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Päikesepaneelidega 
taastuvenergia tootmine 
pakub korteriühistutele 
järjest rohkem huvi. 
Peamine põhjus seisneb 
loomulikult selles, et päi-
kesepaneelid võimalda-
vad toota energiat, mis 
on stabiilse hinnaga. Kui 
jälgida turul toimuvat, on 
ainuüksi see asjaolu 
juba piisav põhjus.

Jah, hetkel on tõesti ajalooliselt parim 
aeg päikesepaneelid paigaldada. Teh-
nika on valminud, paneelid on efektiiv-
sed ning võimaldavad kõrgete elektri-
hindadega võrreldes palju väiksemat 
keskmist arvet ja mõistlikku tasuvus-
aega. Päikesepaneelidega varustatud 
päikesekatus võimaldab toota energiat, 
mis on stabiilse hinnaga – viimased 
aasta aega on selgelt näidanud, et sõl-
tudes keskkütte- ja energiatrassist, on 
hinnad üksnes trassiomanike kontrol-
lida ja võivad rahakoti pauguga lõhki 
lüüa.

Lisaks on Kredex avanud korterelamu 
päikesepaneelide toetusmeetme, mil-
lega toetatakse korteriomanike inves-
teeringuid tegevustesse, mis paran-
davad hoonete energiatõhusust ja 
soodustavad lokaalse taastuvenergia 
kasutuselevõttu.

Kui paigaldada päikesekatus korterma-
jale, on võimalik saada kulud kontrolli 
alla ja suurendada hoone väärtust.

KÕRGED ELEKTRIHINNAD SUUNA-
VAD UUELE TEELE

Kortermajade elanikud saavad osta 
elektrit börsihinnaga või fikseeritud 

paketi alusel. Hiljutises hinnavõrdluses 
kõigi Eesti elektripakkujate fikseeritud 
pakettide vahel selgus, et alla 30 sendi/
kWh keegi enam naljalt ei paku (aasta 
tagasi oli see ligi 5 senti/kWh). Küll aga 
võib see osutuda mõistlikumaks vali-
kuks kui börsipakett, mida teatavasti ei 
saa juhtida ja mis tegi möödunud talvel 
kümnete tuhandete perede rahakoti 
kergemaks, sest kulud kasvasid märki-
misväärselt.

Päikeseenergiast toodetava elektriga 
on võimalik katta kortermaja energia-
tarbimine 9 kuud aastas päevasel ajal. 
Kui lisada süsteemi ka salvestuslahen-
dus, on kortermajal võimalik toimida 
nii, et 9 päikselisema kuu jooksul ei ole 
vaja energiat võrgust üldse juurde osta.

Energiat kohapeal tootes ei säästa 
mitte üksnes maksudelt, mis tavaolu-
korras lisanduvad (aktsiis, taastuv- 
energia tasu, võrgutasu, käibemaks), 
vaid tagatakse ka stabiilne elektrihind, 
mis ei too kaasa ebameeldivaid üllatusi 
elektriarvetel. Praegu on viimane aeg 
valmistuda.

ELEKTRIVÕRGUGA LIITUMINE ON 
ESIMENE PROOVIKIVI

Elektrivõrguga liitumisel tuleb arves-
tada kohaliku piirkonna alajaama 
limiite. Nii mõneski piirkonnas on limiit 
juba ammendunud, kuid alajaama 

Päikesekatus aitab igal 
kortermajal ise elektrit toota



5KÕIK KORTERMAJADE REKONSTRUEERIMISEST | 2022

võimekust pole 
veel jõutud suu-
rendada. Enamasti 
tähendab see 
märkimisväärseid 
alajaama aren-
dustöid, kui soo-
vitakse lisada uus 
päikesejaam, mille 
võimsus on üle 15 
kW.

Küll aga tuleb sil-
mas pidada, et see 
limiit puudutab 
eeskätt elektrit 
võrku müüjaid, näi-
teks päikseparkide 
omanikke. Korteri-
ühistu päikeseka-
tuse põhieesmärk 
võiks olla elektri 
omatarbeks toot-
mine ja võrku 
müügi asemel akudesse salvestamine. 
Sellisel juhul ei jää mainitud 15 kW piir 
määravaks.

Elektrivõrguga liitumine võib tunduda 
kui esimene proovikivi, kuid omi vaja-
dusi ja soove tasub selgelt mõista. Tei-
nekord polegi see proovikivi nii ületa-
matu, kui esmapilgul tundub.

TÄIUSLIK PÄIKESEKATUS ON ENA-
MAT KUI PELGALT PÄIKESEPANEE-
LID

Kui seni oleme harjunud nägema päi-
kesepaneele eeskätt maanteede ääres 
põldudel, siis tulevik saab olema palju 
elegantsem. Tegelikult on juba praegu 

võimalik paigaldada päikesepaneele ka 
hoonetele, mis asuvad muinsuskaitse-
aladel ja miljööväärtuslikus piirkonnas. 
Sel juhul aga kehtivad paneelide välja-
nägemisele ja paigaldusviisile ranged 
nõuded: paneelid ei tohi rikkuda hoo-
nete välimust ega kahjustada väärtus-
likke konstruktsioone.

Täiusliku päikesekatuse puhul suudab 
ainult vilunud silm tähele panna, kas 
katus toodab päikesest elektrit või 
mitte. Sellist tulemust suudab pakkuda 
ainult ehitisintegreeritud päikesekatus.

Turul pakutakse ehitisintegreeritud 
lahendusi, mis on eeskätt kvaliteet-
toote kategoorias. See võib tähendada, 

et sobivus on loodud ainult kindlat 
tüüpi tavakatusega, näiteks valtska-
tus. Selline lähenemine võib tähendada 
järeleandmist tootlikkuses.

Näiteks, kui turul pakutakse lahen-
dusi, mille tootlikkus on keskmiselt 150 
W/m², siis Solarstone’i täiskatuse puhul 
on tootlikkus ligikaudu 210 W/m², olles 
sealjuures tunduvalt taskukohasem kui 
esinduskategooria toode.

TAASTUVENERGIA ON TULUS 
INVESTEERING

Tavakatus on küll esialgu soodsam, aga 
ei paku enamat kui peavarju. Tavakatus 
ei tooda elektrit ega tasu end kunagi 
ära. Päikesekatus toodab elektrit ehk 

sisuliselt raha ja võimaldab 
ligikaudu 9 kuud aastas elekt-
rikulud katta. Seega päikese-
katusel on ka tasuvusaeg.

Investeeringud taastuvener-
giasse on jätkusuutlikud ja 
tasuvad end aja jooksul ära. 
KredExi toetusmeetmed ei 
ole küll mõeldud tavakatuste 
ehitamiseks, küll aga saab 
küsida toetust päikesekatuste 
paigalduseks, mis muudab 
tasuvusaja veelgi lühemaks.

Solarstone OÜ
solarstone.com



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.

