
K
Õ

IK Kortermajade
Rekonstrueerimisest

2022
1 (7 ), hind 6,20 €





KORTERIÜHISTUTE KINDLUSTUS, 
lk 4—5

Salva korteriühistute kindlustuse terviklahen-
dus kaitseb ootamatute kahjude puhul kogu 
korterelamut
 
RÕDUDE KLAASIMINE, lk 6
Rõdu klaasimine loob juurde aasta ringi kasuta-
tavat pinda
 
JOONITUD PARKLA, lk 8
Joonitud parkla hoiab parkimise korras ja teeb 
seal liikumise ohutuks
 
ELEKTRIAUTODE LAADIMIS-
LAHENDUSED, lk 10—11
Elektriautode laadimislahendused kortermaja-
dele
 
VIDEOVALVE, lk 16
Kui turvaliselt sa end oma kodus tunned? Baltic 
Systems saab aidata!

VUUKIDE RENOVEERIMINE, lk 19

Vuukide renoveerimine pikendab maja eluiga

KORISTAMINE, lk 24
Täisteenust pakkuv koristusfirma haldab maja 
soodsamalt kui üks koristaja

UKSE VALIMINE, lk 27
Kortermajadele nõuetele vastav ja vastupidav 
uks!

VIDEOVALVESÜSTEEM, lk 29
Korralik videovalvesüsteem pakub turvatunnet 
ja mugavust

KORTERMAJADE RENOVEERIMINE, 
lk 32
Korterelamut on mõistlik korraga ja uute mater-
jalidega renoveerida

RENOVEERIMISTOETUSED, lk 33
Korterelamute renoveerimistoetused jätkuvad

Väljaandja Eesti Turundusagentuur OÜ

Reklaamitoimetus

e-post info@firmaotsing.ee

www.eestiturundusagentuur.ee

Projektijuht Anne Vainola 

Toimetaja Gerli Ramler

Keeletoimetaja Triin Truuvert

Disainer Sigrid Kink

Küljendaja Vallo Hallik

Trükk AS Pajo

Levi AS Express Post

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

K
Õ

IK Kortermajade
Rekonstrueerimisest

S isukord

www.ukrainaheaks.ee



4 KÕIK KORTERMAJADE REKONSTRUEERIMISEST     |  2022

Kui seni on kortermajade 
elanikud pidanud võima-
likult laia kindlustuskaitse 
saamiseks sõlmima mitme 
kindlustustoote kohta 
lepingud, siis nüüd pakub 
Salva Kindlustus mugavat 
ja soodsat korteriühistute 
kindlustuse terviklahen-
dust. See hõlmab kolme 
toodet: korterelamu 
kindlustust koos vastu-
tuskindlustuse kaitsega ja 
korteriomanike kodukind-
lustust. Täpsemalt sel-
gitab Salva Kindlustuse 
kodukindlustuse toote-
juht Kaspar Lillmaa.

Tavaliselt sõlmivad korteriühistud 
kortermaja kindlustuse, mis pakub 
kaitset kindlustatava hoone karbi ehk 
korteriomanike kaasomandis oleva-
tele hoone ühisosadele, nagu välissei-
nad, katus, soojustus, aknad, rõdud või 
need elektri-, kütte- ja valvesüsteemid, 
mida ei kasuta ainult üks korterioma-
nik. Rõdud ja aknad kuuluvad ühisosa 
alla seetõttu, et need on hoone fassaadi 
osad. Samuti on ühisosaks radiaatorid ja 

küttesüsteem. Miks neid tasub kindlus-
tada? Sest igale korteriomanikule kuu-
lub kindel protsent maja ühisosast, mis 
tähendab, et kui torm viib kaasa katuse, 
tuleb kortermaja kindlustuse puudu-
misel see korteriomanikel oma taskust 
kinni maksta. Seega näiteks majas, kus 
on 10 võrdse suurusega korterit, mak-
sab iga korteriomanik 10% uue katuse 
hinnast.

Korterelamu vastutuskindlustus kor-
vab korteriühistu poolt hoone ja hoone 
juurde kuuluva territooriumi halda-
misest tekitatud kahjud kolmandatele 
isikutele, sh kahjud, mis on põhjustatud 
korteriühistu liikmetele. Elulisteks olu-
kordadeks on näiteks korteriühistule 
kuuluva tarbevee- või kanalisatsiooni-
toru purunemine, mis ujutab üle kor-
teri siseviimistluse, või talvel katuselt 
langenud lumi, mis tabab ühistuliikme 
sõidukit või mõnd möödujat. Ei ole har-
vad olukorrad, 
kus suurema 
tuulega läheb 
rallitama korter- 
elamu prügikast 
või annab järele 
korterelamu ter-
ritooriumil kas-
vav puu.

Va s t u t u s k i n d -
lustus katab nii 
varalised kahjud kui ka isikule kehavi-
gastuse tekitamisest, tervise kahjusta-
misest vms tingitud mõistlikud ja vaja-
likud ravikulud. Vastutuskindlustuse 
puudumisel võib juhtuda, et tormiga 

majalt lennanud katuse uuendamise 
kulud hüvitab kindlustusselts, kuid kah-
jud, mida põhjustas äralennanud katus, 
tuleb korvata ühistul ja nende liikmetel.

Korteriomaniku kodukindlustus hõl-
mab konkreetse korteri ning selle sise-
viimistluse ja kommunikatsioonide ehk 
ainult seda korterit teenindava torus-
tiku ja elektrijuhtmestiku kaitset.

Lisaks on olemas korteriomaniku vas-
tutuskindlustus, mis katab teie korte-
rist alguse saanud kolmandatele isiku-
tele tekitatud kahjud, näiteks korterist 
alanud veekahju alumistele naabritele.

HUVI KINDLUSTAMISE VASTU SUU-
RENEB IGA AASTAGA

Teadlikkus kodukindlustuse vajalikku-
sest on inimeste hulgas Lillmaa sõnul 
suurenenud eelkõige tänu kodulaenu-

dele, sest finants- 
asutus nõuab 
seda. Samuti nõu-
takse kindlusta-
mist neilt ühistu-
telt, kes võtavad 
ette kortermaja 
renoveerimise. 
Seega on korte-
riühistutel kõige 
lihtsam võtta ter-
viklahendus, mis 

sisaldab kõiki nimetatud kindlustus-
tooteid. Terviklahendus katab ära kõik 
murekohad, maandatud on nii hoone 
karbi ja korterite kui ka maja hõlmava 
vastutuskindlustuse riskid.

Salva korteriühistute kindlustuse 
terviklahendus kaitseb ootamatute 
kahjude puhul kogu korterelamut

Tutvuge tingimustega salva.ee ja vajadusel 
konsulteerige meie asjatundjaga

" 

________________

Vastutuskindlustus katab 
nii varalised kahjud kui ka 
isikule kehavigastuse tekita- 
misest, tervise kahjustamisest 
vms tingitud mõistlikud ja 
vajalikud ravikulud.

www.ukrainaheaks.ee
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poliisi olema. „Meie kogemus näitab, et 
kliendid on sellise terviklahendusega 
väga rahul.“

„Kindlustusvaidlused võivad olla väga 
kurnavad,“ tõdeb Lillmaa. „Ühe kind-
lustusandjaga sõlmitud terviklepingu 
puhul ei pea aga ühistu muretsema, et 
midagi jääb kindlustamata ja selle tõttu 
kahju korral hüvitis saamata. Tervikla-
henduse puhul saab vaidluse asemel 
asuda kohe taastustööde kallale ja kõik 

vajalikud ehitustööd saab planeerida 
korraga. Kui korteriühistu otsustab 
valida kindlustuse terviklahenduse, on 
kindlasti ka kahjukäitlusprotsess kii-
rem, lihtsam ja pingevabam.“

