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Kadrioru Saksa Gümnaasiumi emakeeleõpetaja Elle Veigel on ühtlasi staažikas ühistujuht: 
selles ametis on ta olnud juba 11 aastat.

[Elamu- ja Korteriühistu] persoon

Milline on teie maja ajalugu ja käekäik?
Tallinna Siili elamurajoon erineb ülejäänud Mus-
tamäest oma punasest tellistest majade tõttu. 
1988. aastal valmis 9korruseline ühe trepikojaga 
36 korteriga maja aadressil Siili 27. Välimuselt oli 
see eriti tollases kontekstis küll uhke, aga tege-
likult üsna kehva ehituskvaliteediga. See selgus 
veel enne valmimist, sest tulevased elanikud pidid 
majas tegema hulga töötunde. Tehtigi – algul ehi-
tusel tervikuna, hiljem keskendus igaüks oma 
korteri  viimistlemisele. 
Sellisest eelnevast tööst oli omamoodi kasugi: 
maja seisukord ei olnud saladuseks, korterioma-
nik harjus isiklikku omandit nägema üldises 
kontekstis ning oli valmis osalema maja heaks 
tehtavates kulutustes.
Kohe esimesel aastal loodi ka ühistu. See tun-
dus loomuliku käiguna ega tekitanud vas-
tuväiteid. Et elanikud juba üksteist tundsid, 
õnnestus tugeva, majandus- ja finantsküsimus-
tes kompetentse   juhatuse valimine (esimese 
juhatuse liige A. Kost on selles ametis tänini). 
Kuid iseseisva haldamiseni jõuti märksa hiljem. 
1990ndate aastate alguses lahvatas kogu linnas 
vargustelaine. See jõudis meiegi majja – aga olu-
korrale leiti omamoodi väljapääs. Kõigile see küll 
ei meeldinud, sest tundus omanikke ühiselamu-
likult alandavana, kuid vargustest saime tänu sel-
lele lahti. 

Kodutunde 
loomine pakub 
rõõmu

Nimelt istus igal tööpäeval trepikojas kella ühek-
sast neljani valvur. Valvekorrad olid jagatud kor-
terite vahel, aga põhiliselt istusid valves maja 
pensionärid, kellele jagus tööd mitmeks aastaks. 
Seejärel algas turvauste ja -lukkude ajastu.
Tagantjärele mõeldes oli sellest maja ja varanduse 
valvamisest muudki kasu: kinnistusid korter-
elamu ühised sisekorrareeglid, kujunes omavahe-
line suhtlusstiil, mida suurtes korruselamutes ju 
tavaliselt ei juhtu. Kuigi aastate jooksul on elanik-
kond tasahilju vaheldunud, on kord omaks võetu 
ikka püsima jäänud.

Kuidas teist sai ühistujuht? Kas vaatasite 
ise, et keegi peab asja kätte võtma, või oli 
initsiatiiv ühistuliikmetelt?
1. jaanuarist 2003 lõime hooldusfirmast lahku 
ja alustasime iseseisvat tegevust. Raamatupidaja 
leiti ühistule kiiresti – Elle Sadam, üks iseseisvu-
mise  eestvedajaid, nõustus seda tööd tegema ja 
teeb seda  nüüd juba üheteistkümnendat aastat. 
Kui mulle tehti ettepanek saada ühistu juhatuse 
esimeheks, nõustusin üksnes seetõttu, et soovi-
sime ilmtingimata iseseisvuda ja keegi meist pidi 
ju dokumentatsiooni ja kogu asjaajamisega tege-
lema. 
Minu jaoks oli algus tõesti keeruline, väljaõppi-
nud enesekindla filoloogina sattusin sõna otseses 
mõttes uuesti koolijütsi rolli. Õnneks sain tuge 

Korteriühistu juht ja elupõline emakeeleõpetaja Elle Veigel: kui ettevõetud tööd õnnestuvad ja 
inimesed on rahul, siis see pakub küll rõõmu.

oma insenerist abikaasalt ja teistelt juhatuse liik-
metelt, ajapikku tulid kogemused ja tarkusedki. 
Igal võimalusel osalesin korteriühistutele mõel-
dud koolitustel ja läbisin EKÜli pikemaajalise 
koolituse. Nii ongi algselt ajutisena mõeldud 
hädaabitegevusest välja kasvanud minu jaoks 
oluline töö – olen seni nõustunud jätkama ühistu 
juhina.

Millised on olulisemad maja juures teostatud 
tööd, kuidas need on õnnestunud?
Kui meie ilusa maja seintel hakkasid punased, 
tegelikult sisetingimustesse ette nähtud tellised 
murenema ja meekärge meenutama ning kütte-
arved olid endiselt väga suured (kuigi soojasõl-
mes uhkeldas automaatika!), oli selge, et peame 
renoveerimise ette võtma. 
Tellisime vajalikud auditid, fassaadi renoveeri-
misprojekti, saime ka Kredexilt nende kahe töö 
tasumiseks toetust, valisime nõuetekohaselt ehi-
taja ja võtsime pangalaenu. 

Kahjuks oli käsil järjekordne muutuste aeg, kus 
renoveerimise enese jaoks me Kredexilt enam 
toetust ei saanud – mitte ainult meie, vaid ka tei-
sed samal ajal soovijad. Hiljem tagantjärele aga 
toetusi ei antud. See oli muidugi tõsine tagasilöök 
ja pettumus. Meil tuli sel 2008. aasta suvel alus-
tatud renoveerimise tõttu üle elada veel teinegi 
ebameeldivus: laenuintress oli väga kõrge, ja see 
kehtis meie jaoks viis aastat. 
Rataste ette sattus kolmaski kivi. Valitud ehitajal 
olid ette näidata korralikult tehtud objektid, nii et 
esialgu ei tekkinud meil mingit kartust võimalike 
ebameeldivuste pärast. Ometi tulid meil pahan-
dused töö kehva kvaliteedi pärast. Omanikujä-
relevalve tegi ettekirjutusi ja nõudis parandusi, 
tähtaeg hakkas venima. Firma oli sattunud ras-
kustesse, millest hiljem enam välja ei tulnudki.
Hoolimata keeruliste küsimuste lahendamisest 
andis fassaadi renoveerimine ühistu ja korteri-
omanike elule uue hingamise. Küttearved muu-
tusid 40% protsendi võrra väiksemaks, olles 

Tekst ja fotod: Age Veiman
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samal tasemel teiste renoveeritud majadega. Nii 
et täna, kui oleme äsja tellinud ka renoveeritud 
fassaadi esimese pesu, oleme õnnelikud, et see on 
seljataga ja tehtud.
Teine väga oluline töö oli ühistu jaoks prügimaja 
ehitamine. Leidsime firma, kellega koostöö sobis 
suurepäraselt, tulemus oli väga hea ja majake on 
meid siiani auga teeninud. Aga selle tööga seoses 
on meeles ebameeldiv seik: otsustasime osaleda 
linna „Hoovid korda“ projektis. Täitsime piinliku 
täpsusega kogu nõutava paberikuhja ja esitasime 
kõik vajalikud vormid (see oli päris ajamahukas 
ettevõtmine), vastuseks aga saime viisaka äraüt-
lemise, et meie prügimaja ei küündinud parimate 
võistlejate tasemele. Milliste kriteeriumide põhjal 
seda hinnatakse? Milleks peab elulistes tõsistes 
asjades võistlema? Kas omaaegse sotsialistliku 
võistluse mõte on linna ametkonnal nii sügavalt 
hinges, et selle abil loodetakse inimesi tegutsema 
panna?
Kuna tegemist on suure majaga, kus võib olla tea-
dagi rohkem kui üks auto korteri peale, tekitas 
sageli probleeme parkimine ja selle õiglane kor-

raldamine. Viimane suurem uuendus oli majaesise 
parkla korrastamine ning selle väravasse tõkke-
puu ehitamine. Iga korter, kus on autoomanikke, 
sai ühe väravapuldi ning parkla kasutamine toi-
mub põhimõttel „kes ees, see mees“. Kõigile kohti 
küll alati ei jagu, aga vähemalt on teada, et parki-
jad on oma maja inimesed, varem kasutasid meie 
krundil asuvat parklat ka naabermajade elani-
kud. Õnneks on maja ümber sissesõidutee ääres 
veel parkimiskohti, mida saab vajadusel kasutada 
ning meie ühistuliikmete elu muutus ettevõetud 
tööst siiski märgatavalt mugavamaks.

Kuidas valite koostööpartnereid?
Koostööpartnereid oleme püüdnud leida ikka 
soovituste põhjal ja jälginud nende varasemaid 
töid. Kolme valiku nõue on väiksemate ettevõt-
miste puhul küll tarbetu, sest tihti saab kasutada 
sama tegijat ka teiste tööde puhul ja kord võide-
tud usaldus maksab väga palju.
Olukorras, kus peab tingimata leidma kolm pak-
kujat, oleme järginud vana nõuannet, et kõige 
odavam ei olegi tegelikult kõige odavam.