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.

Hinnad sisaldavad käibemaksu 20% ja kehtivad kuni kaupa jätkub!
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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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Soodsaima hinna toob
kombineeritud küttelahendus

Aina kallineva elektri-
energia, halupuude ja 
gaasihinna taustal on küt-
telahenduste valikul nüüd 
selge märksõna „kokku-
hoid“. Kõige säästlikuma 
tarbimise tagab paindlik-
kus planeerida oma kütte 
võimalusi vastavalt 
olukorrale. Mida see 
tähendab?

„Kui arvestada, et puidupelletite ja 
halupuude hind on tõusnud umbes 
kolm korda ning elektri puhul oleneb 
hinnatõus konkreetse tarbija elektripa-
ketist, võib öelda, et aastatagune sood-
sam kütteviis võib osutuda hetkel hoo-
pis kallimaks,“ nendib Peep Bergmann 
küttesüsteemide müügi ja paigaldami-
sega tegelevast Cerbose OÜ-st.

Ta lisab, et nii kortermajade kui ka era-
mute puhul on küttekuludelt kokku-
hoidmiseks mitu võimalust. „Esiteks 
peab hoone olema korralikult soojusta-
tud. Teiseks tasub mõelda toatempera-
tuuri langetamisele, sest iga madalam 

kraad hoiab kokku reaalset raha. Elekt-
rit tarbiva kütteviisi puhul tasub öise ja 
börsihinna alusel kütta odavama elektri 
ajal, aga see eeldab salvesti olemasolu 
küttesüsteemis. Eelnevaga haakudes 
toob kokkuhoiu muidugi ka omatoo-
detud elektri ehk päikesepaneelidega 
köetav soojasalvesti, mis küll päikese-
vaesel ajal eriti ei aita.“

TÄHTIS ON KA KASUTUSMUGAVUS

Bergmann nendib, et tähtis on teada 
küttesüsteemi ehitus- ja ekspluatat-
sioonikulusid, aga ka selle kasutusmu-
gavust. „Kuigi õli-, gaasi- ja elektriküte 
on mugavad, pole need hetkel eriti oda-
vad küttelahendused. Ahjuküte on oma 
metsa olemasolul väga soodne, kuid 
puude lõhkumine, ladustamine ja küt-
mine on tüütu,“ toob ta näiteid.

Mugavust hindavale inimesele sobib 
pelletikatel, mida on erineva võimsuse 
ja automatiseerimisastmega ning pal-
judel on ka kaugjuhtimise ja -jälgimise 
võimalus. Pelletiküte sobib neile, kes 
ei saa valida soojuspumpa  puuduole-
vate amprite või juba paigaldatud väi-
keste radiaatorite tõttu. Saadaval on ka 
veesärgiga pelletikaminad, mida saab 
korstna olemasolul paigaldada kasvõi 
elutuppa, tekitades lisaks soojale ka 
hubase olemise. Nii akumulatsiooni-

paagiga puidukatla 
kui ka pelletikatla- 
ja põleti puhul on 
võimalus lisada 
elektriküttekeha, 
mis kütab maja ajal, 
mil olete näiteks 
reisil.

Kõige mugavam 
kütteviis on aga 
soojuspump, mis 
on sobivam põran-
dakütte puhul, 
sest tänu kütte-
vee madalamale 
vajalikule tempe-
ratuurile on selle 
kasutegur suurem 
kui radiaatoritega 
kütmisel. Ent kui 
m a a s o o j u s p u m p 

saab õige dimensioneerimise puhul 
maja kütmisega üldiselt hakkama, siis 
õhk-vesisoojuspumba puhul kasuta-
takse külmemate ilmadega lisaelektri-
küttekeha.

„Kõiki mainitud küttesüsteeme on või-
malik kombineerida: puukatlale saab 
lisada pelletipõleti ning puu- või pelleti-
katlaga küttesüsteemi saab lisada soo-
juspumba. Viimane kütab näiteks siis, 
kui pererahvas on kodust ära, ja siis, kui 
soojuspump on pelletist kuluefektiiv-
sem ehk plusskraadide juures. Kätte-
saadavamad võimalused hübriidküt-
teks on praegu soojuspump ja puiduga 
köetav katel, soojuspump ja pelleti-
katel, soojuspump ja kamin,“ loetleb 
Bergmann. Ta lisab, et kõige lihtsam on 
paigaldada lisakütteks õhk-õhksoojus-
pump.

http://www.cerbos.ee



KÜTTESÜSTEEMID
MÜÜK | PAIGALDUS | HOOLDUS

PÄRNU TALLINN POLLI

KATLAD SOOJUSPUMBAD KALORIFEERID

RADIAATORID PÕRANDAKÜTE

Esindused on avatud: E-R 8:00-17:00, L-P suletud
 www.cerbos.ee

Paide mnt 7, 80042
+372 442 0222

Härgmäe 22/6, 76902
+372 501 5340

Töökoja tee 4, 69108
+372 434 1000

aastat kogemust
küttesüsteemide valdkonnas25
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Korralik sisekliima hoiab pere
terve ja maja tugevana

Tänapäevased nõuded 
elukvaliteedile on palju 
enamat kui mõniküm-
mend aastat tagasi. 
Inimesed tahavad elada 
tervislikus sisekliimas, 
kus korralik õhuvahetus 
tõmbab eluruumidest 
välja saastunud ja niiske 
õhu, asendades selle 
värskega ja vähendades 
nii ka viiruste levikut. 
Kvaliteetse sisekliima 
alus on korralikult 
projekteeritud ja 
paigaldatud venti- 
latsioonisüsteem.

„Ventilatsioon peaks olema igas kor-
teris ja kogu aeg töötama. Pole vahet, 
kas tegu on loomuliku ventilatsiooniga 
või soojustagastusega ventilatsioo-
niseadmetega – oluline on, et süstee-
mist oleks reaalselt kasu. Aasta-aastalt 
pööratakse aina enam tähelepanu ka 
energiasäästule ja küsitakse seadmeid, 

mis töötaksid energia- 
tõhusalt,“ ütleb Onni-
neni ventilatsiooni 
ärisuuna müügijuht 
Reino Altrov.

KORTERITE PUHUL 
ON KOLME TÜÜPI 
VENTILATSIOONI- 
LAHENDUSI

1. Kõige lihtsam 
lahendus – sundven-
tilatsioon ilma soojus-
vahetuseta
S u n d ve n t i l a t s i o o n i 
puhul on oluline ehi-
tada väljatõmme van-
nituppa ja kööki. Selline lahendus hoiab 
ära niiskuse leviku kogu eluruumis ega 
luba köögi väljatõmbe korral liigselt 
lõhnadel levida. Kui väljatõmme on ehi-
tatud, tuleb tagada, et tuppa tuleks pii-
savalt värsket õhku juurde. Variandiks 
on värskeõhuplafoonid seintes või pilud 
aknaraamides. Tänapäeva väga tihe-
date akende ja viimistlusmaterjalide 
valiku juures ebatiheduste ja loomuliku 
õhu liikumise peale lootma jääda ei tasu 
– see lihtsalt ei ole piisav.