Samas tuleb tähelepanu juhtida, et kui 
korteriühistu kindlustab korraga ära 
hoone ühisosad koos korterite sise-
viimistlustega, siis korteriomanike 
kodune vara – mööbel, riided ja muu 
vara või isiklik vastutus – ei ole tervik-
lahendusega kindlustatud. Selleks saab 
korteriomanik soovi korral need lepin-
gud mugavalt juurde sõlmida. Kui teha 
seda samas kindlustusseltsis, kus on 
valitud korteriühistu kindlustuse ter-
viklahendus, on kindlustusmakse palju 
soodsam, Salva Kindlustuses näiteks 
tavahinnast 40%.

www.salva.ee 

Kui korterelamu kindlustusega saab korteriühistu kindlustunde, 
et kaitstud on kaasomandisse kuuluva vara kahjustumine alates 
välisseintest ja katusest kuni elektri-, kütte- ja valvesüsteemideni, 
siis korterelamu vastutus pakub kindlustuskaitset nende nõuete 
vastu, mis korteriomanikud või möödujad tänavalt esitavad 
korterelamu juhatusele seoses nende endi vara või tervise 
kahjustumisega. Kindlustuse terviklahenduse puhul liidetakse 
nende kahe kindlustuse juurde ka korteriomaniku kodu 
kindlustus, kattes sellega kõik ühele majale vajaminevad 
kindlustuskatted.

Poliisi võib sõlmida lühemaks ajaks, 
näiteks aastaks, aga ka korraga näiteks 
viieks aastaks. Üheks suureks eeliseks 
on Lillmaa sõnul ka kindlustunne, et kui 
tulekahju korral võib mõni korter jääda 
pikaks ajaks n-ö tondilossiks, sest oma-
nikul puuduvad finantsid seda taas-
tada, siis terviklahendus garanteerib, et 
korda saavad kõik korterid. Lisaks saab 
iga korteriomanik olla kindel, et kui 
tule- või veekahju peaks tema kodust 
alguse saama, ei pea tal selleks eraldi 
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Terrassi ja rõdude 
klaasimine on väga 
praktiline moodus teki-
tada kodule juurde tuule 
ja sademete eest kaitstud 
lisapinda. Klaasitud ruum 
hoiab soojemana ka üle-
jäänud maja ning kaitseb 
tolmu ja müra eest.

Rõdude klaasimise populaarsuse tingib 
ühelt poolt meie kliima, mille tõttu ei saa 
sageli ka suveõhtutel õues soojemate 
riieteta viibida, rääkimata sademetest, 
tormituultest ja allergilisest õietolmust. 
Teisalt loob klaasitud ruum mõnusa val-
gusküllase toa, avardab seda visuaalselt 
ja annab juurde praktilist pinda, kust ei 
pea ka talveks õuemööblit ära viima.

On kaunis, kui läbipaistvad konst-
ruktsioonid näevad kenad välja nii väl-
jast kui ka seest ning on loodud ühtses 
stiilis terviklahendusena. UniPro, kes 
on spetsialiseerunud rõdudele, lodža-
dele ja terrassidele moodsate klaaspii-
rete ja -seinte ehitamisel insenerilahen-
dustele, pakub võtmevalmis teenust. 
See tähendab, et UniPro kujul saate 
partneri, kes projekteerib ja kujundab 
ühtses kompositsioonis terviklahen-
duse ning monteerib, paigaldab ja vii-
mistleb materjalid.

UniPro ühendab alumiiniumist 
klaaspiirded raamita klaasidega, mille 
tulemusel valmib läbipaistev ja näiliselt 
õhkkerge konstruktsioon ning suure- 

pärase väljavaate ja valgusega rõdu. 
Turvalisuse tagamiseks kasutatakse 
karastatud tripleksklaasi, mida on pea-
aegu võimatu lõhkuda, ja isegi kui see 
peaks õnnestuma, on tekkinud killud 
ümmarguste ohutute servadega.

Klaasimine muudab rõdu või ter-
rassi praktiliseks ruumiks, kuhu võib 
luua puhkekoha, panipaiga asjade hoid-
miseks või grillinurga. Värvitud alumii-
niumprofiil ja erinevad klaasitüübid 
võimaldavad luua igati õdusa ja isikupä-
rase ruumi.

UUDNE TEHNOROTANGIST VII-
MISTLUS KESTAB AASTAKÜMNEID

UniPro kasutab rõdude viimistlemisel 
uudse lahendusena tehno- ehk polü-
rotangi, millesse on põimitud kindlat 
värvi sünteetilised vardad või õhuke-
sed ribad. See materjal ei pleegi päikese 
käes, ei karda vett ega mustust, talub 
hästi kuuma ja külma ning iga rõdu, mis 

on sellega viimistletud, näeb kaua välja 
nagu uus. Polürotangist viimistluse ja 
piirete kasutusiga ulatub koguni poole 
sajandini ning spetsiaalne värvimisteh-
noloogia muudab materjali UV-kindlaks 
ja lihtsalt pestavaks. Katete valmista-
misel kasutatud materjalide kvaliteeti 
kinnitavad ka vastavad sertifikaadid.

UniPro spetsialistid pakuvad mit-
meid tehnorotangist viimistluslahen-
dusi, alustades kõige lihtsamast tasan-
duskihist kuni peidetud kinnitustega 
profiilsüsteemideni. Kortermaja, mille 
rõdud on kõik ühest materjalist ja ühte 
värvi, näeb välja korrektne ja kaunis 
ning sellises majas on ka kinnisvara 
väärtus kindlasti suurem kui eri mater-
jalidest ja erivärviliste rõdupiiretega 
kortermajas.

UniPro spetsialistid on valmis 
tegema kõik projekteerimistööd, ala-
tes disaini ettevalmistusest kuni seinte 
ja varikatuse kokkupaneku ning konst-
ruktsioonide paigalduseni. Lisaks paku-
takse nii garantiijärgset kui ka jooksvat 
tehnilist teenindust. Meeskonnal on 
klaasitud rõdude ja terrasside valdkon-
nas ligi 20-aastane kogemus.

Kui olete mõelnud rõdu või terrassi 
klaasida, kuid teil on tekkinud sel puhul 

küsimusi, võtke meiega julgelt ühendust:

tel 5322 2444
info@unipro.ee

www.unipro.ee.

Rõdu klaasimine loob juurde aasta 
ringi kasutatavat pinda

www.ukrainaheaks.ee
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Joonimata või kulunud 
joontega parklas pargib 
juht sõiduki sisetunde 
ja gabariiditunnetuse 
järgi. Nii jäävad masinate 
vahele enamasti liiga suu-
red vahed ja õu mahutab 
vähem sõidukeid. Peale 
selle on joonimata parki-
misala ohtlik jalakäijatele, 
kergliiklejatele ja teistele 
autojuhtidele. Nõu anna-
vad parklate projektee-
rimise ja joonimisega 
tegeleva Parkline OÜ 
eksperdid Arto Tolska ja 
Riin Kangur.

„Kuna korteriühistute hoovides on par-
kimiskohtade arv enamasti piiratud, 
tuleks vältida üksikute autode laiuta-
mist. Parim lahendus selleks on parkla 
joonida ja just seda meie ettevõte 
teebki, aidates tagada korteriühistu-
tele korras ja suurima parkimiskoh-
tade arvuga parkla, turvalise liiklemise 
ning kehtivaid standardeid järgides 
optimaalseima lahenduse. Korralikult 
joonitud ja märgistatud parkla püsib 
korras ning autodel on ka vähem krii-
mustusi ja mõlke,“ räägib Tolska.

Kangur lisab, et hästi markeeri-
tud parkla on kui maja visiitkaart, sest 
parkla on esimene asi, mida külalised 
näevad. Samuti on oluline pöörata tähe-
lepanu erimärgistusega parkimiskoh-
tadele, nagu näiteks liikumispuudega 
inimeste parkimiskohad ehk invakohad 
või elektriautode laadimiskohad.

