkimisjärelevalvet.

„Aitame ühistuid just nimelt parkimis-
murede korral, kui nende parkla või 
majaesine on näiteks aiaga piiramata 
ja nad on hädas seal parkivate võõraste 
autodega,“ kinnitab Ühisteenuste par-
kimiskontrolli ja liikluse reguleerimise 
juht Ganem Hasson. „Kõige suurem on 
mure just kortermajade piirkondades, 
kus on palju elanikke ja autoomanikke 
ning vähe parkimiskohti.“

Ühisteenused sõlmib korteriühistuga 
lepingu, teeb vajaduste põhjal esmalt 
liiklusskeemi ning paigaldab kooskõ-
lastusel tellijaga vastavad liiklusmärgid 
ja infotahvlid. „Võimaldame ligipääsu 
e-lubade keskkonda ühistu volitatud 
isikule, kes saab majaelanike sõidu-
kite numbrid süsteemi sisestada. See 
on väga mugav, sest ela-
nikud ei pea muretsema 
parkimiskaardi olemasolu 
pärast ja sõiduki juurest 
lahkudes võib olla kindel, 
et kehtiv parkimisluba on 
olemas,“ räägib Hasson. 
Külalised saavad kasutada 
parklat ajalise piiranguga 
või külalise parkimiskaardi 
alusel.

„Lepingu alusel võivad parkimiskorral-
dajad osutada regulaarset parkimis-
järelevalve teenust ja vajaduse korral 
rakendada meetmeid, mis on kirjas 
paigaldatud infotahvlil. Samuti võib 
sõlmida leppe, mille alusel tuleb pat-
rull siis, kui keegi on parkinud valesti 
ja majaelanikud soovivad teda korrale 
kutsuda,“ selgitab Hasson. „Tänapäeval 

liiklusmärgid ja tõkkepuu seaduserik-
kujaid paraku ei pea, kui teil just pole 
operaatorit, kes teeb järelevalvet park-
las. Lisaks on tõkkepuud soetada või 
rentida kallis ja kulukas hooldada. Küll 
aga oleme märganud, et nii kui teate-
tahvlid ja liiklusmärgid üles saavad, 
väheneb parkimisalal parkijate arv.“

Ühisteenused osutab parkimisteenust 
enam kui 700 eramaaomanikule Tallin-
nas, Tartus, Pärnus, Jõhvis, Narvas ja 
Narva-Jõesuus. Sealhulgas opereerib 
ettevõte parkimist Viru Keskuse, Admi-
rali, Vabaduse väljaku, Pärnu maantee 
22, Raadiku, JEWE keskuse, Stroomi 
ja TalTechi üliõpilasküla parkimismajas 
ning enam kui 130 tasulises eraparklas 
üle Eesti.

MIDA TEHA, KUI MAJAL PUUDUB 
ÜLDSE PARKLA?

Hasson möönab, et paljudel korteri-
ühistutel puudub üldse oma parkla. „Kui 
aga lähedal asetsev maatükk kuulub 
kohalikule omavalitsusele, saab ühistu 
taotleda seda maatükki endale tasuta 
kasutusse. Ka siin saame oma kogemus-
tega abiks olla, nõu anda ja nõueteko-
hase liiklusskeemi teha. Lisaks tuleb 
sel juhul joonida maha parkimiskohad, 
mida tehakse standardi alusel ettenäh-
tud mõõtude järgi.“

Hinnapakkumise saamiseks ja lisa- 
küsimuste korral võta meiega kindlasti 

ühendust e-aadressil
parkimine@yhisteenused.ee

Hea uudis: teie kortermaja
igapäevase parkimismure aitab
lahendada AS Ühisteenused

" 

______________________

Aitame ühistuid just nimelt parkimis-
murede korral, kui nende parkla või 
majaesine on näiteks aiaga piiramata 
ja nad on hädas seal parkivate võõraste 
autodega.

Suure kortermaja ees ei jätkunud parkimiskohti maja elanikele 
ja lisaks parkisid seal võõrad autod.
Ühisteenused sai valitud, kuna neil on pikaajaline kogemus 
parkimise korraldamisel. Koostöös linnaosavalitsuse ja 
Ühisteenustega said ühistule kuuluvale krundile nõuetekoha-
selt üles pandud infotahvlid parkimise kohta. Lisaks rendime 
Tallinna linnalt kinnistut, kuhu tegime kontrollparkla, ning 
tänu sellele said kõik majaelanikud soovitud parkimiskoha. 
Teenus on väga mugav, kuna võõrad ei tule parkima ja oma 
majaelanikud järgivad parkimisreegleid. Üksikute rikkujate 
suhtes rakendab Ühisteenused sanktsioone ja vormistab võla-
õigusseaduse alusel leppetrahvi.“

KÜ Sõpruse pst 232 juhatuse liikmed
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Tervikrekonstrueerimine on
kiirem, soodsam ja vähem närve-
sööv kui ehitustööde jupitamine

mõistlik võtta ette hoone kompleks-
rekonstrueerimine. See tähendab, et 
korda tehakse korraga katus, fassaad, 
aknad-uksed, küttesüsteem ja ventilat-
sioon,“ soovitab Kaar. Kõik tööd, millega 
tagatakse korterelamu ehituskonst-
ruktsiooniline stabiilsus, suurendavad 
elamu energiasäästlikkust ja paranda-
vad elanike elamistingimusi.

„Hoone renoveerimise puhul 
tulekski ühistu liikmetel kõigepealt 

kokku lep-
pida, mida 
s o o v i t a k s e 
oma hoone 
juures reno-
veerida – kas 
plaan on teha 
osaline või 
t e r v i k r e n o -
v e e r i m i n e . 
Kui hoonel 
vajavad tege-
mist nii fas-
saad, katus, 
avatäited kui 
ka tehnosüs-
teemid ning 
ühistul on see 
finantsiliselt 

võimalik, soovitan kindlasti mõelda 
kompleksrekonstrueerimisele,“ ütleb 
Kaar. „Seda kahel lihtsal põhjusel: ehi-
tustööd saab ära teha korraga ja kiire-
mini ning elanikud ei pea igal aastal uut 
remonti välja kannatama. Teiseks on 
kokkuvõttes soodsam teha mitu tööd 
korraga – näiteks ei pea siis rentima 
tellinguid alguses akende ja seejärel 
fassaadi tarvis, need tööd saab järge-
mööda ära teha. Lisaks hoitakse aega 
kokku dokumentide koostamisel ja 
kooskõlastamistel, sest nii katusekatte 
vahetus kui ka fassaadi soojustamine 
vajavad omavalitsuse poolt kinnitatud 
projekti.“

Põhjalikuma renoveerimise puhul, 
kui materjale ei asendata samaväär-
setega, tuleks alustada projekteerimi-
sest. Peale projekti tuleb paika panna 
eelarvelised võimalused ja see, kas 
finantseerijana kaasatakse ka pank 
või tehakse renoveerimistöid omava-
henditest. Korteriühistute puhul loeb 
pangafinantseeringuga renoveerimisel 
väga palju korterite arv majas: hädas 
on tihtipeale vähem kui kaheksa kor-
teriga ühistud, kus panga pakutavad 
vahendid ei jookse sageli kokku hoone 
tegelike vajadustega. Sellisel juhul saab 

Suur osa Eesti korter- 
elamutest on ehitatud 
Nõukogude Liidu ajal, mil 
hoonete projekteerimis-
normid olid praegusest 
märksa madalamad ja 
energia säästlikkus väik-
sem. Seetõttu on KredEx 
pakkunud juba aastaid 
korteriühistutele abi 
hoonete rekonstrueeri- 
miseks. Kuidas hoida 
kulud kontrolli all ja mida 
elamu uuendamisel 
tähele panna, räägib 
ehitusfirma Estlander 
Grupi OÜ tegevjuht 
Andres Kaar.
„Selleks et saavutada nii energiasäästu, 
tervikliku sisekliima kui ka uueväärse 
kodu puhul suurim kasutegur, on 

www.eestiturundusagentuur.ee/tagasiside 
Teie arvamus on meile oluline!
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määravaks, kui palju raha on kogutud 
remondifondi. Suuremate korteriühis-
tute puhul on finantseerimise protsess 
lihtsam, kuna korteripõhine kulu reno-
veerimisele on väiksem, remondifondi 
laekub raha tõhusamalt ja ka pank vaa-
tab asjale teisest perspektiivist.

Suures mahus tööde ettevõtmine 
tähendab väga suurt raha, ent õnneks 
saab juba aastaid taotleda KredExist 
korterelamu rekonstrueerimiseks nii 
laenu kui ka toetust. KredExi laen on 
mõeldud eelkõige neile ühistutele, kes 
on saanud pangast renoveerimislaenu 
taotlusele eitava vastuse või pakku-
mise, mille tingimused on ebamõistli-
kud, nagu näiteks väga lühike tagasi-
maksetähtaeg või tavapärasest palju 
kõrgem intress. Saadava laenu abil on 
võimalik rahastada renoveerimistöid 
ja kombineerida laenu KredExi paku-
tava rekonstrueerimistoetusega, et 
anda korterelamule terviklikult uus 
hingamine. Samas on KredExist võima-
lik taotleda ühele ja samale hoonele nii 
laenu kui ka toetust.