Mis on kõige keerulisem ja ebameeldivam 
ühistu ja ühistujuhi töös?
Keerulised küsimused saab lahti harutada ja siis 
polegi need enam keerulised, vahest ehk ainult 
aega ja kannatust nõudvad. Ühistu juhtimine on 
ju eelkõige seotud igapäevaelu ja selle sujumi-
sega. Ebameeldivused on seotud peamiselt ano-
nüümsusega. Pahatihti on majahoidjal mure prü-
gimajaga. Kuigi reeglid on teada, viiakse sinna 
ikka midagi sellist, millest tuleks ise muul moel 
vabaneda – ja tavaliselt ikka siis, kui arvatakse, et 
keegi ei näe. Hoolimatus on tõsine pahe ja sellest 
saaks lahti imelihtsalt, kui inimene arvestaks teis-
tega ning lõpuks ka iseenda heaoluga. 

Mis valmistab teile töös rõõmu?
Kui ettevõetud tööd õnnestuvad ja inimesed on 
rahul, siis on see pakub küll rõõmu. Ja on väga 
meeldiv ka väljaspool koosolekut majaelanikega 
ühistel teemadel vestelda.

Rõõmu valmistab see, et elame renoveeritud, 
puhtas ja edumeelses majas, kus on tugev ning 
ühtehoidev ühistu. Meil on aastatega tekkinud 
kodutunne ning inimesed ei ole üksteisele ano-
nüümsed võõrad suurlinnas, vaid sõbralikud 
naabripered. 

Kas ühistujuhi ametit on võimalik pidada teise 
töö kõrvalt?
Ilmselt sõltub see ühistu suurusest, tööde hulgast 
ja elanikest endist, kas saab endale veel muud 
tööd lubada või ei.

Mida soovitate teistele ühistujuhtidele?
Rahu, kannatlikkust ja ennekõike positiivsete 
kogemuste jagamist. Mina oma kogemustest tean, 
et tugev juhatus on parim tugi, ka korteriühistute 
liidu abi ei saa alahinnata.

Viimane suurem töö oli parkla korrastamine 
ja selle väravasse tõkkepuu paigaldamine. 
Läbimõeldud ja ühiste mängureeglite järgi 
toimiv parkimiskorraldus muutis majaelanike 
elu lihtsamaks ja mugavamaks.

Nõmme tee ja Siili tänava nurgal asuv maja oli üks esimesi punastest tellistest hooneid, mis sai pärast 
soojustust ja fassaadiremonti uue heleda krohvkatte. Töö tulemusena vähenesid elanike küttekulud 40 %.



Tarbija jaoks on see oluline muutus, kuna taastuvkü-
tuste kasutamine kahandab kuni viiendiku senisest 
soojaarvest, mis moodustab leibkonna eelarvest kõige 
suurema osa.
Selleni on jõutud AS Tallinna Küte ja AS Eraküte inves-
teeringute toel mitmes Eesti linnas: Jõgeval, Haapsalus, 
Keilas, Kärdlas ja Valgas, kus hakkepuidust toodetud 
soojust saavad koolid, haiglad, korrusmajad, lasteaiad, 
ettevõtted ja omavalitsused. Käesoleva aasta suure-
mahuliseks projektiks on Rapla kaugkütte üleviimine 
maagaasilt hakkepuidule. Uue katlamaja valmimisel 
varustatakse kõiki Erakütte võrke baaskoormusel taas-
tuvatest allikatest. 

Soodsam ja keskkonnasõbralikum
Meie kontserni eesmärgiks on soojuse tootmisel 
kohaliku ja taastuvkütuse osakaalu suurendamine, 
mille kaudu tagatakse kliendile soodne hind. Näeme, 
et selle saavutamiseks on kõige suurem potentsiaal 
just raiejäätmetel ja võsal. Ka Erametsakeskuse arva-
tes toob okste ja võsa kasutamine energia tootmiseks 
kasu mitmel suunal: küttearved lähevad madalamaks, 
metsad saadakse korda ja puidu eest makstav raha 
jääb kohaliku kogukonna kasutusse.
Käesoleva aasta veebruarikuus avati Jõgeval rekonst-
rueeritud katlamaja, mis kasutab taastuvkütusena 
kohalikku hakkepuitu ning toetab seega kohalikku 

Biokütusel põhinev 
kaugküte tagab soodsa 
soojuse
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tööjõuturgu. AS Eraküte Jõgeva osakonna juhataja 
Endel Variku sõnul on uue katlamaja tehnoloogia 
efektiivne ja töökindel ning linna kaugküttesüsteemi 
varustuskindlus tõusis. Olulisemaks faktiks on aga 
soojuse hinna märkimisväärne langus tänu biokütuse 
kasutamisele. Lisaks sellele lõi renoveeritud katlamaja 
täiendavaid töökohti.
Keskkonnale ohutum hakkepuit võeti 2000. aastate 
alguses kasutusse ka Keila ja Haapsalu katlamajades. AS 
Eraküte Haapsalu osakonnas võimaldas see vähendada 
raskekütteõli osakaalu ligi 70 protsenti. Selle tulemu-
sena jääb kuurortlinnas igal aastal õhku paiskamata üle 
25 tuhande tonni süsihappegaasi.

Keilas alustati samal perioodil ligi 30aastase katlamaja 
renoveerimist ning üleviimist põlevkiviõlilt hakkepui-
dule. Keila osakonna juhataja Dmitri Opmani hinnan-
gul on hakkepuidust toodetud soojuse osakaal umbes 
80 protsenti ning tänu hakkepuidu kasutamisele jääb 
igal aastal Keilas põletamata 4000 tonni põlevkiviõli.

Viis aastat tagasi avatud Tallinna Elektrijaam, milles 
kasutatav puiduhake koosneb ligi 50 protsendi ulatu-
ses võsast ja raiejäätmetest, toodab ja annab Tallinna 
kaugküttevõrku aastas kuni 500 GWh soojusenergiat. 
Suviti piisab elektrijaamast tulnud soojusest terve 
pealinna vajaduste rahuldamiseks.

Tallinna Kütte juhatuse esimehe Priidu Nõmme sõnul 
on tänu biokütusele toasooja hind viimase aasta jook-
sul püsinud stabiilsel tasemel ning on kerges langus-
tendentsis. „Näen, et meie strateegia on end õigusta-
nud ning jätkame pikemas perspektiivis alternatiivsete 
kütuste kasutamise laiendamist,“ oli juhatuse esimees 
veendunud. Ta märkis, et tänu biokütuste kasutusele-

võtule hoiavad tallinlased aastas kokku ligi 10 miljonit 
eurot. „Ja see on vaid 35protsendilise alternatiivkütuste 
osakaalu juures, mida meil on plaanis suurendada 80 
protsendini. Töötame jätkuvalt selle nimel, et lisaks 
soodsamale kütteliigile väheneksid kaugküttevõr-   
kude rekonstrueerimisega linnas ka soojakaod,“ ütles 
Nõmm.

Taastuv- ja kohalike kütuste kasutamise osakaal Eesti soojuse tootmises moodustas 2012. aastal ligi 40 
protsenti. Riikliku energiajulgeoleku tagamiseks ning importkütustest sõltuvuse vähendamiseks peab 
Eestis suurendama alternatiivkütuste osakaalu nii elektri kui ka soojuse tootmises.

8

Karin Härmat
AS Tallinna Küte/AS Eraküte kommunikatsioonijuht

[Elamu- ja Korteriühistu] soojusnergia soojusenergia [Elamu- ja Korteriühistu]

Kaugkütte puiduhakke tellimustega saavad Eesti metsad puhtamaks ja ressursid jäävad kohalikku kogukonda.
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Naabritüdrukut kodus ei olnud, ta tähistas vist kusagil 
sõbrapäeva, ja keegi kannatada ei saanud. 

Põleng kustutati üsna ruttu, ilmselt seetõttu olid meil 
väga väikesed veekahjud. Õnneks on meie korter ka 
kindustatud ja mingeid probleeme sellega ei tekkinud.

Politsei jäi naabrit maja ette ootama ja mäletan, et 
kuulsin, kuidas ta kontsade kõpsudes oma põlenud 
kodu vaatama saabus.

Hiljem selgus, et süttinud oli vana kineskoopteleviisor. 
Päästjate sõnul olevat see üsna sage tulekahju põhjus. 

Tööga seoses olin juba ennegi igas võimalikus kana-
lis rääkinud suitsuandurite ja tulekustutite olulisusest. 
Tõeliselt sain asja tõsidusest aimu alles siis, kui tule-
kahju nii lähedal oli. Minu koju tekkis lisasuitsuandur, 
rasvakustuti, autosse 6 kg pulberkustuti.

Meil on toredad majaelanikud ja mul ei olnud kahju 
osta trepikotta ühiseks kasutamiseks mõeldud 6 kg 
pulberkustuti, see ei ole sealt tänaseni „jalutama läi-
nud“ ning on kenal kroomitud alusel alles. 

Ühistu koosolekul näitasin kõigile, kuhu tulekustuti 
paigutan, kuidas seda vajadusel kasutada ja lubasin, 
et jälgin ise kontroll- ja hooldusaegu: minust sai meie 
maja tuleohutusspetsialist.