Tõhusamale liikluskorraldusele aita-
vad kindlasti kaasa ka liiklusmärgid, 
viidad, piirded, postid, „lamavad polit-
seinikud“ ja kummist parkimistõkked. 
Näiteks liiklusmärgina kasutatakse 
tihti õuealamärki või keelumärki koos 
lisatahvliga, millega antakse luba ühistu 
elanikele sissesõiduks ja parkimiseks. 
Parkimiskohad on võimalik tähistada 
ka teksti või numbritega, et ühistu igal 
korteril oleks oma broneeritud parki-
miskoht.

MIDA ON VAJA TEHA ENNE 
PARKLA JOONIMIST?

Nii mõnigi korteriühistu teeb Tolska 
sõnul ise parkla joonimistööd, kasu-
tades tavalist värvi või poes müügil 
teekattevärve, tööriistadeks pintsel 
või väike värvirull. „Arvestades värvi 
ja tööriistade hinda, üldist vaeva ja 
ajakulu, on tegelikult soodsam tellida 
parkla joonimine ettevõttelt, kes on 
sellele spetsialiseerunud. Professio-
naalid teevad kõik tööd kiiresti, kasuta-
des kauakestvaid teekattevärve.“

Kindlasti peaks parkla olema jooni-
mise ajal autodest tühi, lisaks on vaja 
teekate enne puhastada suuremast 

mustusest nagu liiv ja muda. „Meie 
kasutame selleks harja ja suruõhku. 
Teekattevärvide kandmine platsile käib 
kiirelt ja värv kuivab suvise ilmaga vaid 
15–20 minutit ehk põhimõtteliselt on 
parkla kohe pärast märgistust kasutus-
valmis!“ räägib Kangur. „Kui asfaldis on 
pisemaid auke, tuleks need enne täita 
selle jaoks mõeldud parandusseguga. 
Ka siin saame meie aidata.“

Parkline OÜ meeskonnal on park-
late ja hoovide joonimise valdkonnas 
pikaajaline kogemus. Mõistame hästi 
tehnilisi üksikasju ja nüansse, mis või-
vad markeerimistöödel ette tulla. 
Koostöös ühistuga leiame alati parima 
võimaluse, kuidas parklat kõige efek-
tiivsemalt ja turvalisemalt kasutada.

Arto Tolska
tel 525 1741

arto@parkline.ee 

 

Riin Kangur
tel 5684 7723
riin@parkline.ee 

 
www.parkline.ee

Joonitud parkla hoiab 
parkimise korras ja teeb seal 
liikumise ohutuks

Kuni 20 parkimiskoha 
joonimise hind algab alates 
185 eurost, millele lisandub 
käibemaks.

www.ukrainaheaks.ee
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Elektriautode laadimislahendused 
kortermajadele

KKK

Kortermajade puhul tekib laadimiskoh-
tade planeerimisel mitmeid küsimusi, 
nagu näiteks:

. Kuhu saab laadimiskoha paigutada?. Kui palju see elektrit tarbib?. Kuidas laadimisteenust maksustada?. Kuidas teha nii, et majaelanike kulul ei 
saaks laadida võõraid elektrisõidukeid?. Kes paigaldab laadimiskoha ja kui 
palju see maksma läheb?

Alustuseks tuleks välja selgitada, kui 
palju jääb korterelamu elektripaigaldi-
ses kõikidest muudest elektritarbijatest 
(s.t seadmetest) üle vaba võimsust, sest 
ainult seda saab kasutada autode laadi-
miseks. Elanike elumugavus ei tohi sel 
ajal kuidagi kannatada, kui õues autosid 
laetakse, ning alles seejärel saab võtta 
käsile teised praktilised küsimused.

Laadimistaristut kavandav korteri-
ühistu saab kõigepealt ära teha kodu-
töö: selgitada välja kinnistu tehnilised 
võimalused laadimiskohtade paigutuse 
ja nende jaoks vaba elektrivõimsuse 
kohta. Palju abi on ka sellest, kui kaa-
sata elektriprojekteerija.

KUHU JA KUIDAS PAIGALDADA?

Laadimisseadmeid on seina- ja maapai-
galdusega. Esimesed on hinna poolest 

soodsamad ja lihtsamad paika panna. 
Ent kuhu ja mis tingimustel (s.t kelle 
nõusolekul) saab üldse kortermaja 
välisseinale midagi paigaldada? Kui 
kaugele jääb parkimiskoht maja sei-
nast? Kui maja seina ja parkimiskoha 
vahel on kõnnitee, siis seinale laadimis-
punkte panna ei saa, sest laadimiskaab-
lid jääksid jalakäijatele põiki ette.

Küll aga on seinapaigaldusega laadijad 
üldjuhul ideaalne lahendus kortermaja-
dele, millel on maa-alune parkimiskor-
rus. Maapaigaldusega laadimisjaamad 
sobivad hästi väliparklatesse. Nende 
paigaldus on küll veidi kallim (toitekaa-
bel tuleb viia majast eemale maa alt), 
kuid võimaldab paigutada laadimisko-
had täpselt sinna, kuhu vaja. Tehnilise 
võimekuse poolest on seina- ja maapai-
galdusega laadimisseadmed üldjuhul 
sarnased.

AGA KUI ELEKTRIVÕIMSUST 
AUTODE LAADIMISEKS EI JÄTKU?

Uute majade projekteerimisel osatakse 
juba arvestada laadimiskohtadega ja 
nende jaoks planeeritakse piisavalt 
võimsust. Suuremad probleemid teki-
vad olemasolevate majadega, mille 
elektrisüsteemis ei ole autode laadi-
miseks varu olemas. Kuidas sel juhul 
toimida, kas laadimiskohad jäävad siis 
ehitamata? Asi ei ole siiski nii hull.

Täiselektriautode ja pis-
tikhübriidide arv Eestis 
kasvab pidevalt. 2021. 
aastal lisandus mitusada 
uut laetavat autot ja sel-
leks aastaks on oodata 
veel kiiremat tõusu. 
Autode valik täieneb 
pidevalt, müügile saabu-
vad järjest uued mõistli-
kus hinnaklassis sõidukid. 
Palju tähelepanu on saa-
nud uus seadus laadimis-
kohtade rajamise kohta. 
Küsimusi tekib palju: kui-
das laadida, kus laadida, 
mis maksab, kes maksab, 
kas minu autole sobib jne.

Nii pöörduvadki korteriühistud ja 
nende haldusfirmad üha sagedamini 
meie poole küsimusega, kuidas korral-
dada laadimist nii uute kui ka vanemate 
majade juures ja missugune oleks sobi-
vaim tehniline lahendus.

MIDA NÕUAB SEADUS?

Uutele ja renoveeritavatele hoone-
tele kehtivad alates 10. märtsist 2021 
Ehitusseadustiku muudatused, mis 
kohustavad, lähtudes Euroopa Liidu 
direktiividest, ehitama nii elu- kui ka 
mitteeluhoonete parkimiskohtadele 
elektriautode laadimiskohad ja/või 
nendeks vajaliku taristu (vt Ehitussea-
dustiku osa 2 ptk 7 § 65 Elektriauto 
laadimistaristu). Ühtlasi määratlevad 
direktiivid üheselt, milline on nõuete-
kohane elektriauto laadimiskoht (s.o 
Mode3 Type2 laadimispesaga), seega 
harilik kodumajapidamisest tuttav 1- 
või 3-faasiline pistikupesa ei ole laadi-
mispunkt.

www.ukrainaheaks.ee
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Uutele kortermajadele sobivad Ensto 
laadimisseadmed on varustatud dünaa-
milise laadimiskoormuse juhtimise 
(DLM) valmidusega. See võimaldab 
automaatselt piirata laadimiseks anta-
vat voolu, kui kinnistu teised elektri-
seadmed on töös. Õhtul ja öösel, kui 
tarbimine väheneb, saab laadimiseks 
jälle rohkem voolu anda.