Vannituppa väljatõmbeventilaatorit 
valides peab see olema piisava võim-
susega, et süsteem jõuaks ka tegelikult 
õhku liigutada. Kui ventilatsioonitoru 

pikkus on mõni meeter, ei pea 
seade eriti võimas olema. Kui 
šahti pikkust mõõdetakse juba 
kümnetes meetrites, siis ilm-
selgelt ei jõua kõige soodsama 
hinnaga ventilaator piisavalt 
õhku liigutada. Ventilaator 
käib ringi, võtab voolu, aga õhk 
reaalselt ruumist välja ei liigu. 
Tore on see, et seinapealne 
ventilaator ei pea olema sugugi 
traditsioonilise tööstusliku 
välimusega. Pakkuda on ka 
põnevamaid disainventilaato-
reid, mida saab vajaduse korral 
nutitelefoniga juhtida.

Värskeõhuklapid võiksid asuda 
korteri igas ruumis, ideaalis lae 

all. Sel juhul seguneb külm õhk ruumi 
sisenedes lae all sooja õhuga ega tekita 
külma tuule puhumise efekti.

Onninen soovitab niiskusanduriga 
varustatud 100 mm tsentrifugaalventi-
laatorit Soler & Palau EcoAIR DESIGN 
H, mille väljatõmbeventilaator töötab 
pidevalt eelseadistatud konstantse 
õhuhulga juures. Seade lülitab end ise 
täisvõimsusele, kui niiskusandur tuvas-
tab eelseadistatud tasemest kõrgema 
õhuniiskuse või kui antakse käsk välise 
lüliti abil. See seade on väga mugav ja 
turvaline, sest on mõeldud töötama 
ööpäev läbi, suudab ise jälgida ja välja 
tõmmata õhu hulka ning muudab vaja-
duse korral oma kiirust.

Lisaks ventilaatori võimsusele ja õhu-
hulgale on oluline jälgida seadme 
mürataset, sest mugav ventilatsioon 
on kindlasti selline, mis teeb oma tööd 
tõhusalt ja ei sega igapäevaelu. Kui van-
nitoa lae taga on kanaliventilaator, siis 
vanema müriseva metallist kanaliventi-
laatori asemele on soovitatav soetada 
mürasummutavas kestas Soler & Palau 
mudel TD, millel on juba sisse ehitatud 
kiirused ja voolutarve jääb kõige roh-
kem 35 W juurde. Sisseehitatud kiirus-
tega seadme eelis on see, et see säilitab 
oma võimsuse ka väiksema pöörete 
arvu juures. Või siis tasub valida juba 
uuem, energiasäästlikum ja väga vaikne 
versioon – TD Ecowatt.Soler&Palau TD ventilaator 

Lindab InCapsa torustiku kattesüsteem
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2. Soojatagastusega ventilatsiooni-
seade on energiatõhus
Paljudel korteritel on oma soojustagas-
tusega ventilatsiooniseade, mis teenin-
dab kogu korterit. Kui teil seda veel ei 
ole, tasub sellele mõelda, sest soojusta-
gastiga süsteem annab kindluse, et toad 
saavad tõesti korralikult ventileeritud. 
Esiteks soodustab värske õhk paremat 
und ja õpitulemusi. Ja kuna seade soo-
jendab enda poolt ruumist välja tõm-
matud õhuga külma õhku, annab see 
suure energiasäästu. Lisaks saab igas 
korteris ise oma värske õhu hetkevaja-
dust reguleerida.

Eestis on häid kvaliteedinäitajaid tões-
tanud näiteks soojustagastiga ven-
tilatsiooniseade Flexit. Kuna Flexiti 
tootjamaa on Norra, saab olla kindel, 
et seade on mõeldud põhjamaisesse 
kliimasse ning on vaikne ja efektiivne. 
Põhjamaade kliima eeldab seadmelt 
lahendust jäätumise vältimiseks. Jää-
tumise vältimise meetodile ja selleks 
kuluvale energiale tuleks tähelepanu 
pöörata, sest see võib olla suur lisakulu 
elektrienergia tarbele. Flexiti tooted 
on varustatud ülitõhusa pöörleva roo-
torsoojusvahetiga ja väikse energiatar-
bega ventilaatoritega. Lisaks soovitame 
kindlasti ühendada seadmed inter-
netiga, sest see annab võimaluse sea-
distada seadme tööd oma telefoniga, 
tagab alati automaatselt kõige uuema 
tarkavara ja annab lisakindluse, et rikke 
puhul saab tootjatehasest operatiivselt 
abi rikke tuvastamiseks.

Remonditud kor-
teris võib tunduda 
keeruline venti-
latsioonitorustiku 
laialivedu, kuid 
siingi on Onninenil 
mitu tõhusat lahen-
dust. Näiteks saab 
probleemi lahen-
dada klassikalise 
ventilatsioonikanali 
abil, mis paigalda-
takse lae nurka, 
kuhu läheb peale 
spetsiaalne plasti-
kust kattesüsteem 
Lindab InCapsa. 
InCapsa paigaldus 
käib kiirelt ja tule-
mus on karniisi-
laadne lahendus, 
mille sisse paigalda-
takse klassikalised 
ventilatsioonito-
rud, summutid ja 
plafoonid.

Kui aga vähegi lagede taha mahub või 
kui paigaldada seinte sisse ventilatsioo-
nikanalid, võib klassikalise 100-125-
160 mm süsteemi asemel paigaldada ka 
väiksema, näiteks 75 mm läbimõõduga 
plastkanali süsteemi, mida leiab Onni-
neni valikust Heatpexi nime alt. Neile, 
kes plastkanalit ei soovi, pakub Onni-
nen varianti kasutada madala paigal-
duskõrgusega kandilist metallkanalit 
QuadroDec.

3. Tsentraalne ventilatsiooniseade
Kui kortermaja on uus või äsja renovee-
ritud, on sinna tõenäoliselt paigaldatud 
tsentraalne ventilatsiooniseade, mispu-
hul korteriomanik saab vajaduse korral 
ise vaid kõige nähtavamaid osi ehk õhu-
jaotajaid valida. Onnineni valikus on 
nii seinale paigaldatavad Halton BOS-i 
sissepuhkeplafoonid kui ka seinale ja 
lakke paigaldatavad universaalsed Lin-
dabi õhujaotajad Airy, mille pealmist 
katet saab vahetada vastavalt soovile.