AINULT PÕHJALIK EELTÖÖ TAGAB 
KORRALIKU TULEMUSE

Kaare sõnul on maja rekonstrueerimi-
sel põhiline viga see, et asjaga haka-
takse tegelema valest otsast. „Tehakse 
mingi protsess läbi, vaieldakse, nähakse 
kurja vaeva ja siis selgub, et selliselt ei 
saa ega tohigi üldse töid teha! Soovitus 
on konsulteerida inimestega, kes on vii-
mastel aastatel renoveerimisprotsessi 
läbi teinud. Küsige, pärige, vaadake 
lähemalt, kuidas nad asju ajasid!“

Estlanderi tegevjuhi sõnul on teine 
väga suur viga kokkulepete ja tööde 
puudulik dokumenteerimine. „Kindlasti 
on vaja vormistada leping koos kõigi 
oluliste tingimustega: tööde loetelu, 
summad, maksetingimused, tähtajad, 
garantiid jne. Praktika on näidanud, et 

mida põhjalikum on eeltöö, seda vähem 
on hiljem segadusi ja vaidlusi. Eriti täh-
tis on, et kõik saaksid asjast ühtemoodi 
aru, kui projektist tehakse osaline reno-
veerimine. Sellisel juhul kipuvad inime-
sed unustama algseid kokkuleppeid, 
millega on arvestatud renoveerimisel ja 
millega mitte. Kui eeltöö on põhjalik, on 
hiljem kiires ehitussaginas hea vaadata 
algsed kokkulepped vajaduse korral 
üle.“

EELISTA ALATI KOGEMUSTEGA EHI-
TAJAT JA OMANIKUJÄRELEVALVET!

Selleks et tulla remondi korral rahaga 
välja, soovitavad osad eksperdid 
arvestada kuni 15% reserviga. Paraku 
on sellist reservi korteriühistul raske 
koguda ja pangalaenu pakkumisest ei 
jätku samuti selleks tihtipeale laenu-
raha. „Proovime ka ise teha kliendile 
juba eelarvestamise käigus võimalikult 
põhjaliku eelarve, et vältida hiljem ülla-
tusi. Pigem koostada eelarve algselt 

nii, et pärast 
oleks vajaduse 
korral võimalik 
mingeid töid 
sealt maha 
tõmmata, mida 
o t s u s t a t a k s e 
mingis etapis 
mitte teha. Ja 
mida koge-
num on reno-
veerija, seda 
vähem vaja-
takse reserve!“ 
annab Estlan-
der Grupi juht 
nõu.

Ta möönab, et eelarve planeerimine 
eeldabki seda, et tööd, mida soovitakse 
teha, mõeldakse kiht-kihilt läbi. „Sageli 
jääb enamasti teadmatusest mõni 
kulurida kahe silma vahele. Põhjaliku-
mate renoveerimisprojektide puhul on 
ülioluline eelarve koostaja oskus lugeda 
projektist välja kõik tähtsad kuluread ja 
tajuda ka kõikvõimalikke kõrvalkulusid, 
mis võivad ette tulla – ka neid, mida pro-
jekt ei hõlma. Enne töödega alustamist 
tuleks käia ehitajaga läbi kogu renovee-
rimise protsess ja ajagraafik, et ühistu 
saaks aimu, kuidas ja millal midagi toi-
mub. Mida paremini oled asjadega kur-
sis ja informeeritud, seda vähem tekib 
ehituse käigus asjatuid seisakuid.“

Ehitaja kõrval on väga olulisel kohal 
omanikujärelevalve valik. Omanikujä-
relevalvet teeb isik, kelle ülesanne on 
jälgida, et asjad on kontrolli all, ja anda 
õigel hetkel teada, kui need nii ei ole. 
„Nii nagu ehitajal peab olema sarnaste 
tööde kogemus, peab see olema ka ini-
mesel, kes teeb omanikujärelevalvet,“ 
toonitab Kaar. „Ka ühistu juhatuse liik-
med peavad leidma võimaluse ehituse 
ajal objektil käia ja ehitajaga korrapä-
raseid koosolekuid pidada – seda võiks 
teha vähemalt korra nädalas. Objekti-
koosolekud on need kohad, kus tehakse 
vahekokkuvõtted, püstitatakse järg-
mised eesmärgid ja räägitakse selgeks 
arusaamatused.“

Hoonete renoveerimise, rekonstrueeri-
mise ja üldehitustöödega tegeleva Est-
lander Grupi OÜ põhikliendid on korte-
riühistud, ettevõtted ja eraisikud.

www.estlander.ee 



TERMOGRAAFIA, 
HOONETE 

ÕHTUTIHENDUSTE 
KONTROLL

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

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

 ENERGIASÄÄSTULAHENDUSED 
ÜLE EESTI 

tel 601 6500 · info@termopilt.ee

TERMOPILT OÜ PEAMISED 
TEGEVUSVALDKONNAD

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

Omame ulatuslikke kogemusi kortermajadele komplektsete 
rekonstrueerimisprojektide koostamisel.

Konsultatsioonid
Energiasäästualane nõustamine ja vajaliku 
dokumentatsiooni koostamine:

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

Mõõtmised
Erinevate mõõtmiste läbiviimine, mis aitavad 
saavutada energia kokkuhoidu ja tagada ohutust:
• Termograa�lisel meetodil piirete kvaliteedi kontroll ja  
   muud mõõtmised (elektriühenduste kvaliteet, kütte-
   seadmete ohutus ja palju muud)
• Hoonete sisekliima parameetrite mõõtmine ja jälgimine
• Välispiirete õhutiheduse kontroll ehk blowerdoor, 
   sealhulgas ka suurtele (>10 000 m²) hoonetele
• Küttesüsteemide vooluhulkade mõõtmine ja projekti-
  järgne häälestamine ehk tasakaalustus
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Küttesüsteemi saab jälgida 
võrgu kaudu Eestis toodetud 
elektroonikaga

Kõik, mis liigub, 
see kulub. Seda 
teavad kõik ja 
see kehtib ka 
küttesüsteemide 
puhul. Kulumist 
küttesüsteemis 
on aga võimalik 
ennetada, kui saame 
jälgida ja analüüsida 
seadmete käitumist.

Pädev hooldustehnik teab, kuidas üks 
küttesüsteemi osa võib teist mõjutada 
ja kuidas eri osi omavahel koostööle 

suunata. Kui 
Anrebell OÜ 
alustas katla-
majade hool-
dusega 1993. 
aastal, olid 
paljud sooja-
sõlmed ja kat-
lamajad üsna 
manuaalsed. 
Ametis olid 

katlakütjad ja rajoonide peale soo-
jasõlme reguleerijad. Tavaliselt olid 
kortermajade radiaatorid talvel tuli-
kuumad ja toa temperatuuri regulee-
riti akendega. Tänapäeval ei oleks see 
enam mõistlik – küttearved sunniksid 
meid kohe paremaid lahendusi otsima.

Ajaga on saavutatud küttesüsteemi-
des suur kokkuhoid tänu moodsatele 

seadmetele, täpsele reguleerimisele ja 
automaatikale, mis teevad kõike ise. Elu 
on muutunud mugavaks ja katlakütja 
ametikoht on jäänud ainult suurema 
riskiga asutustesse. Paraku on järele-
valveta küttesüsteem omanikul tegeli-
kult unustatud ja meenub alles siis, kui 
midagi enam ei tööta. Järelevalve katla 
või soojasõlme üle on aga see, millelt 
säästmine võib märkamatult kulusid 
suurendada. Seetõttu peaks hooldus-
teenus jälgima seadmete seisundit ja 
optimaalset kütmist.

" 

______________

Kulumist küttesüsteemis 
on aga võimalik ennetada, 
kui saame jälgida ja 
analüüsida seadmete 
käitumist.

" 

______________

Järelevalve katla või sooja-
sõlme üle on aga see, millelt 
säästmine võib märkamatult 
kulusid suurendada.
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Praeguseks on Anrebell OÜ viinud kat-
lamajade hoolduse hoopis teisele tase-
mele. Juba kaks aastat oleme hallanud 
oma klientide seadmete tööd inter-
neti kaudu ööpäev läbi. Me suudame 
ennustada seda, millal paisupaagist 
kompensatsioonirõhk otsa saab. Me 
näeme maja sooja vee tarbimise graa-
fikut, mida saame võrrelda boileri rõhu 
ja temperatuuriga kellaajaliselt. Seda 
kõike võimaldab BoilerWebi kontroller, 
mis asendab soojasõlme automaatika 
ja lisab palju võimalusi. Meie hooldus-
lepinguga kaetud klient ei pruugi isegi 
teada, et tema seadmetega vahepeal 
mingi tõrge oli, sest meie tehnik on selle 
juba kõrvaldanud.