Kõiki elektriautosid saab laadida 1-faa-
silise, osasid ka 3-faasilise vooluga. Sel 
juhul on laadimiskiiruses ja -võimsuses 
kolmekordne vahe. Kortermaja laadi-
mispunktid võiksid seega olla ideaalis 
3-faasilised (11 kW või 22 kW), aga kui 
selleks elektrivõimsust ei jätku, piisab 
ka 1-faasilistest (3,6 kW või 7,2 kW). 
Need saab jagada eri faaside vahel nii, 
et kolm laadimiskohta on ühendatud 
eri toitefaasidega – siis on võrk üht-
laselt koormatud ja kõigist kohtadest 
saab laadida suurima võimsusega. Ja 
kui elektriauto päevane läbisõit ei ületa 
mitutsadat kilomeetrit, jõuab ka 1-faa-
silisest laadijast auto aku hommikuks 
täis laadida.

KES TOHIVAD LAADIDA?

Muidugi võivad külalislahked korter-
maja elanikud pakkuda vaba ja tasuta 
laadimisteenust kõikidele, aga see ei pea 
nii olema. Tuleks valida laadimissead-
med, mis on varustatud RFID-kaartide 
lugejaga kasutajate autoriseerimiseks. 
Sel juhul saavad laadida ainult need, 
kellele ühistu on sellise kaardi andnud.

Sealjuures ei tasu karta, et tuleb keegi 
teine ja katkestab laadimise. Alustatud 
laadimise saab lõpetada ainult sama 
kaardiga, enne ei saa keegi teine samast 
laadijast laadida. Samuti ei ole ohtu, et 
keegi lihtsalt tõmbab laadimiskaabli 
auto küljest või laadimisseadmest välja – 
Mode 3 laadimisseadmetel lukustub 
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 ka laadijaga on alati 
kaasas kindel arv kaarte.

MISSUGUSED LAADIMISSEADMED 
KORTERMAJJA SOBIVAD?

Kõige lihtsam ja just kortermajade 
jaoks välja töötatud uus laadijate too-
tesari on Ensto One. Need laadijad pai-
galdatakse üldjuhul maja seinale, kuid 
neid saab panna ka spetsiaalsele pos-
tile väliparklasse. Ühe sellise posti otsa 
saab panna kaks laadijat. Ensto One’i 
laadijaid toodetakse neljas võimsus- 
klassis, mistõttu nad sobivad hästi kõigi 
laetavate autode, sh pistikhübriidide 
laadimiseks.

Kõige universaalsem laadimislahen-
dus parkimismajadesse jt kohtadesse, 
kus laadijad saab paigaldada seinale, 
on Ensto Wallbox. Neid on ühe ja kahe 
22 kW laadimispesaga, paigalduse 
seisukohast on mõttekas planeerida 
kahekohaline laadija – üks töö, kaks 
kohta.

Kuigi Ensto One’i ja Ensto Wallboxi laa-
dijaid saab paigaldada ka postide otsa, 
sobib väliparklatesse kõige paremini 
Ensto Pro sari. Ka neil on üks või kaks 
22 kW laadimispesa.

Kõik need laadijad on vastupidavad 
Eesti muutlikule ilmale ja kõrgeima 
vandaalikindlusklassiga ning sisaldavad 
vajalikke kaitseseadmeid (rikkevoo-
lukaitse, kaitseautomaat, alalisvoolu 
lekkevoolu tuvastus jne). Kortermajade 
juurde on alati mõistlik valida laadijad, 
kus on sees MID klassi arvesti(d), mille 
alusel saab kasutajale tarbimise eest 
arve esitada.

Ensto laadimisseadmed on välja töö-
tatud Soomes Põhjamaade nõudliku 
kliima jaoks ja neid toodetakse Eestis 
Keilas. Kõik laadijad tuleks varustada 
peale elektritoitekaabli ka LAN-ühen-
dusega, et laadijad oskaksid omavahel 
n-ö suhelda ja ühenduksid ka taustsüs-
teemiga.

MILLEKS ON VAJA TAUSTSÜS-
TEEMI?

Taustsüsteemiks (ingl back-end) nime-
tatakse laadijate juhtimis- ja haldus-
tarkvara, mida saab pilveteenusena 
operaatoritelt. Taustsüsteem võimal-
dab näiteks jälgida laadijate kasuta-
mist ja tarbimist, lisada süsteemi uusi 
kasutajaid ja võtta sealt 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 laadi-
miskohad, peaks võtma kasutusele ka 
nende haldustarkvara.

KOKKUVÕTTEKS

Elektriautosid on täiesti võimalik kor-
termajade juures laadida, see ei ole 
raketiteadus. Koostöös laadimislahen-
duste pakkujaga on alati võimalik leida 
sobiv terviklahendus alates lähteolu-
korra väljaselgitamisest, asukohtade 
kavandamisest, õigete seadmete vali-
kust ja nende paigaldamisest kuni hili-
sema juhtimise-haldamiseni.

Võtke ühendust – hakkame peale!

Andres Meresmaa
Ensto Building Systems 
turundus- ja müügijuht





Meie kortermaja

 saab korda
Korteriühistu energiatõhususe 
 laen intressiga alates 1,99% 

Finantsteenust pakub Swedbank AS. Tutvu tingimustega ja pea nõu.

swedbank.ee/korterelamulaen
Vaata lähemalt



Kasvavad energiahinnad 
soodustavad korteriühistute 
investeeringuid 
Möödunud talv näitas, et energiahinnad võivad tõusta kiirelt ootamatult 
kõrgele. Seetõttu on mitmed ühistud asunud otsima lahendusi hinnatõusu 
riskide maandamiseks.

Energiatõhususe laen
Kui ühistu on ette valmistamas maja põhjalikumat 
renoveerimist, siis tasub pöörduda Swedbanki laenu-
halduri poole, sest laiendasime ühistute laenuvõima-
lusi. Kortermaja renoveerimiseks võetava laenu intress 
ja maksimaalne pikkus sõltub nüüd energiaklassist.
Näiteks ühistule, kes võtab ette täisrenoveerimise ja 
saavutab vähemalt B energiaklassi, pakume parimaid 
laenutingimusi. Tänu kuni 30 aastasele perioodile ja 
väga soodsale intressile alates 1,99% on laenuraha 
kättesaadav paljudele ühistutele. Juhul kui elamu on 
suures osas renoveerimata, siis  soovitame kasutada 
energiatõhususe laenu kombinatsioonis riikliku toetu-
sega. Sellisel juhul saab ka taastuvenergia investeerin-
gud projekti lisada.
Juba praegu tasub valmistuda ajaks, kui 2022. aastal 
avaneb uus toetusvoor. Ühistu saab otsida endale 
sobiva tehnilise konsultandi, alustada projekteerimise 
ja muude vajalike ettevalmistustega. 
Meie eesmärk on innustada ühistuid turu kõige pikema 
laenuperioodi ja parima intressiga mõtlema renovee-
rimistöödel tavapärasest enam energiasäästule ja 
ehituskvaliteedile.
C-energiaklassi projektidele pakume laenu kuni 25 
aastaks, sest ka C klassi saavutamine on vanema 
korterelamu puhul väga hea tulemus. Intress võib jääda 
ehk pisut kõrgemaks kui B klassi projektil, kuid on siiski 
võrreldav kodulaenude keskmise tasemega. Samal ajal 
pole ühistutel vaja kinnisvara tagatist.