Haltoni toodete valikul saab Onninen 
teha ka 3D-mudeleid õhu liikumise 
kohta ruumis. Nii saab olla kindel, et 
ruumis on alati värske ja veidi jahe-
dam õhk, mis ei puhu otse sinna, kuhu 
on planeeritud näiteks mugav diivan. 
Tänu sellistele mudelitele saab valida 
õhujaotussüsteemi, mis jaotab värsket 
õhku kõige efektiivsemalt.

Kui tekkis küsimusi või soovite täna-
päevaste ventilatsiooniseadmete kohta 
rohkem teada, võtke julgelt ühendust!

Reino Altrov
5303 5425

ventilatsioon@onninen.com 
www.onninen.ee 

Täiskasvanu hingab päevas 25 kg ehk 20 000 liitrit 
õhku. Põhjamaades viibivad inimesed 90% ajast
siseruumis ja poole sellest oma kodus.
Tasakaalustatud ventilatsioon tagab hea sisekliima 
aasta ringi kõikides ruumides ning on parim
lahendus keskkonna ja energia seisukohalt.

Flexit rootorsoojustagastiga ventilatsiooniseade

Lindab Airy muudetava esipaneeliga plafoonid



 SISUTURUNDUS  



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

Küsi hinnapakkumist või vaata lisaks www.katuseprofid.ee



LIITU BAUHOFI 
PROFIKLUBIGA NING 
SAA OSA PROFIKLUBI 
EELISTEST!  
Bauhofi Profiklubi 
ootab Sind! 

Sheraja Erena
kodusisustaja
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Suur inflatsioon paneb
kortermajade kindlustuskaitse
limiidid löögi alla
ERGO kindlustuse andme-
tel on kindlustusjuhtumite 
kahjuhüvitised viimase 
pooleteise aasta jooksul 
keskmiselt 40% suurene-
nud, mistõttu on oluline üle 
vaadata oma kindlustus-
kaitse summad ja kindlusta-
tud riskid.

Ehitushinnaindeks, mis näitab ehitus-
tegevuse hindade muutust, on tõusnud 
aastaga 18,8%. Kortermajade puhul on 
kasv lausa 22,7%, mistõttu on tekkinud 
olukord, kus kindlustussummadest ei 
pruugi enam kahju hüvitamiseks pii-
sata. Hinnatõusu ja 25-protsendise 
kasvuga inflatsiooni mõju on ERGO 
ärikliendi portfelli juhi Raul Rüüsoni 
sõnul näha aga alles eesootavate kahju-
juhtumite kujul.

2021. aastal registreeritud korteri-
ühistu kindlustushüvitiste suurus jääb 
praegustel andmetel 700 000 euro 
juurde. „Samal ajal kui kahjujuhtumite 
arv on aastate jooksul üsna stabiilne, 
on keskmiste kahjude suurus viimas-
tel aastatel pidevas tõusujoones,“ lisas 
Rüüson. „Vara hindamise puhul on olu-
line lähtuda ehitise praegusest taasta-
misväärtusest või ehitushinnast, samuti 
on praeguses turuolukorras soovituslik 
limiite suurendada.“

Kõige sagedasemad kahjude põh-
jused on torustike lekked ja vandalism 
ning kõige suuremad hüvitised on üld-
juhul seotud vee- ja tulekahjudega. 
ERGO praktika suurim juhtum leidis 
aset Pirita tee kortermajas, kus 4.–16. 
korruse vahel süttisid elektrijuhtmed. 
„Hoonel olid väga ulatuslikud kahjus-
tused otsesest tulest, tahmast ja veest 
alates keldrikorrusest kuni katusel 
asuvate ventilatsioonisüsteemideni,“ 
lisas Rüüson. „Hüvitasime kliendile kõik 
kahjud summas 329 000 eurot. Sealhul-
gas advokaadikulud, mis olid vajalikud, 
et veenduda ühistule esitatud nõuete 

õigsuses ja selgitada välja juhtumi asja-
olud.“

Rüüsoni sõnul on oma kodule kind-
lustuskaitse valimisel väga oluline hin-
nata juba ette võimalikke riske. „Kui 
õnnetus juhtub, võib tulla üllatusena, 
et vastav risk ei olnudki kindlustatud. 
Tagantjärele ei ole sellises olukorras 
enam midagi teha,“ lisas Rüüson. „Sel-
leks et kõik ootamatused oleksid kind-
lustatud, on soovitatav valida kogu-
riskikindlus, mille kate on kõige laiem. 
Samuti tasub enne lepingu sõlmimist 
kindlustusseltsiga nõu pidada, et olla 
teadlik, milliste kahjude eest on maja 
kaitstud.“

Kuna kortermajade puhul on või-
malikud kahjukulud kõige suuremad, 
on peaaegu 90% korteriühistukindlus-
tuse klientidest kaitsnud end ka vastu-
tuskindlustusega. Vastutuskindlustus 
kaitseb olukorras, kui ühistu peaks kol-
mandatele pooltele kahju põhjustama. 
Jääpurika kukkumine kellegi autole 
või traumaga lõppev libastumine kor-
teriühistu territooriumil on Rüüsoni 
sõnul vaid paar näidet juhtumitest, 
milleks tuleb eesootaval talvel valmis 
olla. „Lisaks on korteriühistutel võima-
lik valida ka ristvastutuse kindlustus-
kaitse, mis katab majaelanike korteri-
tele tekitatud kahjud – näiteks, kui vesi 
tungib ühistu veevarustuse torudest 
välja ja kahjustab kortereid,“ selgitas 
Rüüson. „Vastutuskindlustuse puhul 
on aga oluline üle vaadata limiidid, mis 
võiksid kortermajas olla juba praegu 
100 000–300 000 eurot, mitte vähem.“

Põhiprobleemid, mis ennetamisel ja 
hüvitamisel ilmnevad, on seotud korte-
riühistu haldamisega. Süsteemide välja-
vahetamine õigel ajal on korteriühistu 
või halduri vastutus. „Vahel üritatakse 
meile serveerida õnnetusjuhtumina 
üle 60 aasta vahetamata ja nüüd puru-
nenud torustikku või hooldamata jäe-
tud katuse tagajärjel tekkinud kahju, 
mis on pikaajalise protsessi tulemus, 
mitte ootamatu õnnetusjuhtum. Sel-
lises olukorras on kahju hüvitamine 
küsitav,“ selgitas Rüüson. „Samuti siis, 

kui näiteks katuselt lund koristades ei 
ole välja pandud vastavaid hoiatussilte, 
ehk kahju on tekkinud kellegi tegemata 
töö tagajärjel. Kahjude käsitlemise liht-
sustamiseks on korteriühistutel haldus-
võimekuse nappimisel mõistlik kaaluda 
halduri kaasamist.“

Päästeameti nõuniku Janek Innose 
sõnul on oluline, et lisaks korteriühis-
tule peaksid ka kõik korteriühistu 
elanikud kinni tuleohutusreeglitest. 
Innos nimetas tuleohutuse tagamiseks 
mõned olulised punktid, mida kontrol-
litakse ka korteriühistute nõustamise 
käigus:. Hoonele peab olema tagatud pääste-
meeskonna juurdepääs.. Evakuatsiooniteed ja koridorid 
peavad olema läbitavad kogu laiuses ja 
nendel ei tohi ladustada põlevmaterja-
le ega jalgrattaid, kärusid, lapsevank-
reid, kelke jms.. Küttesüsteemid peavad olema ohu-
tud ja hooldatud.. Igas korteris peab olema suitsuandur, 
tahkekütte- ja gaasiseadmetega korte-
ritesse on tarvis paigaldada vingugaa-
siandur.. Trepikoja poole avanev korteriuks ei 
tohi kitsendada liikumisvoolu.. Kõik ümberehitused peavad olema 
seadustatud KOVi poolt.