BoilerWebi 
ko n t r o l l e r 
oskab juh-
tida, mõõta, 
salvestada 
a n d m e i d 
graafikusse, 
edastada teateid ja pidada hoolduslogi. 
BoilerWebile pole vaja lisada interneti-
kaablit, piisab toitepingest ja kontroller 
loob endale ise mobiilse internetiühen-
duse. BoilerWebi saab juhtida veebi-
keskkonna kaudu (www.boilerweb.ee) 
ja see on tegelikult lihtne. Klient saab 
kodulehel liita ühe kontrolleri kohta 
rohkem kasutajaid ning määrata kasu-
taja ligipääsu ja häirete sõnumeid.

" 

_____________

BoilerWebi saab juhtida 
veebikeskkonna kaudu ja 
see on tegelikult lihtne.

Praeguseks on meie teenust 
koos BoilerWebi katlamaja 
kontrolleriga tellinud ka kin-
nisvara üldhaldust pakkuvad 
ettevõtted nagu Kvatro Kin-
nisvarahalduse OÜ, Aktsia-
selts TTP, Halduspluss OÜ ja 

paljud korteriühistud, sest kõik soovi-
vad vähem probleeme ja rohkem rahul-
olu. Mis on aga BoilerWebi juures eriti 
tore? See on Eestis välja mõeldud ja 
toodetud elektroonika ning selle pai-
galdamiseks pole vaja programmeerijat.

Vaata täpsemalt:
www.anrebell.ee
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Lõõride uuringuks tuleb varuda 
veidi aega ja kannatust

Lõõride uuringuid nõutakse järjest 
enam. Lõõre uuritakse spetsiaalse 
suitsu abil ja tehnika areng on avarda-
nud korstnapühkijate tööpõldu ka lõõ-
ride 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 korstna-
pühkija kindlaks, milline lõõr on kami-
nast väljuvate suitsude jaoks sobivaim. 
Oluline on, et lõõr on terve ja korter-
majas 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 gaa-
sikatelde paigaldajad.

Lõõride uuringut tellitakse maja-
dele, kus plaanitakse suuremaid taasta-
mis- ja korrastustöid. Neid töid tehakse 
kapitaalremondi käigus või siis, kui 
majas on tekkinud liiga palju probleeme 
ventilatsiooni ja tõmbega ning olu-
korda lihtsalt ei saa kauem ignoreerida. 

Ülevaate loomisel tuleb töötada nii lõõ-
rikaamera kui ka suitsuga. See on parim 
meetod, et saada teada lõõride teh-
niline seisund ja teha kindlaks, millise 
korteriga on mingi lõõr tegelikult seo-
tud. Tihtipeale on inimesed lisanud lõõ-
ridesse omavoliliselt nii kamina kui ka 
näiteks köögi sundventilatsiooni ühen-
dusi. Mõni lõõriava, tihtipeale just ven-
tilatsiooni oma, on aga koduse remondi 
käigus hoopiski suletud.

KUIDAS TÖÖ KÄIB?

Lõõride uuringuks kasutatakse erine-
vaid kaameraid. Enamasti on tegu väi-
kese ja ümara kujuga kaameraga, mis on 
pika juhtme otsas. Kaamera pilti näeb 
kaamerakohvris oleval ekraanil. Uue-
matel kaameratel on olemas ka salves-
tamise 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 rahu-
likult igasse uuritavasse lõõri ja ekraa-
nilt saab korstnapühkija tuvastada, kas 

lõõris on pigi, pragusid, ummistusi või 
võõrkehi. Lisaks saab ka aimdust, mitu 
teist lõõri ja millisel kõrgusel uurita-
vasse lõõri avaneb.

Suitsuga töötamine on tellijale veidi 
ebamugavam, kuid kindlasti mitte ter-
visele ohtlik. Samuti ei riku kasutatav 
suits ruume. Iga küttekeha ja ventilat-
siooniava juures süüdatakse suitsuküü-
nal. 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 ümberehi-
tusi ja lõõride kasutusotstarvet on ise-
seisvalt muudetud. Originaalprojekt 
aitab lahti seletada küsimusi, mis või-
vad tekkida uuringu käigus.

Küsi täpsemat infot telefonil 5807 2581 
või kirjutades aadressile

info@potipoiss.ee.

SINA 
LIHTSALT 
LOE





Kui elamus või korteris on tahkekütu-
sel töötav küttesüsteem, peab omanik 
elamu või korteri varustama peale 
autonoomse tulekahjusigna-

lisatsioonianduri ka vähemalt ühe 
autonoomse vingugaasianduriga. 
Kui eelmises lauses nimetama-
ta hoones või hoone osas on 
tahkekütusel töötav kütte-
süsteem, peab omanik sel-
lise hoone või hoone osa 
varustama vähemalt ühe 
nõuetekohaselt paigal-
datud autonoomse 
vingugaasianduriga.

TULEOHUTUSE SEADUS §32
Lõige 31

Honeywell 
Vingugaasiandur XC70
(IP44, sensori ja toiteallika eeldatav eluiga 7a) 

XC70-EERU-A48 €
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.

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.

Kohustusliku 
vingugaasianduri 
paigaldamiseks 
aega veel vaid 

3 kuud
Käesoleva seaduse § 32 
sätestatud nõue tuleb täita esimesel 
võimalusel, kuid hiljemalt

2022. AASTA 1. JAANUARIKS.

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.

!

!

!

!

!

!

ETTEVAATUST!
VINGUGAAS 
VÕIB TAPPA! !

Hinnad sisaldavad käibemaksu 20% ja kehtivad kuni kaupa jätkub!

Tel 654 9900   e-post: tamrex@tamrex.ee   www.tamrex.eeTAMREX OHUTUSE OÜ
TALLINN Laki 5, Pärnu mnt 139c, 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

VINGUGAASIANDUR 
ON KOHUSTUSLIK

Vingugaasiandur 
tuleb paigaldada 

igasse ruumi, 
kus toimub 

mistahes 
põlemine: 

ahi, kamin, 
gaasiboiler jne.

VINGUGAASIANDUR 
ON KOHUSTUSLIK
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Klaaspudelid ja -purgid
kogu eraldi!

Klaas on pakendimaterjal, mis tekitab 
kõige vähem jäätmeid, kuna seda saab 
töödelda peaaegu lõputu arv kordi. 
Klaasi olmejäätmetest eraldi sortee-
rimisel on klaasi elutee väga pikk. Kui 
see aga olmejäätmetesse visata, lõpeb 
klaasi teekond Iru jäätmete põletusjaa-
mas või prügimäel.

Selleks et kokku kogutud klaas oleks 
võimalikult puhas ja selle saaks ring-
lusse suunata, pakub Eesti Pakendiring-
lus Tallinna ja Tartu korteriühistutele 
võimalust liituda klaaspakendi kogu-
mise teenusega.

MIDA PAKUME?

. Klaaspakendikonteinerite tühjenda-
mist tasuta, vältides konteinerite üle-
täitumust.. Sortimisjuhendit kõikidele korteritele 
postkastidesse tasuta.. Jäätmemaja seinale kinnitatavat sor-
timisjuhendit tasuta. . 240-, 360-, 500- või 660-liitrise kon-
teineri (suurus teie valikul) renti alates 
3 eurost kuus. Esimese 6 kuu rent on 
tasuta.. Soovi korral partnerlust, koolitusi 
ja õppematerjale jäätmete sortimise, 
jäätmekäitluse planeerimise ja muudel 
jäätmekäitlusteemadel tasuta.

MIKS SEE ON KORTERIÜHISTULE 
KASULIK?

. Klaaspakendeid eraldi kogudes on 
võimalik vähendada kulutusi segaolme-
jäätmetele.. Väikese muudatusega ühistu jäät-
mekorralduses on võimalik anda suur 
panus keskkonna heaks.. Pakume valdkonna spetsialistidena 
soovi korral täielikku nõustamist 
pakendialal: planeerimisest kuni ela-
nike teadlikkuse suurendamiseni.

MIS SAAB KLAASIST EDASI?

See, kuhu konkreetne konteineritäis 
klaasi suunatakse, sõltub klaasi puhtu-
sest, aga ka sellest, missugustes tehas-
tes toorainet parasjagu vajatakse. Suur 
osa meie kogutud klaaspakenditest 

suunatakse ringlusse Järvakandis asuva 
töötlustehase kaudu, kus tehakse uusi 
pudeleid ja purke. Klaaspakendeid on 
võimalik suunata ringlusse ka betoon-
plokkide valmistamiseks: sellisel juhul 

purustatakse klaas peaaegu liivaks ja 
lisatakse betoonblokkide valmistami-
seks segusse. Osa klaaspakendeid ka 
eksporditakse pudelite ja purkide tege-
miseks.