Janis Pugri
Korteriühistute valdkonnajuht

Uus pakkumine: päikesepaneelide laen 
korteriühistule
Üks võimalus on paigaldada Swedbanki päikesepanee-
lide laenu abil hoonele päikeseelektrijaam ja toota ise 
elektrit. Soodsate tingimustega laenu abil on võimalik 
maandada elektri hinnatõusu mõju ja säästa ühtlasi ka 
keskkonda.  
Kõige kasulikum on taastuvenergiat tootvale ühistule 
päikesepaneelide abiga toodetud elekter ise ära kasu-
tada. Reeglina saavad ühistud kasutada päikeseener-
giat vaid kortermaja üldelektri tarbimisel, sest tava-
päraselt on omanikel tarbimislepingud sõlmitud otse 
energiamüüjaga. 
Päikesepaneelide laen on sihtotstarbeline, seda saab 
kasutada paneelide paigaldamiseks. Samuti saab 
laenu kasutada eeltöödeks, mis on vajalikud paneelide 
kinnitamiseks katusele või fassaadile. Eesti ettevõtted 
on alustanud pakkumisi ka päikesepaneelidest 
fassaadielementide paigaldamiseks. 
Ühistu jaoks muudab laenu võtmise Swedbankist 
lihtsamaks see, et päikesepaneelide paigaldamise 
jaoks ei ole vaja omafinantseeringut. Peatselt hakkab 
riik pakkuma toetusi päikesepaneelide jaoks, siis on 
tark toetusvõimalused projekti kaasata, et vähendada 
investeeringu tasuvusaega. Jälgige jooksvalt infot 
KredExi kodulehelt.
Päikesepaneelide laenu periood on kuni 10 aastat ning 
laenu intress on alates 2,5%. Minimaalne laenusumma 
on 5000 eurot. Maksimaalne summa sõltub kortermaja 
suurusest ja projekti mahust. Juhul kui ühistul on juba 
olemasolev laen, siis saame koos laenuhalduriga tingi-
mused üle vaadata.
Päikesepaneelide paigaldamiseks soovitame konsul-
teerida Swedbanki koostööpartneritega, kes pakuvad 
ühistule just selle kortermaja eripära arvestades 
parima lahenduse.
Kui olete ühistus otsustanud kodu energiasäästlikuks 
renoveerida, siis küsige julgelt abi meie spetsialistidelt 
või uurige lisainfot meie kodulehelt: 
swedbank.ee/korterelamulaen.

Finantsteenust pakub Swedbank AS. Tutvu tingimustega ja pea nõu.





16 KÕIK KORTERMAJADE REKONSTRUEERIMISEST     |  2022

Iga inimese jaoks on väga 
olulisel kohal kodune 
turvatunne. Ühelt poolt 
on meil selleks olemas 
seadused ja määrused, 
teisalt saame turvalisuse 
suurendamiseks ka ise 
palju ära teha. Korterma-
jades on ohutuse tagami-
sel kindlasti suureks abiks 
videovalve, automaatne 
tulekahjusignalisatsioon 
ja hädavalgustus.

„Meie kodu on meie kindlus, kuid ka 
kindlust tuleb kaitsta. Selleks on mitu 
efektiivset võimalust, nagu näiteks 
videovalvesüsteem, mille saab pai-
galdada koridori, parklasse, mängu-
väljakule ja keldrisse. Enamasti on 
videovalve kasutamine seotud võima-
lusega, et võõrad inimesed võivad oma 
tegevusega tekitada elanikele ja varale 
füüsilist või materiaalset kahju. Tänu 
kvaliteetsele videovalvesüsteemile on 
hiljem lihtne tuvastada, mis juhtus ja 
kuidas,“ selgitab valve-, läbipääsu- ja 

tulekahju signalisatsioonisüsteeme 
projekteeriva, paigaldava ja hooldava 
Baltic Systemsi OÜ juht Tanel Muts.

Teine reaalne oht igasugustes hoone-
tes on tulekahju, mille kaitseks võiks 
igas kortermajas olla automaatne tule-
kahjusignalisatsioon (ATS). See seade 
paigaldatakse põlengu õigeaegseks 
avastamiseks tre-
pikodadesse, keld-
risse, pööningule ja 
tehnoruumidesse, 
kus süsteem annab 
hädaohust kohe 
märku kas tugeva 
sireeni ja/või lühi-
sõnumiga ühistu 
liikmete, elanike 
ja turvafirma tele-
fonidele. ATS-süs-
teemid tuleb seaduse järgi paigaldada 
kümne- ja enamakorruselistele hoone-
tele ning kõigile uutele majadele.

Samuti on kohustuslik evakuatsiooni- ja 
paanikavältimisvalgustus, mis on vas-
tavalt hoone tüübile, suurusele ja ela-
nike arvule määratud voolu katkemisel 
põlema kuni kuus tundi. Evakuatsiooni-
valgustus on hoone, hoone osa või ruumi 
valgustus, mis võimaldab tulekahju või 
muu ohu, näiteks ulatusliku elektrikat-
kestuse korral hoones viibivatel isikutel 

Kui turvaliselt sa end oma 
kodus tunned? 
Baltic Systems saab aidata!

evakueeruda, vähendada paanika teket 
ja lõpetada tegevused, samuti lülitada 
välja seadmed või peatada protsessid 
ja teha päästetöid. Paanikavastane val-
gustus on ette nähtud selleks, et vähen-
dada paanika tekkimise tõenäosust 
ja tagada inimestele ohutu liikumine. 
Paanikavastane valgustus peab võimal-
dama inimestel jõuda kohta, kus eva-

kuatsioonitee on 
nähtav.

„Meie kaudu 
saab tellida nii 
videovalve, ATS-i 
kui ka evakuat-
sioonivalgustuse 
projekteerimise, 
paigalduse ja 
hoolduse. Miski 
pole olulisem kui 

inimeste elud ja nende pealtnäha väi-
keste tehniliste abimeestega saab ära 
hoida palju õnnetusi,“ ütleb Muts. „Meie 
eksperdid aitavad heal meelel teie kor-
teriühistul leida kõige optimaalsema ja 
efektiivsema viisi oma elanike kaitsmi-
seks!“

Baltic Systems OÜ on tegelenud nõrk-
voolusüsteemide lahendustega alates 
2015. aastast. Ettevõttes töötab pro-
fessionaalne meeskond, kel on selles 
valdkonnas aastakümnetepikkune 
kogemus. Tihedat koostööd tehakse 
enamikuga tuntud ettevõtetest, kes 
pakuvad turvateenuseid.

Oleme sinu kindel partner, kui soovid 
muuta oma kodu või töökoha alati 

turvaliseks kohaks, ka ise eemal viibides! 

Küsimuste korral võta julgelt ühendust:

tel 528 6115 
info@balticsystems.ee 

www.balticsystems.ee.

" 

_______________

reaalne oht igasugustes 
hoonetes on tulekahju, 
mille kaitseks võiks igas 
kortermajas olla automaatne 
tulekahjusignalisatsioon.

www.ukrainaheaks.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.

www.ukrainaheaks.ee
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Täisteenust pakkuv koristusfirma 
haldab maja soodsamalt kui üks 
koristaja
Korteriühistu täiskoris-
tusteenus tähendab, et 
majaelanikud ei pea ise 
panustama sise- ja välis-
koristusele, lumerooki-
misele ja muruniitmisele, 
palkama töötajaid või 
ostma neid teenuseid 
sisse eri ettevõtetelt. 
Veelgi enam – leping 
täisteenust osutava part-
neriga tuleb soodsam ja 
saate olla kindel, et töid 
teevad oma valdkonna 
professionaalid.

„Liigset raha ei ole ühelgi korteriühis-
tul, olgu tegu aastakümneid eksisteeri-
nud ühistu või uue majaga. Seetõttu on 
oluline hoolikalt mõelda, kellelt ja milli-
seid teenuseid sisse osta. Võin öelda, et 
koristaja palkamine tuleb kindlasti kal-
lim kui mõistlikku hinda küsiva firmaga 
leping sõlmida,“ ütleb aastaid koris-
tusteenuseid pakkunud X Estate OÜ 

juhatuse liige Igor Kurošu, kes on ka ise 
kahe korterelamu ühistu esimees.