Korteriühistutele pakub kindlustust 
ERGO Insurance SE. Küsige pakkumist 
või pidage nõu ERGO spetsialistiga!

www.ergo.ee

Raul Rüüson







21KÕIK KORTERMAJADE REKONSTRUEERIMISEST | 2022

Arhitekt Hanno Grosssch-
midt arhitektuuribüroost 
HG Arhitektuur, kes kasu-
tab oma töödes savitellist, 
ütleb, et tegu on väga vää-
rika ehitus- ja viimistlusma-
terjaliga. „Savitellis, aga ka 
laiemalt keraamiline fassaa-
dikivi, kannab palju posi-
tiivseid väärtusi nagu loo-
duslähedus, vastupidavus, 
ajatus ja kestvus,“ toonitas 
Grossschmidt.

Euroopas on pikka aega kasutatud hoo-
nete fassaadide katmisel savitelliseid ja 
tellisplaate. Lisaks visuaalsele esteeti-
kale on savitellis pika elueaga ja kesk-
konnasäästlik lahendus, mida kasu-
tatakse peaaegu igat tüüpi hoonete 
puhul: korterelamud, ülikoolilinnakud, 
tervisekeskused, rääkimata erama-
jadest. Telliskivi või tellisplaati kasu-
tatakse ka renoveeritavate hoonete 
juures, kus tuleb kokku sobida olemas-
oleva vana tööstuspiirkonna eripäraga.
Grossschmidt tõi esile ka mõne põh-
juse, miks Eestis savitellist veel vähe 
kasutatakse. „Esiteks, mitmel põlv-
konnal meenuvad kohe nõukaaegsed 
ebakvaliteetsed või üksluised tellised 
ja lohakas ladumistöö. Tellise maine 
on seetõttu paljude inimeste jaoks ala-
teadvuses põhjendamatult kehv,“ osu-
tas Grossschmidt minevikule. „Teiseks, 
savitellise ladumine on sageli käsitöö, 
mis nõuab aega, on kallis ja eeldab vilu-
nud meistrit.“ Ta lisas, et eesti tellija 
soovib hoonele sageli pigem moodsat, 
silmatorkavat ja eristuvat fassaadi kui 
alalhoidlikku põhjamaist tellisfassaadi.

ERIILMELINE LINNARUUM

Nelissen Eesti juht Heiki Orav lisas, et 
kuigi Euroopas on fassaaditellis end 
arhitektuuris juba ammu tõestanud, 
on Eestis veel tublisti arenguruumi. 
Kuigi häid näited jagub meilgi kuhjaga, 
pelgavad paljud arendajad, et savitellis 

Kolm põhjust, miks tarbija ei oska 
veel tellisfassaadi hinnata

või tellisplaat on liiga kulukas. Kui mujal 
Euroopas teeb tellisfassaad võidukäiku 
tööstus- ja kortermajade piirkonnas, on 
Eesti arhitektid valmis aina enam nende 
suundadega kaasa tulema. „Meilgi soo-
vitakse aina rohkem eristuda ja pare-
maid materjale valida. On arendusi, kus 
tellisfassaadi juba kasutatakse, ja aren-
dusi, kus planeeritakse savitellise kasu-
tamist. Arhitektid on öelnud, et savitel-
lisest või kivist õhkub luksust, millega 
hoone omanik võiks samastuda – see 
on koht, millega eristuda.“

ELUKESKKONNA VÄÄRINDAJA

Orava sõnul eelistavad Euroopa arhi-
tektid tooteid, millel on hea hinna ja 
kvaliteedi suhe, mis on kergelt kätte-
saadavad ja töödeldavad. Tellisfassaadi 
kasuks räägib asjaolu, et savitellis või 
tellisplaat on aegumatu ja peab kaua 
vastu. Kui vaadata kasvõi vanade kiri-
kute fassaade, saame ettekujutuse 
savitellise elueast. Savitellised katavad 
kõiki neid funktsioone. Need on põh-
jused, miks arhitektid mujal maailmas 
seda materjali väga tihedalt kasuta-
vad. „Savitellise materjal on taaska-
sutatav ka saja aasta pärast, kui tahe-
takse midagi muuta või ümber ehitada. 
Samas liigub meie ehitusturul mitmeid 
tehismaterjale, millega üritatakse teha 
nähtavaks, et kasutatakse telliselaad-
set materjali. See mõjutab omakorda 
ka turgu. Eemalt vaadates tundub, et 
Eestis kasutatakse tellist rohkelt, aga 
kõik ei ole tellis, mis seina pannakse,“ 
avas Orav tagamaid. Sellised fassaadila-
hendused hakkavad silma nii koolihoo-
nete kui ka tervisekeskuste ehitamisel. 
„Teadlikumad arhitektid ja arendajad 
eelistavad pigem täiesti savist tehtud 
telliseid või tellisplaate. Edukamad arhi-
tektuuribürood on pakutava tootevali-
kuga paremini kursis. Kindlasti on siingi 
arenguruumi,“ tõdes Orav. „Materjale, 
mida seina panna, on palju ja nii ongi ini-
mesel raske ülevaadet saada.“

KAALUTLETUD OTSUSED

Orava sõnul on eestlastel tellisfas-
saadi kasutamisel õnneks pikaaegsed 
kogemused. „Seda tõestavad kasvõi 

need 1960. aastatel silikaattellistest 
valmistatud kortermajad ja eramud. 
Pigem võib esile tuua, et eratarbijate 
ostusoovi hoiavad tagasi rahast läh-
tuvad küsimused. Kui saadakse teada 
fassaadikivi või plaadi hind, ei süveneta 
rohkem teemasse, vaid otsustatakse 
näiliselt odavama lahenduse kasuks. 
Kui krohvimise või muu lahenduse kor-
ral kõik kulud korralikult läbi arvutada, 
saab näha, et see vahe polegi nii suur,“ 
arutles Orav.