Kui kogud oma klaaspurgid ja -pudelid eraldi kokku ning paned need 
Eesti Pakendiringluse klaasikonteinerisse, suuname meie klaasi ring-
lusse ja anname lubaduse metsastada iga kokku kogutud 10 000 tonni 
klaasi kohta viis hektarit maad. Sedasi aitame kaasa süsiniku sidumise-
le, mitmekesisuse suurendamisele ja puhtamale loodusele. Niisiis, ära 
viska klaaspakendit segaolme- ega ka segapakendikonteinerisse, vaid 
kogu see eraldi kokku ja pane klaasikonteinerisse.

Vaata täpsemalt kodulehelt www.pakendiringlus.ee

Aitäh, et sorteerid ja aitad hoida loodust! . Sortimismääruse järgi tuleb klaaspakendid koguda olmejäätmetest 
eraldi ja kõige mugavam on teha seda klaasikogumisega, mida pakub 
pakendiringlus.. Klaaspakendid on võimalik võtta 100% ringlusse – klaas on peaaegu 
lõputult taaskasutatav materjal.. Klaaspakend on pakenditest kõige raskem, seepärast on seda kõige 
mõttekam olmejäätmetest välja sortida.. Klaaspakendeid olmejäätmekonteinerisse visates lõppeb klaasi tee-
kond põletustehases.

www.eestiturundusagentuur.ee/tagasiside 
Teie arvamus on meile oluline!
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Tallinnas on juba aastaid 
toiminud projekt „Hoovid 
korda“, kus korteriühistu-
tel on võimalik taotleda 
linnalt toetust õuealade 
heakorrastamiseks kuni 
70% projekti maksumu-
sest. 2021. aastal oli suu-
rim toetus ühe taotleja 
kohta 16 000 eurot ja 
40 000 eurot ühe hoovi 
kohta. See peaks olema 
piisav motivatsioon, et 
planeerida oma korter-
maja hooviala korrasta-
mist.

„Praegu on korteriühistute jaoks 
peamine probleem vähene parkimis-
kohtade arv kortermajade ees. Kõiki 
elanikke häirib, kui pargitakse suvalis-
tesse kohtadesse maja ees, autodest 
ei ole võimalik mööduda, kiirabi ei saa 
trepikoja ukseni sõita, auto ratastega 
rikutakse muru ja halvimal juhul on 
kogu hoov paras mudamülgas,“ loetleb 
alates 2000. aastast haljastuse ja tee-
deehituse valdkonnas tegutsenud Õue-
meistri OÜ juht Tarmo Saupõld.

Ta lisab, et kindlasti tasub korteri-
ühistutel alustada dokumentide koos-
tamisega juba sügisel või talvel, sest 

kevadel alustades ei 
pruugi selleks hooajaks 
enam valmis jõuda. 
Harilikult on „Hoovid 
korda“ projekti tähtaeg 
märtsis.

KORRAS ÕUEALA 
PARANDAB ELUKVA-
LITEETI JA TÕSTAB 
KINNISVARA HINDA

Saupõllu sõnul aitab 
korteriühistul majaesise 
või hoovi korrastamises 
üksmeelele jõuda hea pro-
jekt. „Mitte et see imesid 
teeks, aga hea projekt aitab uuenduste 
vastu olevaid inimesi veenda, et kõik 
majaelanikud saavad sellest midagi: 
autojuhid saavad parkla, pensionärid 
kõnnitee, korras trepikojaesised ja puh-
kenurga, lastega pered mänguväljaku 
ja jalgrattahoidla ning ühistu saab uue 
prügimaja. Kõigi elanike elu on edaspidi 
kvaliteetsem ja ka kinnisvara hind tõu-
seb suuremal määral, kui on omafinant-
seering.“

Teede ja platside rajamisel kor-
termajade juurde on võimalik kombi-
neerida kivi, murukivi ja asfalti. Kivi 
kasuks räägib see, et toru- või kaabli-
tööde tõttu ära vajunud tee või platsi 
saab kerge vaevaga üles võtta ja vaju-
nud kohad korda teha, asfaldi puhul on 
vigade parandus keerulisem. Kivi on 
ka esteetilisem. Tavaliselt kasutatakse 
halli betoonkivi sissesõiduteel ja muru-
kivi parkimisaladel. Haljastuse puhul 
soovivad korteriühistud enamasti igi-

haljaid taimi ja hekke, et hilisem hool-
dus oleks võimalikult lihtne.

Õuemeister OÜ on tegutsenud oma 
valdkonnas 21 aastat ja teeb hoovis 
kõik vajalikud tööd: sissesõiduteed, 
parklad, kõnniteed, haljastuse, istutu-
sed, prügimaja jms. Viimastel aastatel 
on ettevõte teinud Tallinnas projektiga 
„Hoovid korda“ järgmised objektid: 
Põhja-Tallinnas Kolde 98, Kolde 94, Sitsi 
14, Sitsi 16, Randla 15 ja Sõle 44; kesk-
linnas Tatari 46, Lastekodu 6b, Vesivä-
rava 46/48 ja Magdaleena 15; Mus-
tamäel Sõpruse pst 202, Tammsaare 
tee 74, Vilde tee 121 ja Vilde tee 107; 
Kristiines Kasvu 16, Seebi 22, Sõstra 6 
ja Kuldnoka 18; Haaberstis Õismäe tee 
133; Lasnamäel Arbu 2, Punane 11 ja 
Paasiku 4; Nõmmel Valdeku 3 ja Uue-
risti 7.

Rohkem infot:
www.ouemeister.ee 

Tallinna abiga saab hoovid korda!

Vilde tee 121 - enne Vilde tee 121 - pärast

Lastekodu 6B
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Katuse õigeaegne hooldus on 
kogu maja tervise alus

Kortermajade üks popu-
laarsemaid valikuid on 
lamekatus, mis on õige 
hoolduse puhul kaua- 
kestev ja visuaalselt 
kaunis. Aga kuidas käib 
katuse hooldamine ning 
millele on oluline seejuu-
res tähelepanu pöörata?

„Katuse hooldamine on iga peremehe 
südameasi, mida ei tohiks unustada 
või edasi lükata. Terve ja korras katus 
toob majaelanikele südamerahu ning 
kindlustunde ja kaitseb neid paljude 
võimalike kulukate probleemide eest. 

Kortermajade puhul on üldjuhul hoone 
korrashoiuga seotud ülesanded antud 
korteriühistule või haldurile,” räägib 
Lõuna-Eesti juhtiva lamekatuste ehi-
tusfirma OÜ Evari Ehitus juht Rein 
Kala. Üheks oluliseks aspektiks on selle 
ülesande täitmisel kindlasti katuse 
õigeaegne ülevaatus, mille peab lame-
katuste puhul ette võtma vähemalt 
kaks korda aastas ehk sügisel enne kül-
made tulekut ja kevadel pärast lume 
sulamist. Katuse tervist mõjutavad nii 
sooja- ja külmakraadide kõikumised kui 
ka päike, tuul, sademed, inimtegevus ja 
loetelu võib veel jätkata.

„Näiteks külmakraadidega tõm-
bub katusekattematerjal kokku ehk 
kahaneb ning suvel soojade ilmadega 
vastupidiselt paisub. Vaadates tagasi 
möödunud suvele, kus soojaks läks 
alles juunis ning siis püsis viis nädalat 

järjest nii mõneski kohas Eestis üle 
30-kraadine õhutemperatuur, võis juh-
tuda, et materjal hakkas ebaharilikes 
oludes järele andma ega täitnud enam 
oma funktsiooni,” toob Kala näiteks. 
„Kui teile tundub, et katuse väljanäge-
mine on muutunud, tasub kohe pidada 
nõu spetsialistiga. Vastasel juhul võivad 
talvel oodata majaelanikke ees kulukad 
ebameeldivused,”

PRAHI JA PUULEHTEDE KOHT EI 
OLE KATUSEL!

Koristamata jäänud puulehed, okkad, 
käbid ja muu praht tekitavad aja jook-
sul lamekatusele huumusekihi, millele 
järgnevalt hakkavad kasvama sammal, 
taimed ja isegi puud. Taimede juures-
tik rikub omakorda ära katusekatte, 
tekivad läbijooksud ning hiljem võivad 

Katuse remont tasub usaldada kogemustega spetsialistidele usaldusväärsest ettevõttest Foto: OÜ Evari Ehitus

SINA 
LIHTSALT 
LOE
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selle tulemusena alguse saada kande-
konstruktsioonide purunemised. See-
tõttu on oluline nii kevadel kui ka sügi-
sel katusele pilk peale visata ning see 
lehtedest, prahist ja kõigest ebavaja- 
likust puhastada.