Ta räägib omast kogemusest: „Pal-
gatud koristaja pealt peab maksma 
riigimakse ning lisaks peab võimal-
dama talle muruniiduki ja töövahendid. 
Niiduk aga vajab kütust, hooldust ja 
remonti. Koristajale ostetavad harjad 
ja lapid on harilikult kõige odavamad, 
millega töötades ei saagi tulemus eriti 
hea tulla. Aga meie kasutame ainult 
professionaalseid tööriistu, mis maksa-
vad omajagu palju, kuid kestavad kaua 
ja tulemus on puhtusest särav koridor.“

Paljudes korteriühistutes käivad 
koristajad tänapäevani ringi veeämbri 
ja mopiga, millega pestes võib teha hoo-
nele ja selle elanikele rohkem kahju kui 
kasu. „Meie peseme põrandaid niiskel 
meetodil – kasutame ainult värskelt 
desinfitseeritud ja põrandapesuainega 
immutatud moppe, mida ei tehta veega 
märjaks. Viiekorruselise maja ühele tre-
pikojale kulub kuus moppi, iga korruse 
jaoks üks. Vesi on siiski elu alus ning 
märjal põrandal paljunevad bakterid ja 
mikroobid paraku väga kiiresti.“

ALATI GARANTEERITUD KVALITEET

„Meid eristab teistest ettevõtetest ja 
koristajatest ka see, et meil on kind-
lad koristustingimused. Igale ühistule 

saadetakse eesti ja vene keeles teade, 
kus on kirjas, mida mis kuupäevast, kui 
kaua ja kuidas tehakse. Näiteks leheko-
ristus algab 1. oktoobrist ning ühistul 
pole vaja helistada ja küsida, et millal 
tulete,“ selgitab Kurošu. „Kõik on tehtud 
puust ja punaseks. Kui kaks korda kuus 
peab muru niitma, aga juuni on väga 
vihmane, siis loomulikult ootame kuiva 
ilma. Aga me ei jäta tulemata! Ja nende 
vaidluste vältimiseks, et kas kojamees 
käis ikka varavalges lund rookimas, on 
kõigi töötajate autod varustatud GPS-
seade ja videoregistraatoriga.“

X Estate töötajad on motiveeritud 
tegema head tööd. „Me ei võta alltöö-
võttu. Iga inimene vastutab ise oma 
objekti eest ja kui ta ei saa oma tööga 
hakkama ettenähtud aja jooksul, siis ta 
lihtsalt teeb kauem. Töö on raske, aga 
selle eest saavad meie töötajad ka õig-
last palka!“ ütleb juhatuse liige. „Meile 
on laekunud väga vähe pretensioone, 
teeme ausat tööd ja oleme kehva töö 
eest valmis maksma pool kuutasu 
tagasi. Tagasisidet kõige kohta saab 
lugeda meie kodulehelt.“

X Estate pakub lisaks kortermajade 
sise- ja väliskoristusele, kojamehetööle 
ja muruniitmisele eriteenuseid nagu 
katuse ja vihmaveerennide puhastus, 
akna- ja fassaadipesu, haljastus, suure-
mõõtmelise prügi äravedu ning litsentsi 
alusel kahjuritõrje. Ettevõte tegutseb 
Tallinnas ja Harjumaal, Kohtla-Järvel, 
Ida-Virumaal ning Virumaal. X Estate 
haldab hetkel ligi 200 korteriühistut, 4 
suurt üürimaja ning hotelle, lasteaedu 
ja büroohooneid.

Vajate abi kortermaja eest hoolitsemisel? 
Võtke julgelt ühendust!

Igor Kurošu
tel 5563 3123

igor.koristusfirma@gmail.com
www.koristusfirma.ee

www.ukrainaheaks.ee
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Kortermajadele nõuetele vastav 
ja vastupidav uks!
Kortermajade renovee-
rimise käigus tuleb uste 
valikul jälgida eelkõige 
seadustest tulenevaid 
nõudeid. Samas tuleb 
nõuetele vastava ukse 
valikul pöörata tähele-
panu ka avatäite 
sobivusele oma vastu- 
pidavuse poolest.

USTE VIIMISTLUS ON OLULINE, 
KUID TEISEJÄRGULINE. ALUSTADA 
TULEB USTE VASTAVUSEST NÕUE-
TELE!

Korteritesse viivad uued uksed peavad 
kindlasti vastama tulepüsivusklassile EI 
30 või mõne projekti puhul olenevalt 
korrusest klassile EI 60. See info on kir-
jas ehitus- või renoveerimisprojektis.

Kui Päästeamet on teinud hoonele 
auditi, tuleb järgida ka auditis esitatud 
ettekirjutusi.

MILLEST LÄHTUDA KORTERIUSTE 
VALIKUL?
. Kontrollige, kas vajate uksi tulepüsi-
vusega EI 30 või EI 60.. Otsustage, kas võtate heliisolatsiooni 
poolest tavapärased uksed (Rw = 38 
dB) või soovite veel helipidavamaid uksi 
(Rw = 42 dB, Rw = 44 dB).. Kui soovite muuta ukse avanemise 
poolt, kooskõlastage muudatused Pääs-
teametiga, et vältida hiljem probleeme. 
Korteri uks ei tohi takistada teiste 
majaelanike väljapääsu mööda evaku-
atsiooniteid.. Miljööväärtuslikus piirkonnas või 
muinsuskaitse all hoone puhul tuleb 
uste profiilid, lõiked ja viimistlused 
kooskõlastada linnaosa valitsuses või 
Muinsuskaitseametis.. Valige ustele kohe ka lukustus. Kui 
vahetate korteriuksed välja koos väli-
sustega, küsige juurde sarjastatud 
lukustuse võimalust. On mugavam 
kasutada ühte võtit, mis avab nii maja 
välisukse kui ka kindla korteri ukse.. Kui kortermaja koridorid on külmad 
ja jäävad külmaks ka pärast renovee-
rimist, on mõttekas paigaldada korte-
ritele tuletõkke- ja heliisolatsiooniga 
uksed Clima märkega.

KUIDAS VALIDA KORTERMAJALE 
VÄLISUST?
. Kui trepikojas on üle kuue korteri, ei 
ole soovitatav paigaldada puitkarkassil 
välisust. Mõistlik on panna metall- või 
alumiiniumuks, mis peab suuremale 
kasutuskoormusele paremini vastu.. Kui otsustate puitlengiga ja -karkas-
sil ukse kasuks, pöörake tähelepanu 
lisadele. Roostevabast materjalist läve-
paku kate ja löögiplaat ukselehe all ser-
vas suurendavad ukse vastupidavust.. Koos uksega tuleb kindlasti soetada 
korralik uksesulgur, mis ei jäta ust 
kunagi lahti ega lase seda ka tuule või 
füüsilise jõuga tagurpidi lüüa, mis tin-
giks lengi purunemise.. Mõelge kohe läbi ka lukustus. Kas uks 
peab ise lukustuma? Kas on vaja samale 
võtmele korteriuste lukusüdamikke?

Selleks et asjaajamine oleks lihtne ja 
küsimused saaksid kiire lahenduse, 
soovitame tellida nii välisukse kui ka 
korteriuksed koos lukustuse ja paigal-
dusega ühest ettevõttest, kes mõõdab, 
toodab, paigaldab ja annab ka doku-
mentatsiooniks vajalikud kaetud tööde 
aktid. Samuti on võimalike garantii-
tööde puhul palju kergem pöörduda 
ühe ja sama ettevõtte poole.

Uksed Lukud OÜ pakub tuletõkkega 
sise- ja välisuksi koos lukustuse ja pai-
galdusega üle Eesti. Avatäidete valik 
ulatub akendest siseusteni, mis vasta-
vad nõuetele. Lisaks on võimalik tellida 
erilahendusi nii spoonide, värvide kui 
ka freeside puhul ning erinevaid must-
reid kilpide ja liistudega.