Ka kortermajas saab tuleohutust väga edukalt prakti-
seerida! Vaja on töökorras suitsuandureid igasse kor-
terisse (hea, kui oleks vastavalt korterite planeeringule 
üks kuni mitu, pidage nõu spetsialistiga), toimivaid, 
kontrollitud tulekustuteid (vähemalt 1–2 igasse tre-
pikotta, olenevalt korruste arvust) ja tähelepanelikke 
ning hoolivaid majaelanikke.

Diana Karmo
Tamrex Ohutuse OÜ

Kommunikatsioonispetsialist

See juhtus kaks aastat tagasi 14. veebruari öösel, kui 
mind ja minu abikaasat äratas meie ainukese suitsuan-
duri kõrvulukustav helisignaal. Ehmusime üles, saime 
kuidagi suitsuanduri laest alla, sikutasime patarei lahti 
ja asusime kodu üle kontrollima.

Tulekahju ei olnud, ka mingit suitsulõhna ei tundnud. 
Tegin korteri ukse lahti ja nuusutasin trepikoda – 
samuti mitte midagi. Kuulsime kuskilt ülevalt veel ühe 
suitsuanduri lakkamatut heli ja sees oli õõnes tunne. 

Olin selleks ajaks juba kaks aastat TAMREXis tööta-
nud. Olin kuulnud mitmelt endiselt ja praeguselt tule-
tõrjujalt kohutavatest juhtumitest, seepärast oskasin 
sellesse väga tõsiselt suhtuda ja helistasin igaks juhuks 
häirekeskusesse. 

Rääkisin, et meie vaigistasime oma suitsuanduri, kuid 
tundub, et meie peal asuvas korteris pole kedagi, kes 
sealse üürgava seadme vaigistaks, sest see heli oleks 
surnu ka üles äratanud!

Häirekeskus pidas paremaks autotäie tuletõrjujaid 
kohale saata.

Stopperiga aega ma ei võtnud, aga tundus, et nad jõud-
sid kohale päris kiiresti. Selleks hetkeks ärkasid juba 
ka teised majaelanikud. Ka siis, mitu minutit hiljem, ei 
olnud tunda veel mingit suitsulõhna ega immitsenud 
kusagilt tossu.

Kohale jõudnud päästjad ronisid meie rõdu kaudu 
ülemisele rõdule ja teatasid, et ülemise naabri tuba 
on paksu musta tossu täis, uks murti lahti (siis tuli ka 
kõik, mida otsisime: suitsuhais ja hirmus must toss) ja 
asuti kustutama. Rõdult visati alla lumele naabritüd-
ruku vaip, kirjutuslaud, sülearvuti ja muu kraam. Vaa-
tepilt, kuidas ühe inimese elamine korterist põlenuna 
välja visati, oli kole ja ehmatav.

Tulekahju on õudne!
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Hinnad sisaldavad käibemaksu 20% 
ja kehtivad kuni 31.08.201 või kuni kaupa jätkub!

TAMREX 
pulberkustuti 
6 kg. 
art 006

49 €

TAMREX 
rasvakustuti 
2 L. 
art U002F

45 €

TAMREX 
rasvakustuti 
2 L. TAMREX 

optiline suitsuandur 
vaigistusnupuga
art 0030H

14 €

TALLINN
Laki 5, Pärnu mnt 130, Katusepapi 35

TARTU
Aardla 114, Ringtee 37a

PÄRNU
Riia mnt 169a, Savi 3

RAKVERE
Pikk 2

VILJANDI
Riia mnt 42a

JÕHVI
Tartu mnt 30

VÕRU
Piiri 2

VALGA
Vabaduse 39

NARVA
Tallinna mnt 19c

HAAPSALU
Ehitajate tee 2a

PAIDE
Pikk 2

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

Hoia oma 
kodu 

ohutuna!

TAMREX 
optiline suitsuandur 
vaigistusnupuga
art 0030H

TAMREX 
optiline 
suitsuandur
art 0030

10 €

Tulekahjust teadasaamiseks ning selle ärahoidmiseks ei ole ükski võte ega mõte ülearune. 

[Elamu- ja Korteriühistu] tuleohutus
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ei paigaldataks niiskeid plaate, mis kuivades kahanevad 
ja kinnituskohtadesse tekkivad pinged, mille tõttu plaat 
võib hiljem puruneda.

Akna- ja ukseavade ning välisnurkade jm sõlmede 
puhul tuleb järgida tootja juhiseid ja soovitusi. Igal 
korralikul tootjal on saadaval korralikud paigaldusju-
hendid.

Välistemperatuuri mõjul „mängivad” suuremal või 
vähemal määral kõik plaatmaterjalid, st paisuvad ja 
tõmbuvad kokku. See kehtib ka StoneREX plaatide 
kohta. Seetõttu tuleb plaadi servade vahele jätta 3–4 
mm paisumisvuugid. Vuukide täitmiseks on olemas 
profiilliistud.

Erinevad lahendused StoneREXi abil
StoneREX  pakub fassaadide katmiseks mitmesuguseid 
lahendusi. Levinud on loodusliku kivipuruga, värvitud 
ning erinevad struktuurplaadid. Kivipuruga plaate 
on võimalik saada kuueteistkümnes eri värvitoonis, 
värvitud plaate Tikkurila, RAL või NCS värvitoonides.

Populaarsust on kogunud puitlaudise välimusega 
Hobby Plank plaadid, mis paigaldatakse plank-ülekat-
tega. Hobby Plank plaate kasutatakse siis, kui soovitakse 
saada loomuliku puitfassaadi välimust, kuid vältida 
puidu puudusi. StoneREX Hobby Plank plaadid on 
puidu struktuuriga tsementlaastplaadid, mis ei karda 
mädanikku, on kergelt puhastatavad, kauakestvad ja 
tulekindlad. Hobby Plank plaadid sobivad uue fassaadi 
ehitamiseks või vana fassaadi renoveerimiseks ning 
plaate on lihtne paigaldada – need paigaldatakse 
fassaadi ülekattega. Nii on kõik kinnitused varjatud 
ning puudub horisontaalne vuuk.

StoneREX-plaadid on vähest hooldust vajavad. Vaja-
duse korral võib neid pesta survepesuga. Kord aastas 
üle vaadata liitekohad, kinnitused ning tuulutusavad. 
Oluline on teada, et plaadid tuleb enne paigaldamist 
puhastada lõike- ja ehitustolmust. Õige paigaldusviis 
tagab fassaadi tuulutatuse, mis on parim valik ener-
giasäästliku fassaadi ehitamiseks põhjamaisesse klii-
masse. StoneREX-plaatidega kaetud pinnad püsivad 
aastakümneid ilusad ja värsked, sest need taluvad väga 
hästi päikesekiirgust, tuult, sademeid ja suuri tempera-
tuurikõikumisi. Plaatidel on 15aastane garantii. Parim 
valik soojapidava fassaadi ehitamisel!

Hoonete soojustamisest on nii palju räägitud ja kirju-
tatud, et selle vajalikkuses ei kahtle enam keegi. Iseasi 
on, kuidas seda teha ja milliseid materjale kasutada. 
Materjalide valik on tänapäeval nii suur, et selles on 
juba raske orienteeruda. Seetõttu võib juhtuda, et head 
materjali kasutatakse vales kohas ja oodatud tulemus 
jääb saamata.

Hingav või umbne?
Kui teil on vaja soojustada hoone välisseinu, peate 
teadma, et valida saab nn hingava (tuulutatava) või 
mittehingava fassaadilahenduse vahel. Kui kasutate nt 
soojustuskrohvi, st panete mineraalkrohvi alla vahtpo-
lüstüroolplaadid (EPS-plaadid), peate teadma, et hoone 
välissein muutub mittehingavaks ning ebapiisava venti-
latsiooni korral tekib suur oht, et ruumid ja seinad 
saavad niiskuskahjustusi. Kõige suurem oht on vane-
mate majade renoveerimisel või paneelmajade otsa-
seinte soojustamisel, kui paigaldatakse mittehingavad 
plastaknad. Lisaks tuleb silmas pidada, et krohvfassaadi 
tuleb iga 5-7 aasta järel parandada ning üle viimistleda.

Hoonete soojustamine 
ja StoneREX-plaatidega 
katmine

Hingava fassaadilahenduse puhul jäetakse soojustuse 
ja kattematerjali vahele tuulutusvahe, kusjuures katte-
materjal (nt metall-, keraamilised, plast- või tsemen-
dipõhised plaadid) võib ise olla mittehingav. Fassaadi 
katmiseks sobivad hästi StoneREX plaadid: looduskivi-
puruga kaetud tsementlaastplaadid. Plaadid valmista-
takse puidu osakeste ja portlandtsemendi kokku pressi-
mise teel. Betoon on armeeritud keemiliselt töödeldud 
puidulaastudega, mis annavad plaadile betooni 
omadused.

Paigalduse võtmesõnad
On üldteada, et kehv paigaldus võib rikkuda kuitahes 
hea ja kvaliteetse materjali. Kui näete värskelt kaetud, 
kuid kehva välimusega fassaadiga hoonet, on selles 
pahatihti süüdi kehv paigaldus.