Unustada ei tohi ka katuse vihma-
vee äravoolusüsteeme, vihmaveerenne 
ja vihmaveetorusid, millel on kõigil oma 
tähtis ülesanne kaitsta katust liigse vee 
ja niiskuse eest. Ummistunud vihma-
vee äravoolulehtrite ehk katuselehtrite 
tõttu võib katusele koguneda nii suur 
hulk vett, et see kahjustab pikemas 
perspektiivis nii maja katusekonstrukt-
sioone kui ka kogu hoonet. Kindlasti 
tuleb nii kevadel kui ka sügisel kontrol-
lida, et vihmavesi saaks katuselt korra- 
likult ära voolata ja vihmavee ära- 

voolusüsteemid ei oleks umbes. Ummis-
tunud vihmaveerennid ja vihmavee- 
torud hakkavad ajapikku roostetama ja 
lagunema.

SOODSAM ON KATUST REMON-
TIDA ÜKS KORD JA PÕHJALIKULT 
KUI MITU KORDA LAPPIDA

Vahel tuleb lisaks katuse ja vihma-
veesüsteemide puhastamisele ette 
võtta ka mõned pisemad hooldustööd, 
näiteks asendada mõni tormituulega 
minema lennanud plekk või kinnitada 
uuesti kattematerjali serv. „Õigel ajal 
avastatud mure lahendamine hoiab 
kokku palju raha ja aega, sest kui jätta 
probleemne koht talvistele heitlikele 
ilmadele räsida, on selle parandamine 

ja tagajärgede likvideerimine tunduvalt 
kallim ning ajamahukam,” annab Kala 
nõu.

„Seega kontrollige alati katuse  
vaatluse käigus üle, et katusekate ja 
muud katuse elemendid ei oleks lahti 
või mingil muul moel ohtlikud katu-
sele ja keskkonnale. Kõik katusekatte 
mehaanilised vigastused, näiteks augud 
materjalis või keevisõmbluste reben-
did, tuleb koheselt parandada,” räägib 
OÜ Evari Ehitus juht, lisades, et alati on 
soodsam ehitada või renoveerida üks 
kord ja korralikult kui mitu korda ikka 
uuesti ja uuesti.

Kontrollida ja vajadusel hooldada 
tuleb ka kõik katusel olevad käigurajad, 
katuseaknad, katuseluugid, turvapolla-
rid, läbiviigud, parapetid, parapetiple-
kid, räästad, räästaplekid, lõpetusple-
kid, harjaplekid, varikatused ja muud 
katusega seotud elemendid.

Kui katuse olukorrast ülevaate loo-
misel selgub, et see on amortiseerunud, 
on just sügisel õige aeg asuda otsima 
spetsialiste, kes võiksid renoveerimis-
töödega alustada kevadel kohe pärast 
lume sulamist.

Rohkem kui 30 aasta pikkusele 
töökogemusele toetudes soovitab OÜ 
Evari Ehitus juht katuse renoveerimise 
tellimisel kindlasti huvi tunda töövõtja 
usaldusväärsuse ja seni tehtud tööde 
vastu.

www.evari.ee

Terve ja korras katus toob elanikele südamerahu ning kindlustunde ja kaitseb neid paljude võimalike kulukate probleemide eest
Foto: OÜ Evari Ehitus

Kui jätta probleemne koht liiga pikaks ajaks karmide ilmaolude räsida, on selle parandamine ja
tagajärgede likvideerimine tunduvalt kallim ning ajamahukam kui õigeaegne remont

Foto: OÜ Evari Ehitus
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Häirivad toidulõhnad 
naaberkorteritest ja 
läppunud õhk tubades 
annab märku sellest, et 
ventilatsioonisüsteemi 
tuleks hooldada ja puhas-
tada. Selleks on mõistlik 
kutsuda kohale oma 
valdkonna ekspert.
„Vanemate majade kivist ventilatsioo-
nišahtide mureks on enamasti aastaid 
puhastamata lõõrid, mis on läinud umbe 
seal ringlevast mustusest, linnupesa-
dest või sissekukkunud kividest,“ ütleb 
Enrico Turkov Nordic Air Ventilatsiooni 
OÜ-st, mis pakub ventilatsioonišahtide 
puhastus-, hooldus- ja remonditeenust.

Šahti olukorrast saavad spetsialistid 
ülevaate kaamerauuringute abil. Loo-
muliku ventilatsiooniga kivišahtide 
puhastamine näiteks viiekordses majas 
ei nõua korteritesse sissepääsu, sest 
kogu töö saab ära teha katuselt. Lisaks 
puhastamisele paigaldavad nad ühistu 
soovil paneelmajade korstnatele ka 
väljatõmbemootoreid, et tekitada loo-
muliku ventilatsiooni asemel sundven-
tilatsioon.

Kui hoonel on ventilatsiooni üldsüs-
teem ja igas korteris ei ole oma seadet, 
kulub torude puhastamiseks korteri 
peale koos järelkoristusega kuni 20 
minutit. Ventilatsioonisüsteemi torus-
tiku puhastamiseks kasutatakse spet-
siaalseid elektrijõul töötavaid sead-
meid ja vahendeid. Pärast torustiku 
puhastust desinfitseeritakse ventilat-
siooniseadme filtrikambrid ja vajaduse 
korral asendatakse vanad filtrid uutega.

Klientidele väljastatakse Päästeameti 
tarbeks kõik vajalikud dokumendid 
ning enne ja pärast töid tehtud fotod.

VENTILATSIOONISEADMEID PEAKS 
PUHASTAMA IGA KAHE AASTA 
TAGANT

„Siseõhu kvaliteet 
on aina aktuaalsem 
teema ja loomulikult 
on inimeste teadlik-
kust suurendanud ka 
koroonaepideemia. 
Ventilatsiooniseadet 
on mõistlik puhas-
tada ja hooldada iga 
kahe aasta tagant, 
loomulikke ventilat-
sioonišahte, nagu on 
vanemates paneel-
majades, võiks üle 

Millal puhastati viimati teie maja 
ventilatsioonišahti?

vaadata iga viie aasta tagant,“ ütleb Tur-
kov.

Ta lisab, et kindlasti tuleks kutsuda 
hooldusspetsialist, kui ventilatsioo-
niplafoon on tolmu täis ja ventilatsioo-
niseade on silmanähtavalt must. „See 
tähendab, et filtrid ummistuvad samuti 
ega tee oma tööd, nagu peaksid. Korra-
lik hooldus annab pikema tööea sead-
metele, pikendab filtrite kasutusiga ja 
tagab meile endale puhtama elukesk-
konna. Eriti oluline on ventilatsiooni 
hooldus peredes, kus on allergikuid, 
sest hooldamata sissepuhkeseadme 
torustiku kaudu jõuab korterisse keva-
diti palju õietolmu.“

Lisaks ventilatsiooniseadmetele kont-
rollib Nordic Air Ventilatsiooni hool-
dusmeeskond üle tuletõkkeklapid ja 
vahetab need vajaduse korral välja. 
Just tuletõkkeklapi sulgumine on 90 
protsendil juhtudest põhjuseks, miks 
vannituba muutub umbseks.

Enam kui viieaastase kogemusega Nor-
dic Air Ventilatsioon OÜ pakub oma 
teenuseid üle Eesti. Kõik ettevõtte töö-
tajad on läbinud Euroopa Liidu standar-
ditele vastavad koolitused.

www.nordicair.ee
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Vuukide renoveerimine
pikendab maja eluiga
Millal on käes aeg maja 
renoveerida, selgitab 
Suves Vuuk RENi OÜ juht 
Paavo Tammsalu

Heas korras hoone väärtus püsib suur, 
hoiab küttekulud väikesed ja tagab 
mõnusa elu- ja töökeskkonna. Kui-
das hoida betoonelementidest korte-
relamu olukorral silma peal ja millal on 
käes aeg maja renoveerida, selgitab 
hoonete ja rajatiste hermetiseerimisele 
spetsialiseerunud Suves Vuuk RENi OÜ 
juht Paavo Tammsalu. 

Eestis olevad raudbetoonelementi-
dest monteeritud majad võib liigitada 
kahte ajajärku: nõukogude ajal ehita-
tud majad, mille elementide liitekohad 
on täidetud seguga, ning hooned alates 
1993. aastast, mille vuugid on hermeti-
seeritud elastse massiga. 

Kuni 1992. aastani ehitatud elamute 
korral tuleks kindlasti vuugid renovee-
rida, sest seal kasutatud segu on mit-
teelastne. Temperatuuri kõikumisega 
seinaelemendid kahanevad või paisu-
vad, kuid paraku ei liigu segu nende 
muudatustega kaasa ning nii tekivadki 
praod ja segu võib isegi liitekohast välja 
pudeneda. Sellest tulenevalt satub 
niiskus hoone konstruktsioonidesse ja 
vuukidele, lisaks saavad kahjustada ka 
majaelemendid. Niiskus võib tekitada 
ruumide sisemusse tervisele ka oht-
likku hallitust ning pragudest ja auku-
dest sissepuhuv tuul alandab ruumide 
temperatuuri. Samuti on oluline üle 
vaadata ka akende ja paneelide liitumis-
kohad – kui need juhtuvad olema pärast 
aknavahetust hermetiseerimata, tuleks 
seda kindlasti teha.