Ilmastikukindel savitellis on jätku-
suutlik, kauakestev ja hooldusvaba. Nii 
on mitmed Tartu kortermajade trepi-
kodade sissepääsud kaetud ilmastiku- 
ja löögikindla klinkertellisega. Vähe-
tähtis pole seegi, et tellistest välissein 
salvestab päikesesoojust ja vabastab 
selle hiljem majja, mis aitab vähendada 
küttekulusid ja temperatuurikõikumisi. 
„Talvel on selline maja õdusalt soe ja 
suvel mõnusalt jahe. Pikas perspektiivis 
on kivifassaad soodsam lahendus, kui 
kõik need aspektid arvesse võtta. Lisaks 
on kivil märkimisväärne heliisolatsiooni 
omadus, mis kaitseb hoonet nii välise 
müra kui ka hoone sees leviva müra 
eest. Need on asjaolud, mille peale kohe 
ei tulda.“

Tellisplaatidega saab rekonstruee-
rida nii puit- kui ka kivimaju, need liimi-
takse vahtpolüstüreenile ehk penop-
lastile või mineraalvillale weber.therm 
AK500/BK500 sertifitseeritud fassaa-
dilahenduse abil. Plaate saab paigal-
dada ka tuulutatavale fassaadile, näi-
teks tsementkiudplaadile. Tellisvoodrit 
pannakse sageli ka puitkarkassiga 
majale.

HEA TEADA
Miks kasutada välisviimistlusel 
savitellist?. see on kauakestev ja ilmastiku-
kindel . aitab väärindada keskkonda. annab A-tulekindlusklassi. tellise värv ei tuhmu. klinkertellisest fassaad on
löögikindel ja tõrjub mustust
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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.
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Kauakestva fassaadi alu-
seks on süsteemipõhine 
ehitus, paigaldus tootja 
soovituste järgi ja õigeaeg-
ne hooldus. Nii on tagatud 
fassaadi pikk eluiga, mis 
ulatub praegu juba enam 
kui 60 aastani. Ehitusfirma 
Balmer OÜ projektijuht 
Aleksander Buzin nendib, et 
kuigi iga fassaadi pika eluea 
aitab kindlustada korrektne 
hooldus, mõeldakse korter-
maja renoveerimisel sellele 
kahjuks liiga vähe.

„Sageli arvatakse, et teeme fassaadi-
tööd valmis ja rohkem ei pea sellele 
mõtlema. Tegelikult on igal fassaadi-
lahendusel oma hooldusintervall, mis 
sõltub aluspinnast ja selle viimistlu-
sest. Näiteks, kui puit õliga katta, on 
hooldusintervall umbes 1–3 aastat, 
lasuurvärvide puhul 3–5 ja katvate pui-
duvärvide korral 8–15 aastat. Krohv 
ja krohvivärvid peaksid andma püsiva 
tulemuse 15–25 aastaks,“ räägib Buzin.

Ta lisab, et mida kehvemini ja odava-
mate materjalidega on fassaad tehtud, 
seda tihemini see üldjuhul hooldust 
vajab. „Kui fassaad on juba siiski oda-
vate materjalidega tehtud, tasub fas-
saadi hooldustöödel alati pikaajaliste 
lahenduste poole püüelda, mis tuleb 
kokkuvõttes kindlasti soodsam kui 
mitu halba lahendust kokku. Võima-
luse korral võiks kaasata hooldustööde 

Korralikult ehitatud fassaad kes-
tab õige hooldusega enam kui 60 
aastat

planeerimisse fassaadimaterjalide 
tootja esindaja, kes annab nõu nii lahen-
duste koostamisel kui ka materjalide 
valikul.“

Näiteks on väga oluline fassaadi 
mehaanilise koormuse taluvus ning kui 
fassaadis on juba praegu näha auke ja 
pragusid, võib viga olla soklikorruse 
lahenduses. Sel juhul piisab sageli sel-
lestki, kui katta kõnnitee ääres olev 
fassaadiosa 2–3 meetri kõrguselt löögi-
kindla lahendusega.

Tooted ja tehnika on aastate jooksul 
märkimisväärselt arenenud ning tellijal 
võiks olla rohkem julgust küsida fassaa-
dimaterjale, mis on pleekimiskindlad, 
UV-kindlad ja argumenteeritult isepu-
hastuva toimega. Kindlasti tuleks end 
kurssi viia toote tehnilise informatsioo-
niga, mida on kõige mõistlikum tootja 
ametlikult veebilehelt lugeda. Kahtluste 
korral tasub kontrollida infot originaal-
keeles, sest tõlkes võib olla vigu, mis 
hiljem kurjalt kätte maksavad. Nii ei 
pruugi silikoonvärv ja -krohv alati ise-
puhastuvad olla, kuigi nii arvatakse või 
räägitakse sageli. Ja fassaadidele maali-
tud pildid valmivad ikka pärast värvimist 
eraldi, mitte viimistlusega samal ajal.

IGA HOONE VAJAB OMA 
FASSAADILAHENDUST

Fassaaditööde projekteerimisel vali-
takse materjal, süsteemsed lahendused 
ja disain ning otsustatakse ära kõikvõi-
malikud ehitustehnilised lahendused: 
liited, sõlmed, soojustuskihi paksus jne. 
Projekteerimise tähtsust ei tohi Buzini 
sõnul alahinnata, sest see on pikaaegse 
tulemi tagamiseks olulisemaid töö-
etappe. Sageli on nõrk projekt põhjus, 

miks fassaad kiiresti laguneb. Projekti-
des ei saa alati tüüplahendusi kasutada, 
igale objektile tuleb luua selle eripära-
sid arvestades personaalsed lahendu-
sed. Ja loomulikult on täissüsteemne 
lahendus nii tellija kui ka ehitaja jaoks 
garantiisid, et tulemus on katsetatud 
ehk toimib tõestatult.

Hea ehitaja leidmine on tänapäeval 
küll keerukas, kuid mitte võimatu. „Ehi-
taja valikul ei tohiks olla esimesel kohal 
ehitushind, vaid ehitusfirma ajalugu, 
referentsibaas ning sarnaste objektide 
omanike ja ehitusjärelevalvete soovi-
tused. Väga oluline on pakkumiste läbi-
rääkimiste faas – ühistul tasub panna 
kõik küsimused enne kirja, et saada 
kohtumisel selge ülevaade ehitusfirma 
plaanidest ja kompetentsist. Ehitus-
firma vastused peavad olema konkreet-
sed, arusaadavad ja argumenteeritud. 
Seda, kas vastused on asjakohased, 
oskab hinnata projektijuht või võima-
luse korral läbirääkimistesse kaasatud 
valdkonnaspetsialist,“ annab ekspert 
nõu.

Balmer OÜ teeb üldehitustöid. Ette-
võte on spetsialiseerunud sellistele töö-
dele, mis jäävad nähtavaks: fassaadi- ja 
katusetööd, seinte ehitus ja viimistlus 
ning ripplaed.