Hoone soojustamiseks kinnitatakse seinale puidust 
või metallist karkass soojustusega. Soojustus kaetakse 
tuuletõkkeplaadiga. Seejärel pannakse paika tuulutus-
vahe tekitavad plaadialused immutatud püstlauad (22 
x 100 mm). Püstlaudu soovitame töödelda tulekaitse-
võõbaga. Paigaldusel on vigu lihtne teha. Kas pannakse 
kruvid liiga plaadi serva, püstlaud on liiga kitsas või ei 
arvestata püstlaudise paigaldussammu väljaarvutamisel 
plaadivuuke, mistõttu nende samm läheb plaadi suhtes 
nihkesse. Mida tihedam on karkass, seda tugevamini 
istuvad plaadid seinal. Siiski kehtib ka siin põhimõte: 
nii palju kui vaja ja nii vähe kui võimalik. 

Plaat kinnitatakse lattide külge kruvide abil. Kruvid 
peavad olema tingimata roostevabad ja kruvidele peab 
olema ette puuritud suurem auk. Oluline on jälgida, et 

[Elamu- ja Korteriühistu] fassaad fassaad [Elamu- ja Korteriühistu]

Vältimaks niiskuskahjustusi, on hoone soojustamisel on kõige olulisem sobiva materjali valik ja korrektne 
paigaldus.

Jaan Sääs
StoneREX müügijuht
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küsimused ja vastused [Elamu- ja Korteriühistu]

VÕITLUS 
PRUSSAKATEGA

Küsimus:

Vastus:

15

9korruselises elumajas on juba mõnda aega olnud probleem prussakatega. Seni on elanikud ise omal käel 
lokaalset tõrjet teinud, aga sellest ei ole olnud pikemaks ajaks kasu. Majas on ka teada korter, mis on probleemide 
allikaks.
Ühistu kevadisel koosolekul võeti vastu otsus teha prussakatõrjet kogu majas tervikuna. 
Enamik kortereid on tänaseks andnud oma nõusoleku putukatõrjeks, aga siiski on mõni, kes ei soovi selle 
teemaga tegelda, teiste hulgas ka probleemse korteri omanikud.

l Üle 261 500 ruutmeetri teostatud katusetöid üle Eesti
l Teostame katuste ehitus- ja remonditöid alates 1996. a
l Eesti Korteriühistute Liidu koostööpartner alates 2002. a
l Eesti Kaubandus-Tööstuskoja liige alates 2004. a EVEA-liige
l Katuse- ja Fassaadimeistrite Liidu liige

E-Katused OÜ
tel/faks +372 64 66 136
GSM +372 50 56 372
e-post: ekatused@gmail.com
www.e-katused.ee

l Lame- ja viilkatuste remont, renoveerimine ja ehitus
l Kütte- ja ventilatsiooni korstende taastamine, 

ventlõõride pikendamine
l Täiendavad plekitööd
l Sadevee äravoolu süsteemide paigaldus hooldus ja 

puhastus
l Lume ja jäätõrje katustelt
l Korvtõstukilt tehtavad tööd
l Viilkatuste puhastamine, pesu ja värvimine
l Ventkorstende ventilatsioonilõõride puhastamine ja 

kontroll kaameraga

Eesti
Katuse- ja
Fassaadimeistrite
Liit

Kuidas on ühistul kõige õigem käituda, kas ja milliste meetoditega on tõrkujaid võimalik kuidagi korrale 
kutsuda?

Antud olukorras piisab selleks, et kõik korterioma-
nikud oleksid kohustatud lubama oma korteris prus-
sakatõrjet teostada, korteriühistu üldkoosoleku otsu-
sest. Probleemi puhul, kus korteriomanik ei hoia oma 
reaalosa korras ja/või takistab korteris korteriomanike 
ühistes huvides olevate tööde teostamist, näeb korteri-
omandiseaduse paragrahv 14 lg 1 kõige äärmuslikuma 
lahendusena ette korteriomandi võõrandamise. Juhul, 
kui korteriomaniku tegevus toob korteriühistule kaasa 
lisakulusid (näiteks lokaalsete tõrjete näol, mille teosta-
mist korterisse mittepääsemise tõttu tuleb jätkata), on 
korteriühistul õigus ka need korteriomaniku käest sisse 
nõuda. 

Eeltoodud (vastu)meetmete valguses on asjakohane 
tuua välja ka seadusesätted, mis kohustavad korteri-

Vastab
Andry Krass

M.A.L., 
Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ

omanikku võimaldama korterisse juurdepääsu küsi-
mustes, mis puudutavad korteriomandite korrashoidu. 
Eelnimetatud säteteks on korteriomandiseaduse parag-
rahv 10 lõige 1 (korteriomanik võib korteriomandi 
reaalosa kasutada oma äranägemise järgi, välja arvatud 
siis, kui kasutus läheb vastuollu seadusega või kolmanda 
isiku õigustatud huvidega), paragrahv 11 lõige 1 punkt 
1 (korteriomanik on kohustatud hoidma korteriomandi 
reaalosa korras ning seda ja kaasomandi eset kasutades 
hoiduma tegevusest, mille toime teistele korteriomani-
kele ületab omandi tavakasutusest tekkivad mõjud) ja 
paragrahv 11 lõige 1 punkt 3 (korteriomanik on kohus-
tatud võimaldama korteriomandi reaalosa kasutada 
teistel isikutel, kui see on vajalik kaasomandi eseme 
korrashoiuks. Seeläbi tekkinud kahju tuleb omanikule 
hüvitada).

Radiaatorid, mis kestavad.

Parim valik küttesüsteemide 
renoveerimisel.

Kas teadsite, et Eesti 
suurim radiaatorite ladu on 
Radiaatorikeskuses?

Laos pidevalt üle 10000 
radiaatori.

www.radiaatorikeskus.ee

www.kyttemaailm.ee

info@kyttemaailm.ee  tel. 6 799 361
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Tavaliselt tekivad purikad vihmaveerennides väheste 
miinus- või plusskraadide juures. Sellisel juhul piisab 
probleemi kõrvaldamiseks vihmaveerenni ja -torusse 
paigaldatavast küttekaablist. 
Juhul kui katus ei pea piisavalt sooja, tekib jää katu-
seserval juba palju kõrgemal kui vihmaveerennis, sest 
katusest või katuseaknast ülespoole liikuv soojus sula-
tab lume ja katust mööda alla voolav vesi jäätub seal, 
kuhu soojus enam ei jõua (välisseinast väljapoole või 
katuseaknast allapoole). Kuna veel äravool puudub, 
pressib see kas hoonesse sisse või kasvab purikatena 
räästast alla.
Sellisel juhul tuleb paigaldada ka katusele probleem-
setele kohtadele küttekaabel – katuseaknast või lume-
tõkkest allapoole kuni katuseservani. Loomulikult peab 
küttekaabel olema ka vihmaveerennis ja -torus.
Katuseküttesüsteemidesse pakub DEVI spetsiaalse UV-
kindla pinnakihiga 30W/m küttekaablit DEVIsnow 
30T (DTCE-30), mida toodetakse 5–140 m pikkusena. 
Küttekaablil on 20aastane garantii!

Vajalik võimsus
Jää ja lume sulatamiseks katusel on soovitatav erivõim-
sus sõltuvalt katuse soojapidavusest 150–250W/m2. 
Vihmaveerennidesse ja -torudesse paigaldatav võimsus 
on 30–60 W toru ja renni jooksva meetri kohta.

Vihmaveerennid ja -torud
Küttekaabel paigaldatakse vihmaveerenni kas ühe trii-
bu või edasi-tagasi lookena.
Vihmaveerennides kinnitatakse DEVIsnow™ (DTCE) 
küttekaablid iga 25 cm tagant DEVIfast™ kinnituslin-
di või DEVIgut™ kaablihoidjatega juhul, kui rennis on 
mitu kaablilooget. Kui rennis on vaid üks kaabel, pii-
sab selle kinnitamisest iga paari meetri tagant. 
Küttekaabli paigaldamisel vihmaveetorusse tuleb see 
kinnitada DEVIfast Double kinnituslindile või iga 100 
cm järel vastavate kinnitusklambritega nailonnöörile.  
Kui vihmaveetoru on metallist ja vähemalt 120 mm 

Rege rauta suvel!

läbimõõduga, võib DEVIsnow 30T™ (DTCE-30) küt-
tekaablit torusse paigaldada ka edasi-tagasi lookena. 
Sellisel juhul tuleb kasutada nöörile kinnituse korral 
kinnitusklambreid iga 25 cm järel, et välistada kütte-
kaablite omavahelist kokkupuutumist. Lihtsam on ka-
sutada DEVIfast Double kinnituslinti.

Katusekonstruktsioonid
Viilkatuse alumisele osale paigaldatakse ülalt alla         
loogetega küttekaabel, mille erivõimsus on umbes 150–
250 W/m2.
Enamasti paigaldatakse küttekaablid katusele koos 
lumetõkkega. Viimane paigaldatakse tavaliselt 50–
100 cm katuse äärest eemale ja kaablid kinnitatakse 
DEVIclip™ Guardhook plastkinnitustega loogetena lu-
metõkkest katuseservani.
Loomulikult peab katuseservakütte korral olema ka 
vihmaveerennis ja torus küttekaabel.
Lamekatuse korral kipuvad kinni jäätuma äravooluto-
rude sisseviigud. Sel juhul tuleks nende ümber kütte-
kaabliga katta umbes 0,5–1 m2 ala. Bituumenkattega 
katuse korral tuleb kasutada maksimaalselt 20W/m 
küttekaablit. Selleks sobib DEVIsnow™ 20T (DTCE-20).