 Kui teie maja on ehitatud 1993–
2002, on hoone vuukides ning seina ja 
aknaliitekohtades kasutatud tõenäo-
liselt juba elastset massi, mis hakkab 
aga ilmselt juba vananema ning oleks 
mõistlik välja vahetada. Kui jätta her-
meetik õigel ajal vahetamata, hakkab 
maja samamoodi lagunema nagu vane-
mad ehitised.

Tähele tasub panna ka seda, et eriti 
palju probleeme esineb aastatel 2003–
2005 ehitatud hoonetel, sest sel ajal 
muutis üks juhtivaid elastsete masside 
tootjaid oma tehase asukohta, millega 
kaasnes ebakvaliteetse materjali tulek 
turule. Materjali elastsus vuukides 
kadus mõne aastaga, muutudes kiiresti 
jäigaks ja rabedaks – selliste majade 
vuugid oleks hädavajalik kohe reno-
veerida.  Seevastu alates 2006. aastast 
ehitatud majadel ei tohiks probleeme 
olla, sest Eestis saadaval materjal on 
olnud kvaliteetne. Kui paigaldusfirma 
on teinud head tööd, saate veel aastaid 
nautida head elukeskkonda majas, mis 
peab vett ja tuult.

Kuidas vuuke remontida?
 Enne vuugifirmaga lepingu sõlmimist 
tasuks välja selgitada makstav töötasu 
ning üle vaadata ettevõtte varasemad 
referentsid. Kui kõik tundub korras ja 
hind ühistule sobib, algabki töö! Kõi-
gepealt tuleb seguga täidetud vuugid 
puhastada vanast segust, elastsest 
ainest ja tihendist kuni paneeli soojus-
tuskihini. See on asja juures kõige vae-
varikkam ja aeganõudvam töö. Kui aga 
vuugifirmad ei tee seda hoolikalt, on 
tulemus ebakvaliteetne, ent avaldub 
alles aasta pärast. Samuti peaks kont-
rollima vuukide soojustust – kui see on 
puudulik, saab paigaldada soojustuseks 
ehitusvilla.

Paneeli servade vuugitavad pinnad 
peavad olema haljad ehk puhtad värvist, 
lahtistest osadest ja vanast materjalist. 
Seejärel paigaldatakse suletud poori-
dega, vuugist 20–25 protsenti laiem 
põhjatihend, mis tagab vuugimassi pai-
galdusjuhise kohase paksuse ja õige 
kuju. Vuugitavad pinnad krunditakse 
selleks tööks ettenähtud primer'iga, 
et tekiks paneeli ja massi vahel hea 
nakkumine. Tähtis on, et vuugimassi ei 

kantaks märja primer'i peale, vaid ooda-
taks ära selle kuivamine.

Vuugimass paigaldatakse põhja- 
tihendi peale nii, et vuuk saab ühtlaselt 
täidetud. Faasidega paneelide puhul 
paigaldatakse see faasi äärega võima-
likult tasa, faasideta paneeli puhul pan-
nakse mass paneeli servast 5 mm sisse-
poole, et paneeli nõrgem pealispind ei 
hakkaks hästi nakkunud massi ja tem-
peratuuri muutusega kaasneva paneeli 
kahanemise koosmõjul mõranema. Lõp-
lik nakkumine tekib, avaldades hermee-
tikule silumispulgaga ühtlast survet. 
Kvaliteetne vuugiremondi tulemus on 
selline, mis on hea väljanägemisega ja 
jääb kestma aastateks.

Oluline on ka see, et iga töö jaoks 
oleks valitud õige materjal ja sertifit- 
seeritud tooted, sest ainult nende abil 
saab kauakestva tulemuse. Vuukide 
renoveerimise hind oleneb peale mater- 
jalide ka töö iseloomust, nagu vuukide 
laius ja tõstemehhanismide maksumus. 
Iga objekt on erinev ning professio-
naalne vuugifirma ütleb tööde hinna 
pärast hoone olukorraga tutvumist.

Suves Vuuk REN OÜ
Suves Vuuk REN OÜ on 2006. aas-
tal loodud ettevõte, mis on spetsiali-
seerunud liidete hermetiseerimisele. 
Ettevõtte töötajad on hea teoreetilise 
ja praktilise kogemusega, peavad olu-
liseks tähtaegadest kinnipidamist ning 
kvaliteetset tööd ja tulemust. Vuukide 
renoveerimist tellivad neilt nii korteri-
ühistud, omavalitsused kui ka ettevõt-
ted ning aastate jooksul on vuuke her-
metiseeritud korterelamutel, eramutel, 
ühiskondlikel ja ärihoonetel, nagu Teh-
nopolis, Maksu- jaTolliameti uus maja, 
Tondiraba jäähall, Tartu Ülikooli Narva 
kolledž ja Rahvusraamatukogu, ning 
rajatistel, näiteks Tallinna teletorn ja 
Vabadussõja võidusammas. Kõigile töö-
dele annab Suves Vuuk REN viieaastase 
garantii.
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Tartu linn ja Tartu 
Teaduspark on loonud 
MTÜ Tartu Regiooni 
Energiaagentuur 
(TREA), kelle eesmärk 
on nõustada elanikke, 
omavalitsusi ja ühistuid 
energiasäästu teemadel. 
TREA aitab otsustada, 
millest on mõttekas 
rekonstrueerimist alus-
tada, ja on teie kõrval 
protsessi lõpuni.

„Korteriühistutel on enamasti tarvis 
selgitada kõigepealt välja hoone het-
keseisukord ja arvutada, kust on kõige 
mõttekam rekonstrueerimisega alus-
tada,“ ütleb TREA ekspert, ehitusin-
sener Kalle Virkus. „Oleme kasvanud 
oma 10 aasta jooksul üle-eestiliseks 
organisatsiooniks, nõustades ja konsul-
teerides peamiselt energiasäästlikkuse, 
taastuvenergia ning energiajuhtimise 
ja -planeerimise valdkonnas. Aitame 
koduomanikel nii kortermajades kui 
ka eramajades, samuti omavalitsustel 
ja väiksematel ettevõtetel leida lahen-
dusi, millele rahakott peale hakkab.“

Ta nendib, et iga objekt on rätsepa-
töö, sest on erinevas seisukorras, erine-
vatest materjalidest ja erinevalt hool-
datud. „Tavaliselt on esimene asi, millele 
tasub energiakao puhul tähelepanu 
pöörata, katus ja aknad. Aastaküm-
neid vahetamata aknad hakkavad kau-
gelt silma. Energiasäästlikkusele aitab 
palju kaasa ka pööningu soojustamine. 
Mõnes majas on aga küttesüsteem nii 
kehvas seisukorras, et elanikud hoiavad 
sooja saamiseks kõik avad kinni, mis 
tekitab omakorda probleeme ventilat-
siooniga.“

TREA ülesanne on leida nõrgad kohad, 
luua tegevustest ülevaade ja hoida 
ühistul n-ö käest kinni terve protsessi 
jooksul. „Näiteks aitame koostada pro-
jekteerimise lähteülesanded, mille järgi 
saab projekteerija teha projekti. Samuti 
pakume omanikujärelevalve teenust, 
mis on nii KredExist toetuse saamiseks 
kui ka pangalaenu puhul ette nähtud,“ 
tutvustab Virkus. „Ja kui ühistu min-
gil põhjusel KredExist toetust ei saa, 
aitame leida soodsamaid lahendusi ja 
jälgida rekonstrueerimistööde kulgu. 
Omanikujärelevalve kohustus on keh-
testatud ehitusseadustikuga ja on 
selge, et tellija ei ole ega peagi olema 
ehituses nii pädev, et ta suudaks ehita-
jat kontrollida.“

EESMÄRK ON TÕHUS, MADALA 
SÜSINIKUEMISIOONIGA JA HEA 
SISEKLIIMAGA MAJA

TREA teenuste hulka kuulub kõik, mis 
puutub renoveerimisse mõtte teos-
tusest hilisema energiasäästlikkuse 
seireni. Sealhulgas raport tulemuste 
saavutamise kohta ehk majade ülevaa-
tamine, renoveerimise vajaduse ana-
lüüs, renoveerimise plaani koostamine, 
projekteerimise lähteülesande koosta-
mine, finantside soovitamine, projek-
teerimise ja ehituse korraldamine, tule-

muste hindamine. Eesmärk on Virkuse 
sõnul tõhus, madala süsinikuemisioo-
niga ja hea sisekliimaga maja.