Uste valik ei pea olema keeruline. Pöör-
duge oma projektiga meie spetsialisti 

poole ja aitame teil valida õiged tooted!

Uksed Lukud OÜ
Allika tee 7

Peetri alevik
Rae vald

www.ukrainaheaks.ee
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Korralik videovalvesüsteem 
pakub turvatunnet ja mugavust
Kas teie korteriühistu 
territooriumil on pidevalt 
võõrast prügi, aeg-ajalt 
vandaalitsetakse autode 
kallal või majaseinu katab 
grafiti? Kõik need prob-
leemid lahendab korra-
lik videovalve, kinnitab 
videovalvesüsteemide 
projekteerimise, müügi 
ja paigaldusega tegeleva 
Besel-Alarmi OÜ juht 
Andrei Beljavski.

„On hulk probleeme, mis sunnivad kor-
teriühistuid videovalvesüsteeme pai-
galdama. Näiteks juhtumid, kus lõhu-
takse prügikonteinereid või visatakse 
sinna millelegi mõtlemata kustutamata 
sigaret. Kuidas leida hiljem süüdlast ja 
kuidas tema süüd ametlikult tõestada? 
Selliste olukordade jaoks ongi olemas 
videovalve, sest kaamera lindistab kõik 
ja tõe selgitamiseks piisab ainult salves-
tise näitamisest. Samuti distsiplineerib 
videovalve inimesi, sõltumata ajast ja 

kohast, korralikult käituma,“ räägib Bel-
javski.

Seejuures on oluline, et ka videovalve-
süsteem oleks vandaalikindel. Mida see 
tähendab? See tähendab, et kaameraid 
on peaaegu võimatu lõhkuda ja nende 
toimimisala ei saa varjata. Lisaks hoia-
tavad kaamerad omanikke juba enne 
seda, kui neid jõutakse lõhkuda või var-
jata.

KUI PALJU VIDEOVALVESÜSTEEM 
MAKSAB?

Kuna iga kliendi soovid on erinevad ja 
ka iga korteriühistu puhul on olukord 
ainulaadne, on pakkumised väga erine-
vad. „Kohe alguses on keeruline konk-
reetset hinda öelda, sest peame enne 
üle vaatama olemasoleva süsteemi, 
kuulama ära ühistu mured ja vajadused 
ning leppima kokku, millist lahendust 
soovitakse. IP ehk digitaalsüsteemid 
on kallimad, aga samas turvalisemad ja 
pakuvad palju võimalusi. Videovalvela-
henduse hind oleneb nii selle võime-
kusest kui ka konkreetsest olukorrast 
hoones.“

Analoogkaamera on teiste kaamera-
tega võrreldes kehvema kvaliteediga, 
ent samas kõige soodsam. Praeguseks 

on selline tehnika küll vananenud ja 
seda kasutatakse harva, kuid suure 
resolutsiooniga analoogkaamera või-
maldab asendada vana analoogsüs-
teemi uuemaga juhtmestikku vaheta-
mata. Võrreldes digitaalsüsteemidega 
ei ole hinna ja pildikvaliteedi erinevus 
suur, aga selle süsteemi võimalused on 
piiratud. See on mõistlik valik, kui soovi-
takse uuendada vana analoogsüsteemi 
suurte kuludeta.

IP ehk digitaalsüsteem on praegu kõige 
paremate võimalustega. Digitaalkaa-
merad saavad töötada nii süsteemis kui 
ka autonoomselt, salvestades sündmu-
sed kaamerasse sisse ehitatud mälu-
kaardile. Parem variant on siiski selline 
valvesüsteem, mis töötleb ja salvestab 
videosündmused otse keskseadmesse, 
sest nii säilivad andmed kauem.
Beljavski paneb ühistuliikmetele süda-
mele, et probleemide lahendamisega 
ei tasu viivitada. „Tulge meile ja lahen-
dame teie mured koos. Videovalvesüs-
teemidega saavutate korra majas ja 
territooriumil, säästate väljaminekuid 
ja närve!“
Besel-Alarm OÜ projekteerib, paigal-
dab ja hooldab turva-, läbipääsusüstee-
mide ja nõrkvoolulahendusi. Ettevõttel 
on oma valdkonnas 25 aasta jagu koge-
musi, nende teadmisi ja professionaal-
sust tasub usaldada!

Soovite pakkumist või lisainfot?
Helistage, kirjutage või külastage meie 

kodulehte!

tel 668 4316 
mail@besel.ee 
www.besel.ee

www.ukrainaheaks.ee
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Korterelamut on mõistlik korraga 
ja uute materjalidega renoveerida
KredEx on korterela-
mute rekonstrueerimist 
toetanud alates 2015. 
aastast Euroopa Liidu ja 
riigieelarve vahenditest. 
Ühistute huvi renoveeri-
mise vastu on olnud suur 
ja toetuste abil on paljud 
majad üle Eesti ka juba 
korda tehtud. Selle aasta 
teises pooles on oodata 
järgmise toetusvooru 
avanemist, mille eel jagab 
oma kogemusi Järva-
maal Paides kahe maja 
rekonstrueerimist eest 
vedanud Maie Põder.

Maie Põder on Paides vedanud kahe 
korterelamu rekonstrueerimist ja ütleb, 
et mõlema puhul sundis tööd ette võtma 
majade väga vilets seis. „Tuul puhus 
sisuliselt seintest läbi. Nii on väga halb 
ja kulukas elada,“ tõdeb Põder. „Kogu 
protsess ei ole väga keerukas, sest 
KredExil on 25 sammuga juhend, mis 
annab väga hea ülevaate kõikidest etap-
pidest, mis tuleb kortermaja rekonst-
rueerimisel läbida. Soo tänaval saime 
paljud etapid läbi viia ühel ajal, näiteks 
ehitushanke kuulutasime välja siis, kui 
projekt polnud veel päris valmis.“

Mõlemas majas, nii Soo kui ka Tööstuse 
tänaval, tehti terviklik rekonstrueeri-
mine. Paigaldati ka päikesepaneelid, 
mis toodavad majale sooja vett. „Majad 

on värske ja uhke välimusega, aga kõik 
algab loomulikust kvaliteetsest sisust. 
Et oleks soojustagastussüsteem, korra-
lik ventilatsioon, hea sisekliima,“ loetleb 
Põder.

Mõlemal majal olid ka rõdud, mis ehitati 
ümber nõnda, et inimesed said omale 
tuppa ruumi juurde. „Kes laienes sinna 
köögiga, kes võttis selle kasutusele 
kabinetina. Tavaliselt soojustatakse 
rõdu penoplastiga ja pannakse liigend-
klaasid, kuid see jätab ruumi siiski kül-
maks. Pakettaken rõdul on palju parem 
lahendus, nii on ka maja soojustagastus 
paremini garanteeritud,“ ütleb rekonst-
rueerimise eestvedaja.

Korterelamu renoveerimine inspireeris 
Maie Põdra sõnul elanikke ka korterites 
remonti tegema. „Inimesed said kasu-
tada ehitajate konteinereid ja nii võtsid 
paljud ka oma kodus ette värskendus-
kuuri,“ kirjeldab Põder.

Teistele ühistutele julgustuseks ütleb 
ta, et majade renoveerimisega paraneb 

elukvaliteet tohutult. „Mina olen väga 
seda usku, et majad tuleb ära reno-
veerida. Kui KredExist saab selleks 
veel toetust, siis tuleb seda igal juhul 
teha. Korda tehtud majad ei too ülla-
tusi – kuskilt ei hakka ootamatult til-
kuma, seinad ei puhu läbi. Pole selliseid 
olmeprobleeme, mida remontimata 
majades tuleb ainult juurde,“ kirjeldab 
Maie Põder ja möönab, et renoveerides 
tõuseb ka korteri hind.