Termostaadi valik
Väiksemate süsteemide korral kasutatakse õhutempe-
ratuurianduriga diferentsiaaltermostaati Devireg™ 316. 
Suuremate paigaldatavate võimsuste korral kasu-
tatakse termostaati Devireg™ 850. See termostaat 
on lisaks temperatuurianduri(te)le varustatud ka 
niiskusanduri(te)ga, mis lubavad kütte sisse lülitada 
vaid niiskuse olemasolul. Sellega tagatakse maksimaal-
ne elektrienergia kokkuhoid, sest küte on sisse lülitatud 
tõepoolest vaid siis, kui on jää tekkimise oht. 
NB! Niiskusandureid tuleb puhastada vähemalt kord 
aastas enne külmaperioodi algust.

Marko Moring
AS Danfoss, müügijuht

Jää- ja lumesulatussüsteemid vihmaveetorudes ja -rennides ning katuseservadel aitavad vältida ohtlikke 
purikaid ja veekahjustusi.
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Küsimuste korral helistage tel 656 5325, 655 6477, e-mail devi@devi.ee

Kõik seadmed kütte- ja veekulude kauglugemiseks saate Küttemaailmast!

Püsiv kokkuhoid!

...usalda kogemust!

www.kyttemaailm.ee
tel: 679 9361

www.radiaatorikeskus.ee
info@kyttemaailm.ee

20
AASTAT

GARANTIID

Devi� ex™ küttekaablitel ja Devimat™ küttemattidel on garantiiaeg 20 a, teistel DEVI toodetel 2 a. 
Saadaval hästivarustatud ehitus materjalide ja elektritarvikute kauplustes.
www.devi.ee

Põrandad on külmad?
Veetorud külmuvad lõhki?

DEVI kaabelküttesüsteemid: kindel kvaliteet aastakümneteks!

Trepid ja kõnniteed on libedad?
Autoga ei pääse garaaži?

Jääpurikad ähvardavad nii inimesi kui autosid?
Majade fassaadid jäätuvad?

[Elamu- ja Korteriühistu] kinnisvarahooldus
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„Suuremahuliste töödega kaasneb elanikele alati 
ka kulude kasv. Maja reaalsest olukorrast aru 
saamiseks tuleks aga kindlasti suhelda ka näiteks 
energiaaudiitoritega, kes annavad oma hinnangu,“ 
ütleb SEB ärikliendihaldur Villi Hunt ja lisab, et 
kui endal rahalisi vahendeid piisavalt pole, saavad 
ühistud pöörduda laenu saamiseks panga poole.
 
Ühistutel on võimalik laenu taotleda põhimõt-
teliselt igasuguste tööde jaoks, mis parandavad 
maja seisukorda või korrastavad hoove. Enim 
küsitakse praegusel ajal raha põhiliselt katuse, 
fassaadi ja küttesüsteemi renoveerimiseks, aga ka 
akende ja ventilatsiooni tarvis.
 
Otsuse remonttööde tegemiseks ja laenu taotle-
miseks võtab vastu ühistu üldkoosolek, mis tuleb 
korraldada seaduste ja põhikirja järgi. Soovi 
korral võib maja kaasata ka panga esindaja, kes 
oskab täpsemalt rääkida laenu suurusest, tingi-
mustest ja vajaminevatest dokumentidest. Sageli 
on tööde alustamiseks tarvis koostada projekte ja 
saada kooskõlastusi, mis võib olla suhteliselt aja-
nõudlik protsess.
 
ISS Eesti kinnisvarahaldur Martin Mäekivi mär-
gib, et laenuplaanide tekkides on mõistlik kaasata 
võimalikult varakult majahaldur, kel on koge-
mused ja kompetents igasugustele küsimustele 
vastata. „Iga haldur oskab soovitada eksperte, 
projekteerijaid, omanike järelevalvet ja ehitajaid, 

Pangalaen on kortermaja 
renoveerimiseks 
suurepärane võimalus

kes on usaldusväärsed ning kellega on olnud hea 
koostöö. Teeme pidevalt majasiseseid kontrolle 
ja oskame tuua näiteid, milliseid lahendusi on 
kuskil kasutatud ja kui suureks võib kujuneda 
ruutmeetri hind. Soovi korral olen kokku viinud 
ühistu liikmed renoveerimisplaneerijatega, et nad 
saaksid ka omavahel mõtteid jagada.“
 
Mäekivi lisab, et kõige suuremaks komistuskiviks 
laenuvõtmise puhul on ühistu üldkoosolekutel 
tavaliselt elanikud, kes on põhimõtteliselt iga-
suguste muudatuste ja arengute vastu. „Mõnele 
tundub, et äkki ei kulutata raha sihtotstarbeliselt, 
mõni lihtsalt kardab. Tegelikkuses on kogu arvepi-
damine väga läbipaistev, sest muidu poleks pangalt 
laenusaamine ju mõeldavgi,“ seletab ta. 

[Elamu- ja Korteriühistu] rekonstrueerimine rekonstrueerimine [Elamu- ja Korteriühistu]

„Vahel on teiseks probleemiks jutud kellegi tuttava-
test ehitajatest, kes said katuse tehtud kolm korda 
odavama hinnaga, aga konkreetset kirjalikku ehi-
tuspakkumust ei esitata. Haldurina võin öelda, et 
pank aktsepteerib ainult väga korralikke firmasid, 
kellel on finantsasjad korras, aastaaruanded esita-
tud ja seljataga korralikud referentsid.“
 
Villi Hundi sõnul saavad laenu reeglina kõik 
ühistud, kellel on dokumendid korras, puuduvad 
võlglased, valitud tööde tegijad on panga jaoks 
aktsepteeritavad ja kaasatud on ka järelevalve. 
Laenu võib taotleda aastaringselt, kuigi on töid 
(nagu fassaaditööd), mida väga suure külmaga 
teha ei saa. „Enamasti soovitakse siiski töid suvel 
teha ja loomulikult muutuvad ühistud ka siis 
aktiivsemaks, kui on toetuste saamise võimalus. 
Võite ka meilt abiraha saamise kohta uurida, kuid 
vajalikud taotlused tuleb majadel muidugi ise ära 
teha.“
 
Laenulepingu sõlmimisel lisandub veel üks 
kohustus: maja kindlustamine. „Kindlustamine 
on ääretult vajalik. Meil on olnud mitmeid näi-
teid, kus hoonele on pandud äsja uus katus, kuid 
torm rebib selle juba paari kuu möödudes maha. 
Kui kindlustust pole, tuleb endal maksta eelmist 
laenu ja sama töö veel kord tellida. Eesti inimese 
kiituseks võib aga öelda, et kindlustuse vajalik-
kust tavaliselt selgitama ei pea,“ ütleb Hunt. Mäe-
kivi lisab, et tema halduses olevatest renoveeritud 
hoonetest pole ükski kindlustamata ja on mit-
meid juhuseid, kus see on end kuhjaga ära tasu-
nud.
 
Villi Hunt märgib: „Loomulikult tuleb iga kohus-
tuse võtmisel kaaluda kõiki olukordi. Seda teeb 
ka pank, sest riskantsemate projektide puhul 
kaasame Kredexi käenduse, mis on majale kasu-
lik olukorras, kui peaksid raskused tekkima. Kui 
laenuvõtjal on lepingu sõlmimise ajal või pärast 
laenu kättesaamist tekkinud mingisugused mure-
kohad, siis tuleks nendest kindlasti julgelt pan-
gaga rääkida.“

Rahaasjadest huvitavat leiate SEB infokeskkonnast 
Foorum seb.ee/foorum.

Kui keegi majaelanikest juhib tähelepanu hoone katuse, küttesüsteemi või koridoriakende kehvale 
seisukorrale, on see märk, et kaaluma peaks hoone remonti. Kõigepealt tuleb üle vaadata ühistu 
rahaline seis ja seejärel teha koosolek, et teiste majaelanike arvamust küsida.

Gerli Ramler
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Kui ühistu hakkab kavandama katusetöid, peab esimese 
sammuna selgeks tegema, kas seda on vaja vaid remon-
tida ja vahetada või annaks põhjalik renoveerimine 
majale lisaväärtust, muutes hoone ilusamaks ning 
funktsionaalsemaks. Enne katusetööde alustamist tuleb 

hinnata maja tervikuna, millise tulemuseni jõuda soovi-
takse. Lisaks katusekattematerjalile tuleks kindlasti 
tähelepanu pöörata aluskonstruktsioonidele, tuulekasti 
või karniiside olukorrale, olemasolevatele suitsu- ja 
ventilatsioonikorstnatele, vihmavee äravoolusüsteemile 
ning katuse turvaelementidele (nt lumetõkked, käigu-
teed, katuseastmed või redelid, turvakinnitused jms). 
Juhul kui hoone paikneb vastavas piirkonnas, tuleb 
teada sedagi, kas peab järgima miljööväärtuslikke või 
isegi muinsuskaitse nõudeid. 
Viilkatusealuseid pööninguid on järjest enam hakatud 
ümber ehitama eluruumideks. Kui olukord seda tule-
vikus soovi korral võimaldaks, tuleks kohe valida selleks 
sobivad materjalid. Siinkohal on soovitatav kasutada 
hingavat katuse aluskatet, juhul kui enamik katuse-
alusest pinnast on plaanis kasutusele võtta. Hilisem 
ümbertegemine tähendab topelt tööd ja läheb tavapä-
raselt ka kordi kallimaks maksma.
Kui sihid selged ja otsused tehtud, siis tegelikult peab 

Katus olgu korralik!