TREA teeb koostööd ka energia-
ühistute ehk elanike, linlaste ja kogu-
konnaliikmetega, et rajada energiatoot-
misüksusi nagu päikese- ja tuulepargid 
ühistu vormis. TREA on abiks nii nõus-
tamisel ja konsulteerimisel kui ka raja-
misel ja juhtimisel. „Koos oleme võime-
kamad ja ka riskid on väiksemad,“ sõnab 
Virkus. „Lisaks koostame energia- ja 
kliimakavasid, kaasates sellesse kõik 
asjasse puutuvad kogukonnaliikmed. 
Oleme koostanud kavasid ja koostame 
neid jätkuvalt nii omavalitsustele kui ka 
maakondadele.“

TREA pakub oma teenust üle Eesti. 
Koostöös KredExiga pakutakse Lää-
ne-Eestis, saartel ja Kagu-Eestis ka 
konsultatsiooni. Asutuses töötab üle 
kümne töötaja, alates energeetika- ja 
ehitusinseneridest kuni majandusgeo-
graafideni, kes on oma valdkonna spet-
sialistid.

www.trea.ee 

TREA aitab ühistutel selgeks teha, 
millised tegevused toovad 
suurima energiasäästu

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



www.taiksepuit.ee info@taiksepuit.ee

Taikse Puit OÜ valmistab eritellimusel täispuidust 
ainulaadseid sise- ja välisuksi, mida kellelgi teisel ei ole
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Kinnisvara(keskkonna) 
korrashoiu koolitus –
kas vajadus või kohustus?

Kinnisvarakeskkond – 
mida see sisaldab? 
Oleme kõik selle 
kasutajad ja omanikud 
ning peame teadma 
sellega seotud seadus-
andlust, igapäevaseks 
toimimiseks vajalikke 
reegleid ja eeldusi. Sel-
leks, et meie kinnisvara 
püsiks võimalikult 
kaua kasutuskõlblik ning 
vastaks selle vajaliku 
otstarbe ohutusele ja 
nõuetele, on vaja 
kinnisvara hallata ja 
hooldada õigel viisil.

Kuidas aga teada, mis on õige ja milline 
korrashoid hoonele sobib? Selleks on 
oma valdkonna spetsialistid – kinnis-
varahaldurid ja -hooldajad. Kuidas sel-
liseks spetsialistiks saada ja kas see on 
vajalik, selgitab Kinnisvarakeskkonna 
Eksperdi OÜ koolitusjuht Tiiu Käärma.

Kinnisvara korrashoidu saab õppida 
nii mõneski kõrgkoolis erialana mitu 
aastat. Sel juhul saab õpingutulemu-
seks kinnisvarahaldur, tase 5, mis sobib 
gümnaasiumi lõpetanud noortele tava-
liselt rohkem.

Kinnisvara korrashoidu saab õppida ka 
töö kõrvalt, kui pikalt õppimiseks pole 
võimalust või soovi. Töö kõrvalt õppi-
mine sobib just neile, kes puutuvad 
kinnisvara haldusega kokku iga päev 
või üsna tihti. Need on inimesed, kes 
hoolitsevad meie kodude kestvuse ja 
hea sisekliima eest, ehk kortermajade 

haldurid. Kortermaja haldamise võta-
vad sageli oma kanda ja vastutada kor-
teriühistu juhatuse liikmed või haldurid. 
Nende inimeste jaoks ei ole see töö aga 
alati erialane ja igapäevane ning see- 
pärast vajavad nad ka koolitust.

Kinnisvarakeskkonna Ekspert OÜ 
pakub koolitusi nii huvilistele, kes alus-
tavad kinnisvara korrashoiuga, kui ka 
erialakutsega spetsialistidele. „Oleme 
korraldanud mitu aastat kinnisvara 
korrashoiu baaskursust kutse esma-
taotlemiseks ettevalmistujatele, mis 
on mõeldud selles valdkonnas uutele 
tulijatele või vähese kogemusega 
tegutsejatele,“ räägib Käärma. Kur-
sus kestab viis õppepäeva (igaüks 
kaheksa akadeemilist tundi) ning 
sellel läbitakse kõik teemad, mis on 
olulised kutseeksami sooritamiseks, 
tasemetöö koostamiseks ja kinnis-
vara korrashoiu valdkonnas töötami-
seks. Seni ei ole Kinnisvarakeskkonna 
Eksperdi koolitusel osalenute hulgas 
kutse taotlemise eksamil läbipõrujaid 
olnud.

„Samuti ei ole see kursus liiga pikk ja 
väsitav. Kursus on toimunud vahetult 
konverentsisaalis ja loodame, et see nii 
ka jääb. See on oluline nii lektori kui ka 
koolitusel osalejate jaoks – lektor saab 
anda oma teadmisi edasi otsekontaktis 
ja osalejad saavad lektoritele küsimusi 
esitada. Baaskoolituse lõpus saavad 
osalejad proovida ka testi teha,“ ütleb 
koolitusjuht. Sel aastal toimuvad koo-
litused siiski veebi teel Zoomi kesk-
konnas – seda seoses viirusest tingitud 
olukorraga. Loodetavasti ei jää see nii 
pikaks ajaks, sest otsekontaktiga koo-

litused on mõlemale osapoolele siiski 
paremad.

Kui kutse taotlejad saavad testiga posi-
tiivse tulemuse, kaitsevad oma taseme-
tööd hästi, siis on eeldused kinnisvara-
halduri või -hooldaja kutse saamiseks 
olemas ning võib taotleda nii korteri-
ühistu halduri, tase 4, või kinnisvara-
halduri, tase 4, kutset. Kinnisvara kor-
rashoiu spetsialist, kel juba on kutse, 
peab ka edaspidi oma teadmisi täien-
dama, et hoida oma kutse taset. Selleks 
tuleb läbida igal aastal täiendkoolitus, 
mida pakutakse ka kutsega kinnisvara-
halduritele ja -hooldajatele. Lisaks on 
võimalik edasi pürgida ja taotleda veel 
kõrgemat taset valdkonnas tegutsemi-
seks. Kutsete andmisega tegeleb Eesti 
Kinnisvara Korrashoiu Liit (EKKL). Kut-
sestandardite kohta saab lugeda Kutse-
koja kodulehelt.

Koolitustel, mida  Kinnisvarakesk-
konna Ekspert OÜ korraldab, on lekto-
rid nii professionaalsed õppejõud kui 
ka kinnisvara korrashoiu valdkonnas 
tegutsevad ja pikaajalise kogemusega 
praktikud. Ootame oma koolitustele 
korteriühistute juhte ja haldajaid!

Vaata koolitusi kodulehelt:
http://www.kikk.eu/ee/koolitused 

" ________________

Kinnisvara korrashoidu saab 
õppida ka töö kõrvalt vastaval 
kursusel osaledes.

" 

________________

Baaskoolituse lõpus saavad 
osalejad proovida ka testi teha.
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Valgustuse põhi- 
ülesanne on anda 
ruumi või välialale 
piisavalt valgust 
selleks, et seal 
turvaliselt ja 
mugavalt 
liikuda, töötada, 
toimetada jne. 
Energiasäästlik val-
gustus on 
kombinatsioon 
väikseimast võimalikust 
energiatarbimisest ja 
valguse kvaliteedi- 
näitajatest.

Hulk kortermaju on juba kenasti reno-
veeritud, sh elektrisüsteem koos val-
gustusega uuendatud, kuid paljud 
majad on jätkuvalt tööde ootel. Üha 
enam tähelepanu pööratakse rohelisele 
mõtteviisile. Leedvalgustusele ülemi-
nek on üks võimalus, kuidas saavutada 
kvaliteetne ja samas keskkonnasäästlik 
valgustuslahendus. Järgmine lugu aitab 
koondada mõtteid, millele on mõistlik 
kortermaja valgustuse uuendamisel 
tähelepanu pöörata ja missuguseid 
ohte vältida.

Kortermajades on põhitähelepanu järg-
miste üldalade valgustusel: . trepikodade valgustus. välisvalgustus. abiruumide valgustus (nt keldrid, prü-
gikonteinerite hoidlad ) . parkimisalade valgustus (kui maja 
keldrisse on ehitatud autode parkimi-
seks kohad). autode väliparkla valgustus

MIDA TULEKS VALGUSTITE VALI-
KUL KINDLASTI ARVESSE VÕTTA JA 
MIKS ODAV HIND EI TOHIKS OLLA 
AINUS KRITEERIUM? 

Paljudes kortermajades soovitakse 
trepikodadesse lihtsat ja nüüdisaegset 

valgustust, mida saab lülitist sisse-välja 
lülitada. Selleks sobivad vastupida-
vatest materjalidest (polükarbonaat) 
leedplafoonid. Samas ei ole kuigi mõist-
lik, et korteriühistu esindaja läheb lähi-
masse ehitusmaterjalide poodi, valib 
sealt odavaima ümmarguse plafooni, 
ostab 100 tükki ära ja laseb kellegi tut-
tava tuttaval isehakanud „spetsialistil“ 
need trepikoja lakke kruvida. 