Lisaks soovitab majade renoveerimist 
korraldanud Põder kasutada kõige uue-
maid meetodeid ja materjale. „Ehitu-
sega on nagu tehnoloogiaga, et homme
on see aegunud. Paremad ja uuemad 
materjalid kestavad kauem,“ lausub ta.

. Aastatel 2022–2027 toetab riik 
korterelamute rekonstrueerimist 
Euroopa Liidu ja riigieelarve vahen-
ditest veel igal aastal vähemalt 50 
miljoni euroga.

. Korteriühistud saavad taotleda 
KredExist peale rekonstrueerimis-
toetuse ka renoveerimislaenu või 
pangalaenu käendust.

. Lisainfo, tulevased toetusmeet-
med ja senised kogemused:

www.kredex.ee.

Paides Tööstuse tänaval KredExi toel täielikult rekonstrueeritud korterelamu
Autor: KredEx

www.ukrainaheaks.ee
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Eestis on suur osa korter- 
elamutest ehitatud Nõu-
kogude ajal, mis vajavad 
nüüd, arvestades tolla-
seid ehitusstandardeid 
ja puudulikku arusaama 
energiasäästust, suurt 
uuendamist. Seda isegi 
vaatamata sellele, et vii-
masel kümnendil on riik 
majade kordategemist 
juba jõuliselt toetanud 
toetuste, käenduste või 
laenude kaudu.

Kui analüüsida viimaste aastate tihedat 
konkurentsi korterelamute rekonst-
rueerimistoetuse taotlemisel, pole 

kahtlust, et nende meetmetega peaks 
üldjoontes jätkama. Lisaks kaalume 
seniste võimaluste kõrvale lisatingi-
muste loomist. Raha kättesaadavuse 
leevendamiseks oleme näiteks alates 
eelmisest aastast pakkunud korteri-
ühistutele renoveerimislaenu.

Selle laenu loomise tingis suurema-
test linnadest väljaspool asuvate kor-
teriühistute mure, kellele pangad ei 
andnud kas üldse või suurte linnadega 
võrdsetel tingimustel rekonstrueerimi-
seks laenu. Kuna maapiirkondades on 
kinnisvara väärtus väiksem, siis on ka 
laenusaamine pangast keerulisem.

Samuti on turule jõudnud uued auto-
matiseeritud töövõtted ja uudsed teh-
noloogiad, mis saavad muuta rekonst-
rueerimise koduomanikule veelgi 
mugavamaks ja soodsamaks. Hetkel 
juurutame korterelamute tehaselise 
rekonstrueerimise projekti, mille puhul 
elamu soojustuselemendid toodetakse 
tehases ja majale ei peagi tellinguid pai-

galdama. See võiks lühendada rekonst-
rueerimiseks kuluvat aega, parendada 
ehituskvaliteeti ja olla ka majaelanikele 
stressivabam.

Ammuoodatult teeme kättesaadavaks 
käenduse, mis on mõeldud maapiir-
konda kodu soetamiseks ja rekonst-
rueerimistöödeks. Ka need muudatu-
sed toetavad hoonete tempokamat 
ajakohastamist ja energiasäästlikumaks 
muutmist ning ennekõike inimeste elu-
tingimuste parandamist.

Juba olemasolevad ning lähiajal lisan-
duvad võimalused koos tingimuste ja 
ajakavaga on olemas KredExi kodu- 
lehel:

www.kredex.ee.

Korterelamute renoveerimis- 
toetused jätkuvad

Põhisammud kortermaja korrastamisel
. Elamu tehnilise seisundi hindamine (kaasa
vajaduse korral asjatundjad, ühistul tasub
palgata tehniline konsultant).

. Lähteülesande koostamine ja esialgne tööde 
maksumuse hindamine.

. Pangast laenusaamise võimaluste ning riikli-
ke toetuste tähtaegade ja tingimuste uurimine.

. Ühistu koosoleku korraldamine ja vajalike 
otsuste vormistamine.

. Projekti koostamine ja koostöö kohaliku 
omavalitsusega.

. Töövõtja ja omanikujärelevalve leidmine, 
vajalike hangete läbiviimine.

. Maja rekonstrueerimine ja tööde vastuvõtt.

Triin Reinsalu
KredExi eluaseme- 
ja energiatõhususe 

osakonna juht 

Tule tasuta nõustamisele!
Alates eelmise aasta juunist 
nõustavad maakondlikud aren-
duskeskused (MAK) üle Eesti 
korteriühistuid tasuta KredExi 
toetuste, laenu ja käenduse 
teemal. Eelmisel aastal kasutas 
seda võimalust üle 685 ühistu.

Abi saab küsida teenuste tingi-
muste ja sobivuse ning taotluste 
nõuete, ajakava ja tähtaegade 
kohta. Vajaduse korral pakuvad 
konsultandid abi ka KredExi 
taotluse täitmisel ja esitamisel.

Seni on ühistud tundnud huvi 
kõigi korterelamutele mõel-
dud teenuste ehk nii renovee-
rimislaenu ja käenduste kui 
ka rekonstrueerimistoetuste 
vastu. 

Ühistute tagasiside järgi on olnud väga 
kasulik just võimalus saada infot oma 
kodukohas, kuna see lihtsustab korte-
relamu uuendamist ja annab lisamoti-
vatsiooni energiasäästlikkuse suuren-
damisega edasi liikumiseks.

Konsultatsiooni saamiseks tuleb 
korteriühistul leida oma piirkonna 
arenduskeskuse kontaktid ja võtta 

kohtumise kokkuleppimiseks ühendust. 

Nimekiri on kättesaadav siit:
www.arenduskeskused.ee/kontakt/



Pikemad roostevabad kahvad

Innovaatiline ja ohutu 
E-Z kaitseriiv

Tugevast metallist paksem kest

Kvaliteetsest EPDM 
kummisegust voolik 

Ülerõhuklapp

Kontrollventiil

TAMREX Premium sarja tulekustutitel 10 aastane garantii. 
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TAMREX 
3 kg Premium
pulberkustuti 

003PG 59 €
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TAMREX 
2 kg Premium
pulberkustuti 

002PG 48 €
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TAMREX Premium sarja pulberkustutid on paremate 
efektiivsusnäitajatega, töökindlamad ja tervikuna kvali-
teetsemad kui mistahes teised. Kõik neis on pisut parem: 
voolik, kaitseriiv, ventiilikomplekt, manomeetri kontrollimise 
võimalus ja ülerõhuklapp, paks kest, tugevast plastikust jalg 
ning pikk hooldusvälp (10 aastat), kui nimetada vaid mõned. 
Kvaliteetsest EPDM kummisegust voolik on vastupidav ega 
pragune aja jooksul. Voolikuolemasolu 2 kg ja 3 kg pulber-

kustutitel on oluline lisa,  sest tulekolde tabamine 
on täpsem ning kustutamine raskesti ligipää-

setavates kohtades kergem. 
Töökindel E-Z kaitseriiv on geniaal-
ne uuendus, mis teeb tulekustuti 
kasutamise märgatavalt lihtsamaks ja 

kiiremaks. See lahendab levinud problee-
mi, kus kaitseriiv vajutatakse kahvade vahele kinni.
Eraldi kontrollventiilist saab mittestatsionaarse seadmega 
manomeetri näitu kontrollida. Roostevabast terasest ventiili-
komplekt ja kahvad on vastupidavamad. Lisaks paigaldasime 
2 kg ja 3 kg pulberkustutitele pikemad kahvad, millest saab 
kindlamalt kinni haarata ja mugavamalt seadet käsitseda.

PULBERKUSTUTITEELISTA 
KVALITEETSET 

Premium

= päästetud elud ja vara
SEE EI OLE KOKKUHOIU KOHT!

Oma pere ja vara kaitsmiseks vajad parimaid 
vahendeid. See pole kokkuhoiu, vaid 

targalt kulutamise koht. Suhteliselt väikest 
investeeringut nõudva seadme eluiga 

on 30 ja enam aastat.

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
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