Jagame soovitusi, milliseid asjaolusid teada ja millega arvestada hea ning vastupidava katuse saamiseks. 
Kivikatusel on mitmeid eeliseid teiste materjalide ees.

katus [Elamu- ja Korteriühistu]

see valitud katusekattematerjalist sõltumata – olgu 
see plekk, kivi vm – olema õigesti paigaldatud, kasu-
tades materjalile ettenähtud õigeid kinnitusi. Kui kate 
tormiga minema lendab, ei saa süüdistada materjali, 
vaid enamikul juhtudel on ehitaja jätnud kas selle või ka 

konstruktsiooni õigesti kinnitamata. Pleki puhul võib 
terve katus või selle osa ära lennata, kivide puhul võib 
tekkida tormikahjustusi. Et olla kindel töö kvaliteetses 
teostuses, tuleks alati tellida sõltumatu ehitusjärele-
valve.
Katuse, selle konstruktsiooni ja kogu maja tervise 
huvides on oluline tagada katusealune ventilatsioon 
ja tuulutus. Näide elust enesest räägib, kuidas ühes 
uue plekk-katusega kortermajas lasti harjatihendi 
õhutusava makroflexi täis, sest talvel olevat veidi lund 
sisse tuisanud. Nii sünnib aga olukord, kus õhk enam 
ei liigu, tekib hallitus ja katusekonstruktsioon hakkab 
kiirelt lagunema. 
Tähelepanu tuleb pöörata ka suitsu- ja ventilatsiooni-
korstnatele: kui neid hiljem renoveerida või remontida, 
siis on uue katusekatte kaitsmine tunduvalt keerulisem 
ning täiendavad lisakulud vältimatud. Paljud katuse-
kattematerjalid on tänapäeval nii õhukesed, et katusel 
liikumine ilma katet vigastamata on pea et võimatu. 

Monier EstStein, Eestis aastast 1989
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Samuti tuleb lähtuvalt kehtivatest ohutusnõuetest 
ning vastavalt korstnate ja ventilatsiooni ning muude 
kommunikatsioonide hooldusvajadusele tagada neile 
katusel turvaline ligipääs. 
Talvel, lume ja jää puhastamise perioodil annavad 
ühistud sageli häirekella: „Meil on mehed katusel ja 
teevad tööd, aga nad on kinnitamata.“ Sel juhul tuleb 
esimese asjana küsida, kas katusel on üldse olemas 
vajalikud turvakonksud ja kohad, kuhu töömees saab 
ennast kinnitada. Turvatraksid ja trossid võivad küll 
olemas olla, aga kui pole neid millegi külge ühendada, 
vastutab selle eest juba ühistu.

Kivikatus on eatu ja kvaliteetne
Üheks kivikatuse oluliseks eeliseks on kindlasti selle 
esteetiline välimus ja pikk kestvus. Betoonkatuse iga 
on 30-aastase garantii juures vähemalt 100 aastat, savi-
kivi on tihti ka peale sadat aastat katuselolekut niivõrd 
värske, et katuse renoveerimisel lähevad samad kivid 
uuele saja-aastasele ringile, kuni järgmise ümberehitu-
seni. Seejuures ei tasuks tõmmata paralleele nõukogude 
perioodil kasutatud kehva kvaliteediga savikividega, 
mis kippusid juba paari aasta järel lagunema, sest täna-
päevane tehnoloogia ning tootmisjärelevalve välistavad 
selle täielikult. Kõigil toodetel on reeglina ka vastav 
pikaajaline garantii.
Kivikatuse puhul mõeldakse sageli ainult kattematerjali 
raskusele, kuid see on tegelikult ainult väike osa kogu 
konstruktsioonist, mida hoone peab kandma. Tegeli-
kult määravadki just tuul ja lumi katusekonstruktsiooni 
tugevuse. Lume arvestuslik koormus on ca 150 kg/m², 
kivi kaalub võrdluseks 40 kg/m², plekk 10 kg/m². Kivi-
katuse raskus on ka eeliseks, sest paljud konstruktsioo-

[Elamu- ja Korteriühistu] katus

nid nõuavadki raskemat katust – nagu näiteks palkma-
jal, et see saaks vajalikud vajukid kätte võimalikult kiire 
ajaga.
Kivikatuse materjali saab täpsemalt arvestada ehk selle 
materjalikulu on väiksem. Näiteks 200 m² katusele 
kulub tahvelkattematerjali 250 m², aga kivi puhul on 
materjalikulu 220 m². 
Kivi ei tekita katusekattena müra ning ei roosteta, 
samuti jäävad kõik kinnitused katte alla ega vaja katte-
materjali enda augustamist. Lisaks on kivikatus tormi-
kindel ega lenda ära, pakkudes meile suvekuudel ka 
jahedamat varjualust. 
Kivikatus on isikupärane ja stiilne ning annab majale 
väärika välimuse. Kivikatusele tekkivat sammalt kartma 
ei pea, see materjali omadusi ei muuda, pealegi on 
olemas väga head vahendid sambla eemaldamiseks. 
Inglismaal seevastu pritsitakse uuele kivikatusele tihti 
kas piima või jogurtit, et sammal tekiks võimalikult 
kiiresti ja maja omandaks vana kooli vintage välimuse. 
Kokkuvõtteks on kivikatus peale kindla tehnilise lahen-
duse veel ka hea investeering hoonele, tõstes tunduvalt 
selle väärtust. 
Oma silm on kuningas – kõige parem soovitus katu-
setöid planeeriva ühistu juhile on uurida ka teistelt 
sama tee läbi teinud ühistutelt, kuidas on nende katus 
vastu pidanud. Kuidas käituvad erinevad materjalid, 
kuidas need on ajas vastu pidanud. Küsige, kui lihtne 
on katusel teha korstnate hooldustöid ning eemaldada 
lund ja jääd, või peab pärast iga katuselkäimist osa 
materjali välja vahetama. Kõik küsimused aitavad teha 
endale parimat valikut!
Rohkem  infot meie koduleheküljelt www.monier.ee ja 
telefonil 627 55 60.
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Kuidas kõige õigemini hinnata hoone renoveerimis-
vajadust? Küsimustele aitab leida vastuseid Toomas 
Rähmonen firmast Termopilt.

Millal võiks korteriühistu hakata mõtlema maja 
energiaauditi tellimisele ja soojustamisele?
See sõltub eelkõige majaelanike rahulolust oma elu-
kvaliteediga ja sellest, milliseid kulutusi selle saavuta-
mine eeldab. Kortermaja tõhusa ja tulemusliku korras-
tamise eelduseks on võimalikult paljude majaelanike 
soosiv või vähemasti mõistev suhtumine. Nendes 
majades, kus rekonstrueerimise otsus on vastu võe-
tud väga napi häälteenamusega, tekib ehitusprotsessis 
suurema tõenäosusega tõrkeid kui neis majades, kus 
enamik saab tööde vajadusest aru ja tuleb protsessiga 
kaasa. Kuna inimesed on väga erineva maailmakäsit-
lusega, jääb enamasti mõni elanik ikka rekonstrueeri-
mise vajaduse või lahenduste osas eriarvamusele, aga 
üldjuhul saab siis määravaks enamuse otsus.
Kui elanikud on olukorraga rahul, siis on väga keeru-
line rekonstrueerimist päevakorda võtta. On muidugi 
ette tulnud ka selliseid olukordi, kus majaelanikud on 
leidnud, et ei näe vajadust maja rekonstrueerimiseks, 
kuna külm ju kellelgi ei ole. Pärast kulutuste analüüsi 
on aga selgunud, et hoolimata sellest, et kõik justnagu 
toimib, on selle saavutamise hind oluliselt kõrgem kui 
oleks otstarbekas ning rekonstrueerimine on ette võe-
tud n-ö investeeringuna.
Oluline on jälgida põhimõtet, et igasugused parendus-
tööd maja juures, mis tehakse energia ehk raha sääst-
miseks, et tohi halvendada elukvaliteeti ehk eelkõige 
peab majas olema tagatud normaalne sisekliima. Vii-
mastel aastatel on rekonstrueerimistööde juures ühe 
suuremat tähelepanu pööratudki sisekliima kvaliteedi 
suurendamisele, kuna kõikvõimalikud mõõtmised ja 
analüüsid on näidanud, et ehkki elanikud seda alati 
otseselt ei tunneta, on olukord tegelikult väga halb.