Valgustuslahenduse kavandamisel 
tuleb kindlasti pöörata tähelepanu 
vähemalt järgmistele osadele:. valgustuse projekt ja selle kvali-
teet (kindlasti peab projekteerija jär-
gima valgusti uuendatud standardi 
EVS-EN12464-1:2021 nõudeid reno-
veeritava ala kohta). valguse kvaliteet. valgustite kvaliteet. paigaldustöö kvaliteet. valgustuse mõõdistused spetsialisti 
poolt pärast paigaldust

Järgmisena peatume neil teemadel 
natuke põhjalikumalt ja vaatame, kui-
das oleks kõige õigem toimetada.

1. Valgustuse kavandamine on üks osa 
kortermaja edukast renoveerimisest. 
See eeldab paigalduskoha lähteand-
mete alusel korralike valgusarvutuste 

Soovitused ja ohukohad, kui
kortermajas on plaanis
uuendada valgustust

tegemist ja eri lahenduste võrdlemist. 
Kindlasti tuleks selles etapis kaasata 
pädev elektriprojekteerija, kes on kur-
sis ajakohaste valgustusstandardite ja 
eeskirjadega ning oskab soovitada häid 
tehnilisi lahendusi. Usaldusväärsete 
projekteerijate leidmisel on abiks Eesti 
Elektritööde Ettevõtjate Liit (EETEL):

http://eetel.ee/liikmete-nimekiri/

2. Nii nagu majal ja majal on vahe, on 
ka valgustitel ja valgusel suur erinevus. 
Olulised valguskvaliteedi näitajad on 
näiteks:. valgusti (mitte valgusallika!) väljuv 
valgusvoog (lm) ja selle suhtarv, võrrel-
des valgusti võimsusega (lm/W);. leedvalgusallika värv (nn soe või külm 
valgus). Tuntud valgustite valmistaja 
Ensto on viimastel aastatel uuendanud 
mitmeid tooteid ja üle on mindud klien-
disõbralikule lahendusele, kus plafoon-
valgustid on varustatud ümberlülitiga 
3000K või 4000K. Need valgustid tun-
neb ära tootekoodis oleva „DW“ järgi 
(nt AVR320.110L/DW);. värviedastusindeks CRI peab olema 
sisevalgustitel standardi järgi Ra > 80; . valgusallika eeldatav tööiga.
Leedvalgustite tööiga võib väga suu-
resti erineda. Tähelepanu ei tuleks 
pöörata ainult töötundide arvule (nt 
50 000; 80 000 või 100 000), vaid ka 
selle ees olevale tähtede ja numbrite 
kombinatsioonile. L-väärtus (nt L80) 
tähendab, et lubatud tööea möödudes 
on alles veel 80% algsest valgusvoost. 
Standardi järgi peavad valgusti toot-
jad määrama, millise ajaühiku jooksul 
ja kui palju leedvalgusti tegelik eluiga 
väheneb ning näitama seda tootelehel. 
Ensto tootevalikusse kuuluvad aastast 
2021 pika elueaga valgustid, mida saab 
tuvastada uue eluea 100 000 h sümboli 
järgi.

" 

___________________

Leedvalgustusele üleminek on üks 
võimalus, kuidas saavutada kvali-
teetne ja samas keskkonnasäästlik 
valgustuslahendus.

SINA 
LIHTSALT 
LOE
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Trepikodade valgustid asuvad mõni-
kord raskesti ligipääsetavates kohta-
des (nt kõrgel trepi kohal). Seega, mida 
pikema tööeaga valgustid on, seda har-
vem on vaja neile pärast paigaldust ligi 
pääseda.

3. Valgustite valikul tuleb arvestada 
järgmisi tegureid:. kliendi soov ja 
ettekujutus (nt liiku-
misanduriga valgusti);. vastavus projektee-
rija nõuetele;. kus ja kelle poolt 
valgustid on välja töö-
tatud ja valmistatud 
(tuntud või tundmatu 
kaubamärk);. materjalide tugevus, millest valgustid 
on valmistatud (löögitugevus ehk van-
daalikindlus, vastupidavus keskkonna-
tingimustele jne);. valgusallikate vahetamise võimalu-
sed (paljudel leedvalgustitel ei saa val-
gusmooduleid vahetada – mis saab siis, 
kui valgusti ühel päeval enam ei tööta?);. hooldusvajadus;. paigaldamise lihtsus ja kiirus;. saadavus Eestis ka aastate pärast (kui 
tuntud ja usaldusväärne on tootja, kus 

ta asub või kes teda Eestis esindab).
4. Kui sobivad valgustid on välja vali-
tud, seisab ees veel üks oluline valik – 
tuleb leida elektripaigaldaja. Siin ei tohi 
kindlasti mõelda nii, et juhe klemmi alla 
ja mõni kruvi kinni keerata. Korrusma-
jades on sageli tegu liikumisanduriga 
valgustitega, need on vaja paigalda-
mise käigus seadistada ja vaja läheb 
eriteadmisi. Pädeva elektritööde ette-
võtte leidmisel on abiks juba mainitud 
EETEL-i koduleht:

http://eetel.ee/liikmete-nimekiri

Kui rääkida valgustite energiasäästlik-
kusest, siis üks suur kokkuhoiu koht on 
võimalikud  juhtimisvõimalused. Väga 
tihti kasutatakse seda funktsiooni üld-
trepikodade ja koridoride valgustami-
seks. Juhtimisvõimalustega on põhili-
selt sisseehitatud liikumisanduritega 
valgustid (PIR või radar), hämardatavad 
valgustid, omavahel juhtmevabalt suht-
levad valgustid jne. Sealjuures tasub 
tähele panna, et liftiga majades võivad 
radarvalgustid reageerida ka lifti lii-

kumisele, kui anduri 
tundlikkus on regulee-
rimata.

TÄNAVAD, AUTO-
PARKLAD JA 
PARGID SAMUTI 
VALGEKS

Mitte ainult majas sees, 
vaid ka maja ümbru-

ses peab olema pimedal aastaajal alati 
turvaline ja mugav. Juba 5 aastat on 
Ensto olnud suure välisvalgustite tootja 
Schréder koostööpartner. 114-aastane 
valgustite tootmise kogemus tagab 
väga hea kvaliteedi ja Schréderi val-
gustitel on kõik välisvalgustusele anta-
vad kvaliteedisertifikaadid (ENEC või 
ENEC Plus).

Väga  paljud  Eesti linnad ja oma-
valitsused on viimaste aastate jook-
sul saanud uued Schréderi tänava- ja 

pargivalgustid. Kui see on osutunud 
eelistatud lahenduseks avalikku lin-
naruumi, sobib see suurepäraselt ka 
kortermajade lähiümbrusse.

KOKKUVÕTTEKS 

Valgustuse ja valgustite maailm uueneb 
kiiresti. Turul pakutav valik on väga lai 
ja pidevas muutumises. Järjest lisandub 
uute nimedega valgusteid ja teisi kaob 
ära. Samas on olemas kaubamärgid, mis 
püsivad aastast aastasse. Ostjale tähen-
dab see kindlustunnet, sest tootja, kes 
on tegelenud valgustusega edukalt aas-
takümneid, on usaldusväärne tarnija ja 
tema tooted on järeleproovitud kva-
liteediga. Üks sellistest on laia suunit-
lusega Soome elektrimaterjalide kont-
sern Ensto, kelle valgustid valmivad 
Eestis Paides. Tänavu saab sellest juba 
30 aastat, kui Ensto Eestisse tuli, aga 
valgustite väljatöötamise ja tootmise 
ajalugu on kontsernis hoopis pikem.

Eesti valgustirikkal turul tasub ikka 
usaldada tootjaid, kelle lahendused 
on loodud just põhjamaise keskkonna 
jaoks ja tootmise asukoht siinsamas 
lisab kindlustunnet.

Ivar Kurg
Valgustuse projektimüügijuht

Ensto Building Systems

https://www.ensto.com/et/ 
bulding-systems/tooted/valgustus/

https://www.schreder.com/en/ 
products

" 

____________

Mitte ainult majas sees, 
vaid ka maja ümbruses 
peab olema pimedal 
aastaajal alati turvaline 
ja mugav.



Kindlustusteenuse pakkuja on Compensa Vienna Insurance Group, ADB Eesti filiaal, mille kaubamärgiks 
Eestis on Seesam. Tutvu enne ostu sooritamist lepingutingimustega www.seesam.ee ja vajadusel küsi 
lisainfot kindlustusspetsialistilt.

Kas olete oma korteriühistu kindlustanud? 

Vajate head pakkumist?

Korteriühistu eestvedajana kogete kindlasti survet, mida avaldavad ühistu liikmed oma 
ootustega - korras maja, kvaliteetsed kommunaalteenused ja kõik see võimalikult soodsalt. 
Seesam võtab osa sellest koormast enda kanda, pakkudes kindlustust korteriühistu riskide 
maandamiseks.

Ühistutega seotud peamised kahjud:

• Torustiku lekked
• Läbi konstruktsioonide imbunud vesi
• Tulekahjud

Kõigi nende ja paljude muude riskide vastu saab ühistut kindlustada.
Küsi pakkumist info@seesam.ee või helista tasuta nõustamiseks 628 1800!