Balmer OÜ
tel 511 7570

balmerehitus@gmail.com 
balmer@online.ee

Läbimõeldult ja korrektselt tehtud fassaaditööd
. muudavad hoone välisilme esinduslikuks ja soliidseks. suurendavad kinnisvara turuväärtust. suurendavad hoone soojapidavust
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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
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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 
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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 



Tutvu korteriühistulaenuga cooppank.ee/korteriühistulaen

Coop Panga korteriühistulaen:

Tule, räägi 
meile oma plaanidest!
Kui Su korteriühistu vajab panga tuge, et võtta ette korterelamu renoveerimine, 
siis oleme hea meelega valmis Sinu ideede teostamisele kaasa aitama.

• Kuni 30-aastase laenugraafikuga.

• Korterelamu renoveerimiseks ja selle energiasäästlikkuse tõstmiseks.

• Alates kolme korteriga ühistutele.

Kulude 
kokkuhoid

Kinnisvara 
väärtuse kasv

Kokkuhoid 
teenustasudelt

Enne lepingu sõlmimist tutvu finantsteenuse tingimustega ning vajadusel pea nõu spetsialistiga.

Renoveeritud fassaad

Renoveeritud katus

Renoveeritud fassaad

Renoveeritud katus

Remonditud trepikojad

Renoveeritud fassaadRenoveeritud fassaad

Remonditud trepikojad

Renoveeritud katusRenoveeritud katus

Uued aknadUued aknad

Uuendatud elektri-
 ja küttesüsteem ja küttesüsteem
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Fassaadi uuendamine vähendab 
küttearveid ja suurendab
kinnisvara väärtust 

Soojapidavus, tervislik 
sisekliima ja kinnisvara 
hind on iga korterioma-
niku jaoks väga olulised 
teemad. Kuidas aru 
saada, et hoone fassaad 
vajab remonti, ning kui-
das on kõige mõistlikum 
see suur töö ette võtta, 
selgitab fassaadi soojus-
tus- ja viimistlustöödega 
tegeleva Eksdeki OÜ juht 
Jaan Kuuslap.

Esimene märk fassaadi remondivaja-
dusest on hoone väsinud välimus. „Kui 
maja ei näe enam ilus välja ja seintesse 
on tekkinud mõrad, tasub rekonst-
rueerimisele mõelda. Samuti kaebavad 
vahel vanemate majade elanikud, et 
pärast aknavahetust puudub korralik 
õhuvahetus ja seintele hakkab tekkima 
hallitus. Nii juhtub, sest uued aknad on 
väga õhutihedad, ent vanadel majadel 
puudub korralik ventilatsioon. Sel juhul 
tasub koos fassaaditöödega ka venti-
latsiooniprobleemid ette võtta,“ räägib 
Kuuslap.

Selgelt liiga kaugele on lastud hoo-
nel laguneda juhul, kui krohv juba 
kukub seinast, tuhaplokid või paneelid 

lagunevad ning niiskus pressib väl-
jastpoolt korteritesse. Sel juhul algab 
fassaadiremont seinte taastamisest ja 
tugevdamisest, et niiskus enam konst-
ruktsioonidesse ei saaks.

MILLIST MATERJALI EELISTADA?

„Meie eelistatud soojustusmaterjal on 
kivivill, mis annab suurema tuleohutuse 
ja parema energiaklassi. Viimistlusma-
terjalina kasutame enamasti Weberi 
tooteid, sest nende fassaadilahenduste 
vastupidavus ja löögitugevus on teis-
test samalaadsetest parem,“ tutvustab 
Kuuslap.

Materjalide valik suureneb pidevalt 
ja fassaaditööd lähevad iga aastaga 
keerulisemaks. Ühelt poolt on uute 
hoonete projektid muutunud keeru-
kamaks ning teisalt soovivad ühistud 
aina julgemaid värvilahendusi ja fas-
saadimaalinguid, mida on tegelikult ka 
ehitajatel põnev teha ja silmal ilus vaa-
data. Ja muidugi on tellijad ka igal aastal 
aina nõudlikumad, küsides soojapida-
vamaid, jätkusuutlikumaid ja hooldus-
vabu fassaadilahendusi.

Enamasti kasutavad korteriühis-
tud hoonete remondi puhul KredExi 
rekonstrueerimistoetust, mis tähen-
dab hoone terviklikku remonti. Eksdek 
teeb tihedat koostööd teiste ehituset-
tevõtetega, kes tegelevad katuse- ja 
aknavahetuse või ventilatsioonitöö-
dega. Kuuslap nendib, et kindlasti on 
mõistlik võtta võimaluse korral ette 
tervikrekonstrueerimine, sest see tuleb 

kokkuvõttes hinnalt soodsam kui tööd 
ükshaaval ette võtta. Lisaks toimub 
kogu ehitus korraga. „Iga ehitustööga 
kaasneb müra ja tolm, mis võib elanike 
kannatuse proovile panna. Kompleks-
remondi puhul on eelis näiteks see, et 
ümber maja laotakse tellingud vaid üks 
kord ja neid kasutavad nii aknavahe-
tajad, rõduehitajad kui ka fassaadime-
hed.“

Ta lisab, et ehituspartneri valikul 
tasub olla hoolikas. „Kindlasti tasub 
vaagida eelkõige lähipiirkonnas asuvaid 
ettevõtteid ja selliseid, kellel on ette 
näidata eelnevaid objekte. Samuti võib 
võtta ühendust ilusate korterelamute 
ühistute esindajatega ja uurida, kes 
nende hoone remontis ning kuidas nad 
on ehitusprotsessi ja tulemusega rahul. 
On väga oluline, et ühistu juhatuse ja 
ehitusmeeskonna vahel oleks üksteise-
mõistmine ja sünergia.“

Eksdek OÜ, kes on tegutsenud ala-
tes 2010. aastast, teeb fassaaditöid 
põhiliselt Lõuna-Eestis. Ettevõtte pea-
mised kliendid on korteriühistud, aga 
12 aasta jooksul on remonditud fas-
saade ka paljudel äri- ja büroohoonetel, 
koolimajadel, lastaedadel ja eramutel. 
Eksdekis töötab ligi 40 inimest, tööde 
järjekord on hetkel 4–5 kuud. Töödele 
antakse viieaastane ehitusgarantii.

Eksdek OÜ 
Turu 34, Tartu

670 1170
eksdek@eksdek.ee 

www.eksdek.ee 
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Eestis on suur osa 
korterelamutest 
ehitatud Nõukogude 
ajal, mis vajavad nüüd, 
arvestades tollaseid 
madalaid ehitus- 
standardeid ja puudulikku 
arusaama energiasääs-
tust, suurt uuendamist. 
Seda isegi vaatamata sel-
lele, et viimasel kümnen-
dil on riik majade korda- 
tegemist toetuste, 
käenduste või laenu 
kaudu juba jõuliselt 
toetanud.