Töö kauni ja 
vähenõudliku kodu 
nimel

Kas ainult paneelivuukide täitmisel või soojustami-
sel on mõtet?
Paneelivuukide täitmine on vajalik sel juhul, kui hoo-
nes tõsisemat rekonstrueerimist ei kavandata ja ole-
masolevad vuugid on vajaliku tiheduse kaotanud. See 
on analoogne töö lekkiva katuse parandamisega, mis 
on vajalik ära teha, et hoonet edasi kasutada. Säästu 
sellest tööst sisuliselt loota ei ole. 
Juhul kui hoone välisseinad on kavas täiendavalt soo-
justada, puudub eraldi vuugitäitmisel minu hinnangul 
mõte. Soojustuskihi alune pind tuleb küll korralikult 
ette valmistada ja eks selle käigus täidetakse ka sega-
vad tühimikud vuukides, aga kuna soojustuskiht ise 
kaitseb edaspidi vuuke ilmastiku mõju eest, siis roh-
kem ei ole selle teemaga tegelda vaja.

Kas on mõistlik teha katusetöid ja välisseinte soojus-
tamist eraldi? Mis annab suuremat kokkuhoidu?
Üldine rusikareegel on see, et mida komplekssemalt 
ja terviklikuma käsitlusega rekonstrueerimistööd ette 
võetakse, seda suurema säästu ja parema kvaliteedi iga 
parendusteks kasutatud rahaühik annab. Kui rekonst-
rueerimistöid teha osade kaupa, tekivad paratamatult 
kohad, kus mingit üleminekulõiku tuleb käsitleda 
mitu korda ja seega ka maksta selle töö eest mitu 
korda. Seetõttu pigem soovitan soojustada seinad ja 
katus korraga, nii on võimalik ka seinalt katusele üle-
minekusõlmed vormistada korraga ja kõige efektiiv-
semal moel.
Kui proovida hinnata, kas kesiste võimaluste tingi-
mustes valikute tegemisel eelistada katuse või seintega 
tegelemist, siis väga ühest vastust siin ei olegi. Katuse 
pind on reeglina seinte omast väiksem ja enamasti 
algne soojapidavus parem, seega mõjutab maja kogu-
kulu katus vähem. Samas kujuneb katusega tegelemine 
reeglina ka seintega tegelemisest odavamaks. Kindlasti 
tasub maja katuseosa soojapidavusega tegelemine 

rohkem ära, kui maja on pööninguga ja pööningukor-
rust igapäevaselt ei kasutata. Sel juhul on pööningu 
põranda soojustamine suhteliselt odav ja hea tasuvu-
sega investeering. Katuslaega maja puhul kaasnevad 
soojustustöödega katuse katmistööd, mis võivad selle 
investeeringu tasuvuse üpris kesiseks muuta.
Kõige kindlamalt saab konkreetse maja kohta vastuse 
muidugi kvaliteetsest energiaauditist. 

Millised on ühistute tüüpilised eksiarvamused maja 
soojustamise kohta?
Ühest eksiarvamusest oli eespool juba juttu – kui 
arvatakse, et kehv soojapidavus peab ilmtingimata 
väljenduma ebamugavuses, st külmas toas. Korralik 
küttesüsteem võib selle probleemi kenasti ära peita, 
kuid sellel on lihtsalt oma hind, mis igakuiste mõtte-
tult suurte energiaarvete näol on vaja kinni maksta.
Teine sage eksiarvamus on hoone tervikliku käsitle-
mise vajaduse ignoreerimine. Kui rekonstrueerimis-
tööde tulemusena muutub hoone soojapidavamaks 
ja õhutihedamaks, siis sellega peavad arvestama nii 
hoone kütte- kui ka ventilatsioonisüsteem ja needki 
tuleb muutunud vajaduste järgi ümber ehitada. Kui 
soojustamisega paralleelselt tehnosüsteemidega ei 
tegele, võivad tulemuseks olla ebamugavused hoone 
kasutamisel ja/või osaliselt soojustamisest loodetud 
säästu ärajäämine, sest loodetud säästu asemel on 
hoone pärast rekonstrueerimist hoopis rohkem või 
vähem üle köetud.  
Palju on ka materjalide omadusi puudutavaid hirme. 
Tehnilist laadi probleemide vältimiseks tasub kusa-
gilt kolmandalt isikult kuuldud informatsiooni baasil 
otsustamise asemel keskenduda pädevate tehnikavald-
konna asjatundjate (energiaaudiitor, projekteerija, pro-
jektijuht, omanikujärelevalve teostaja jne) kaasamisele. 
Iga materjal, mida kasutatakse ettenähtud kohas ja 
õigetes tingimustes, täidab üldjuhul oma eesmärgi. Eks 
iga materjali on mõistagi võimalik kasutada valesti, nii 
et see ei täida oma eesmärki. 
Eelkõige tasub tehnilise sobivuse kohta hinnangu 
andmisel usaldada kogemustega ja pädevaid insenere, 
siis õnnestub probleeme kõige paremini vältida.  

Milline on OÜ Termopilt kõige keerulisem projekt, 
kus tellijast ühistu on andnud head tagasisidet?
Keerulisust võib võtta mitmeti. Tehniline keerukus on 
inseneri jaoks väljakutseks ja seni ei ole olnud ühtegi 
maja, kus me tehniliselt keerukatele probleemidele 

lahendust ei oleks leidnud. Tellija ei pruugi keerulis-
test nüanssidest hiljem isegi teadlik olla.
Hoopis teistmoodi keerukad on aga sellised projektid, 
kus seda põhjustavad majaelanikud. Kas ei leita üks-
meelt lahenduse suhtes, või ollakse tulemuse suhtes 
ükskõiksed ja meie tunneme end tööd tehes kui pool-
vägisi küllatrüginud kontvõõrad. Üksikutel juhtudel 
on esinenud ka selliseid maju, kus osa elanikke teevad 
pahatahtlikult nii majanaabrite kui ka ühistu poolt 
palgatud konsultantide/ehitajate elu põrguks, takis-
tades kõikvõimalikel viisidel hoone kohta adekvaatse 
informatsiooni kogumist või rekonstrueerimisprot-
sessi läbiviimist. Õnneks on selliseid olukordi vähe, 
aga kuna energia, mis sellisel puhul ühele majale tuleb 
pühendada, võib olla uskumatult suur, jäävad sellised 
tööd seda enam meelde. 
Nimeliselt ei hakka hetkel ei üht- ega teistpidi kee-
rukaid hooneid välja tooma. Tegelikult saame oma 
igapäevatööks kõige väärtuslikumat tagasisidet siis, 
kui Eestimaal võib iga aastaga üha rohkemate värske 
ilmega majade kohta nentida, et ka meie oleme osali-
sed, et siin on inimestel mugav ja ilus elada.
 

[Elamu- ja Korteriühistu] rekonstrueerimine rekonstrueerimine [Elamu- ja Korteriühistu]
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Kortermajade katused 
päikeseenergiat tootma!

arvetel on ilusamad. Ise tootes ehk ostmata elektri arvelt 
võidetakse elektrienergia, võrgutasud ja kõik maksud. 
Müües saab aga elektrijaama omanik raha elektriener-
gia eest (fikseeritud hinnaga või börsihinnaga) ning li-
saks taotleda taastuvenergia toetust (5,32 s/kWh).

Vaatame näiteks 11 kW (44 paneelist koosnevat 75 m2)
süsteemi. Selline süsteem toodab lõunasse asetatuna ca 
10,5 MWh elektrienergiat aastas. Süsteemi rajamishind 
viilkatuse korral on ca 14 500 (sh käibemaks) eurot ja 
lamekatuse korral 16 200 eurot. 
Tasuvuse hindamiseks arvestame, et 50 % energiast 
kasutatakse hoones ja 50 % müüakse võrku. Lihttasu-
vusaeg keskmise päevase elektrihinna, 145 eur/MWh 
ja keskmise müügihinna, 91 eur/MWh puhul on viilka-
tuse korral 11,7 aastat ning lamekatuse korral 13 aastat. 
Arvestades peagi jõustuvaid 40 % ja 25 % renoveerimis-
toetuse määrasid võib viilkatuse korral tasuvusaeg olla 
vastavalt 7 või 8,8 aastat ning lamekatuse korral 7,8 või 
9,8 aastat. 

Mikk Saar
Energiapartner OÜ tegevjuht 

Tänased energiatõhususe nõuded on viinud selleni, et 
uute hoonete arendajad, soovides rajada energiasääst-
likke A- või B-klassi hooneid, peavadki tihti päikese-
energia süsteeme rajama. Olemasolevate hoonete jaoks 
on üheks motivaatoriks aga peagi jõustuvad KredExi 
renoveerimistoetused, mille raames võib muuhulgas 
taotleda toetust ka hoonepõhiste taastuvenergiasüstee-
mide rajamiseks.