Kui analüüsida viimaste aastate tihedat 
konkurentsi korterelamute rekonst-
rueerimistoetustele, pole kahtlust, et 
nende meetmetega peab üldjoontes 
jätkama. Lisaks kaalume seniste võima-
luste kõrvale täiendavate tingimuste 
loomist. Raha kättesaadavuse leeven-
damiseks oleme alates eelmisest aas-
tast näiteks korteriühistutele renovee-
rimislaenu pakkunud.

Energiakriis on toonud teravamalt 
esile vajaduse suurendada meie hoo-
nete energiatõhusust ja ka paikset 
energiatootmist. Kõigile on kindlasti 
silma jäänud päikeseparkide kasvav 
populaarsus. Ka meie EASi ja KredExi 
ühendasutuses oleme viimastel aasta-
tel näinud üha rohkem korteriühistuid, 
kes otsustavad – lisaks kodumaja ter-
viklikule rekonstrueerimisele – maja 
katusele päikesepargi paigaldada. 
Sama kehtib väikeelamute puhul. Ter-
viklik rekonstrueerimine on parim viis 

Vajadus elamuid renoveerida ei 
kao kuhugi

tagada hoone pikaaegne säilimine, hea 
sisekliima ja märgatavalt väiksemad 
küttekulud. Samas on see suur otsus, 
milleni kõik korteriühistud niisama liht-
salt ei jõua. Selleks et energiatõhususe 
lahenduste, sh taastuvenergia kasutu-
selevõtule hoogu anda, oleme asunud 
ka lihtsalt päikesepaneelide paigalda-
mist eraldi toetama. Selleks tulime 11. 
juulil välja korterelamute päikesepa-
neelide toetusega.

KUI PALJU TOETUST SAAB JA MIS 
TINGIMUSTEL?

Korterelamute päikesepaneelide toe-
tust saab 30%, kui paneelidega kom-
penseeritakse vaid elamu üldelektri 
tarbimist. Juhul, kui peale selle kom-
penseeritakse ka korterite tarbimist, 
paneelid integreeritakse katuse või 
fassaadi kattematerjalidesse või paigal-
datakse ka salvestusseade, on toetuse 
määr 40%. Suurim toetussumma ühistu 
kohta on 150 000 eurot.

Toetust saavad korterelamud, milles 
on kolm või enam korteriomandit. Kor-
terelamu peab olema kantud ehitisre-
gistrisse. Enne taotluse esitamist ei tohi 
tegevustega alustada ega selleks ka 
ettemaksu teha.

Korterelamute päikesepaneelide toe-
tust antakse Euroopa Liidu Regio-
naalarengu Fondist. Rahastatakse liidu 
COVID-19 pandeemiale reageerimise 
raames.

Toetuseks jagatakse viis miljonit eurot 
ja taotlusvoor on avatud, kuniks raha 
jätkub. Lisainfot korterelamute päike-
sepaneelide toetuse kohta leiab siit: 
www.kredex.ee/paikesepaneelid.

Kindlasti on soovitatav kaaluda hoone 
kui terviku korrastamist ehk teha üks 
kord ja korralikult. Selleks annab või-
maluse sügisel taas avatav korterela-
mute rekonstrueerimistoetuse taotlus-
voor, mille käigus jagatakse toetusteks 
vähemalt 50 miljonit eurot. Sama keh-
tib järgmiste aastate kohta ehk riigi 

. Alates 2015. aastast on korterelamud investeerinud
renoveerimisse KredExi rekonstrueerimistoetuse abil kokku
üle 305 miljoni euro, ainuüksi viimasel viiel aastal on korda
tehtud rohkem kui 750 korterelamut.

. Alates sellest aastast kuni 2027. aastani toetab riik
Euroopa Liidu ja riigieelarve vahenditest igal aastal veel
vähemalt 50 miljoni euroga korterelamute rekonstrueerimist.

. Korteriühistud saavad lisaks rekonstrueerimistoetusele
taotleda KredExist ka renoveerimislaenu või pangalaenu
käendust.

. Lisainfo, tulevased toetusmeetmed ja senised kogemused:
www.kredex.ee.

. Küsimused on oodatud aadressile korterelamu@kredex.ee.
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eesmärk on tagada edaspidi korter- 
elamute korrastamiseks stabiilsed 
rahastusvõimalused. Huvilistel soo-
vitame jälgida KredExi kodulehte ja 
vajaduse korral uurida lisa meie hal-
duritelt. Jooksev info uue vooru ja 
uute tingimuste kohta on olemas siin: 
www.kredex.ee/kodudkorda.

TOETUST SAAVAD KA VÄIKE- 
ELAMUTE OMANIKUD

Väikeelamute omanikel on endiselt 
võimalik kasutada päikesepaneelide 
paigaldamiseks KredExi väikeelamute 
rekonstrueerimistoetust. Muuseas, 
kuni aasta lõpuni on selleks toetuseks 

ka rohkem vahendeid ning kaotasime 
hoone ehitusaasta nõude, millega said 
varem toetust vaid enne 2000. aas-
tat ehitatud väikeelamute omanikud. 
Samuti saab nüüdsest paigaldada väi-
keelamutele päikesepaneele ilma võr-
guliitumiseta.

Peamised sammud kortermaja korrastamisel 

. Elamu tehnilise seisundi hindamine. Kaasa vajaduse korral asjatundjad, ühistul on tark palgata 
tehniline konsultant.

. Lähteülesande koostamine ja esialgne tööde hinna määramine.

. Pangast laenusaamise võimaluste ning riiklike 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 vastuvõtmine.

TULE TASUTA NÕUSTAMISELE!

Alates eelmise aasta juunist nõustavad 
maakondlikud arenduskeskused (MAK) 
üle Eesti korteriühistuid tasuta KredExi 
toetuste, laenu ja käenduse teemal. 
Eelmisel aastal kasutas seda võimalust 
rohkem kui 685 ühistut üle Eesti.

Abi saab küsida nii teenuste tingimuste 
ja sobivuse kui ka taotluste nõuete, 

ajakava ja vajalike tähtaegade kohta. 
Vajaduse korral pakuvad konsultandid 
abi ka KredExi taotluse täitmisel ja esi-
tamisel.

Seni on ühistud kõigi korterelamutele 
mõeldud teenuste ehk nii renoveeri-
mislaenu, käenduste kui ka rekonst-
rueerimistoetuste vastu huvi tundnud. 
Ühistute tagasiside järgi on väga posi-
tiivne just võimalus saada infot oma 

kodukohast, kuna see annab lisamoti-
vatsiooni ning lihtsustab korterelamu 
uuendamisega ja energiatõhususe suu-
rendamisega jätkamist.

Konsultatsiooni kasutamiseks tuleb 
korteriühistul leida oma piirkonna 
arenduskeskuse kontaktid ja võtta koh-
tumise kokkuleppimiseks ühendust. 
Nimekiri on kättesaadav siit:
www.arenduskeskused.ee/kontakt/.
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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