Päikeseelektrijaam on kõige lihtsam viis ise energiat 
toota
Päikeseelektrijaam koosneb päikesepaneelidest, panee-
lide kinnitustest ja inverterist, mis muudab elektriener-
gia võrgust võetavaga samasuguseks. Selline süsteem 
ühendatakse peakilpi ja toimib sünkroonis üldelektri-
võrguga. Tänu lihtsustunud nõuetele on sellise süsteemi 
võrku ühendamine hõlbus. 
Päikeseenergia toodangu ülejäägi korral müüakse seda 
võrku, ja kui puudu, võetakse võrgust juurde. Elektritar-
bija oma tarbimises erinevusi ei märka, vaid numbrid 

[Elamu- ja Korteriühistu] energia energia [Elamu- ja Korteriühistu]

Kasvavad energiahinnad, päikeseenergia lahenduste efektiivsuse kasv ning nende rajamise (eelkõige 
päikeseelektri) odavnemine on põhilised põhjused, mis võimaldavad üha suuremal arvul hoonetel muutuda 
energiasõltumatuteks.

Päikeseküttesüsteemi suurus sõltub suvisest tarbimisest
Päikeseküte sobib täiendama ja osaliselt asendama hoone tarbevee tootmist. Lõviosa päikeseküttega toodeta-
vast energiast tekib elamutes siis, kui energia tarbimine on kõige väiksem – suvel ja päevasel ajal.  Kuna ülejäävat 
energiat pole kuhugi panna ja täna ei saa seda ka soojusvõrku müüa, siis määrab päikeseküttesüsteemi suuruse 
(võimsuse) ära suvine energiatarbimine. Suvel kütteenergiat ei tarbita või seda kulub vähesel määral (nt tarbevee 
tsirkulatsioonile, põrandaküttele niisketes ruumides), mistõttu piirdub süsteemi suurus üldjuhul tarbevee soojen-
damiseks kuluva energiaga. 
Vaatame näiteks 30 korteriga elamut, mille sooja tarbevee vajadus on 2 m3 ööpäevas ja 60 m3 kuus. Sellise korter-
maja jaoks sobib päikeseküttesüsteem, mis koosneb neljateistkümnest 30-torulisest vaakumkollektorist. Sellise süs-
teemi orienteeruv hind koos kõigi komponentide ja rajamisega on 24 000 eurot (sh käibemaks). Aastane toodang 
on ca 19 MWh. Kaugküttehinna 74 eur/MWh korral saame tasuvusajaks 17 aastat, Kredexi 40 % ja 25 % toetuse 
korral vastavalt 10,2 ja 12,8 aastat. 
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Teeme teie ühistule sõbraliku elektrihinna
Võta meiega ühendust ja veendu, et teie elektriarve saab olla väiksem! 
Teeme teile personaalse hinnapakkumise, mis arvestab just teie korteriühistu 
tarbimisharjumustega.

Artjom Fraiman
Äriklientuuri müügijuht
+372 715 0053
artjom.fraiman@elektrum.ee

Elektrum Eesti OÜ
Liivalaia 45 
10145 Tallinn
elektrum.ee

Soodne hind ja läbipaistev pakkumine

Personaalne kliendihaldur

30% energiast on taastuvatest allikatest

2013. aasta alguses avanenud Eesti elektriturg 
külvas esimestel kuudel omajagu segadust, seda 
peamiselt eraisikutest elektritarbijate hulgas, 
kellele uus süsteem, mis võimaldas igal elekt-
ritarbijal valida just endale sobivaima elekt-
rimüüja, tundus võõras ja arusaamatu. Täna-
seks on elektrituru avanemisest möödas juba 
rohkem kui poolteist aastat ning mängureeglid 
on hakanud turul selgemaks saama, kuid sarna-
selt teiste toodete ja teenustega on ka elektriturg 
pidevas muutuses.

Kui elektrituru avamise alguspäevil pöörasid nii 
elektrimüüjad ise kui ka elektritarbijad rohkelt 
tähelepanu elektri hindadele, siis nüüdseks on  
jõutud arusaamisele, et ka muud kriteeriumid, 
mis esmapilgul tundusid teisejärgulised, on elekt-
rimüüja valiku puhul olulised. Tänased trendid 
elektriturul kõnelevad teadliku, usaldusväärse ja 
pikaajalise partneri valiku kasuks, kes suudab oma 
klientidele pakkuda ka lisaväärtust. Elektrum Eesti 
on Baltimaade suurima taastuvenergiatootja esin-
dajana tõusnud Eesti avatud elektriturul tugevaks 
ja usaldusväärseks tegijaks, olles kasvatanud oma 
turuosa 16 protsendini. Elektrumi müüdud elekter 
jõuab tänasel päeval rohkem kui 50 000  tarbi-
miskohta üle Eesti, pakkudes elektrienergiat nii 
eraklientidele, korteriühistutele, väikeettevõtetele, 
omavalitsustele kui ka tõeliselt suurtele ettevõte-
tele, kes on avatud elektriturult ostnud elektriener-
giat juba 2010. aastast.
Kui keskmine eratarbija võidab hindu võrreldes 
igakuiselt heal juhul paarikümnest sendist mõne 
euroni, siis suurema elektritarbimisega ärikliendil, 
nagu on ka korteriühistu, võib elekter kujuneda 
pidevat tähelepanu nõudvaks kulukomponendiks. 
Palju on kõneldud sellest, et eriti just käesoleval 
aastal, mil on täieliku tegevusvõimsuse saavutanud 

Elektrum on suutnud 
Eesti elektriturul tõusta 
tugevaks tegijaks

elekter [Elamu- ja Korteriühistu]

ka EstLink 2, on soodsaimaks valikuks olnud otse-
selt börsihinnal baseeruvad elektripaketid. Need 
on tooted, kus börsi päevahinnale lisatakse müüja-
poolne marginaal – need võivad sõltuvalt müüjast 
erineda, alates 0,15 sendist kuni 0,35 sendini kWh 
kohta. Veel kõrgema marginaaliga on üldteenus – 
olukord, kus eraisikul või ettevõttel polegi ühegi 
konkreetse elektrimüüjaga lepingut. Kuigi esma-
pilgul võivad marginaalid tunduda jahmatavalt 
erinevad, tuleb keskmise Eesti eraisikust elekt-
ritarbija puhul, kelle tarbimine on 2500 kWh 
aastas, kõige madalama ja kõrgema marginaali 
hinnavaheks umbes 40 senti kuus. Ehkki madalad 
börsihinnad võivad ahvatleda ka äriettevõtteid ja 
korteriühistuid börsipakette valima, eelistatakse 
täna siiski mitte liialt riskeerida. Fikseeritud hind 
annab kindluse ja suurema võimaluse oma kulusid 
planeerida. Madalad hinnad börsil ja madalad 
tulevikutehingute hinnad mõjutavad tegelikult ka 
fikseeritud hinnaga elektripakettide hindu.

Elektrimüüja jaoks on pakkumist tehes olulised 
kaks põhifaktorit: elektritarbija tarbimismaht ja 
põhilise tarbimise aeg. See tähendab, et parima 
pakkumise saamiseks peaks korteriühistu aegsasti 
selgeks tegema, millistel kellaaegadel ta elektrit 
tarbib, kaaluma, mil määral on võimalik tarbimis-
kõverat muuta ning kui pikalt on võimalik tarbi-
mist ette prognoosida. Lisaks tarbimise planee-
rimisele tuleb kriitilise pilguga otsa vaadata oma 
äri paindlikkusele – sellest sõltub, kas äritegevust 
toetab fikseeritud kilovatt-tunni hinnaga pakett 
või elektri jooksvast börsihinnast sõltuv pakett. 
Kõigest eelnevast johtuvalt võib rohkem kui 100% 
kindel olla, et äriklient saab parima ja just temale 
sobivaima pakkumise, võttes ise otse ühendust 
elektrimüüjaga, mitte jäädes ootama hinnapakette 
või veelgi enam – kasutades lepingu sõlmimiseks 
vahendavaid võrdlusportaale.

Et klientide tarbimisprofiilid on väga erinevad, 
siis on ilmne liialdus väide, et kõik elektrimüüjad 
saavad kõiki potentsiaalseid kliente peensusteni 
tundma ja suudavad teha iga kord parima 
võimaliku pakkumise. Ent sama kindel on, et   mida 
usalduslikum on suhe müüja ja kliendi vahel, seda 
sobivam ja soodsam on just talle pakutav pakett. 

[Elamu- ja Korteriühistu] elekter

Tarbimisprofiil pole samas ainus, mis elektri hinda 
mõjutab. Rusikareegli järgi on elekter börsil, mis 
ei tunne riigipiire, odavam kevadise suurvee 
ajal, öösiti ning nädalavahetuseti. Hind võib aga 
sõltuda ka aastaajast, börsihinna kõikumistest, 
lepingu pikkusest, täpsetest lepingutingimustest 
ning isegi lepingu sõlmimise hetkest.

Elektrum Eesti on ka juba tänasel päeval paljude 
korteriühistute ja kortermaju haldavate kinnisva-
raettevõtete hea ja usaldusväärne partner. Oleme 
üks eelistatumaid elektrimüüjaid suure elektritar-
bimisega eramuomanikele, kelle aastane elektri-
tarbimine on suurem kui 15 000 kWh. Elektrum 
Eesti on esimene elektrimüüja Eesti avatud elekt-
riturul, kes pakub oma eraklientidele lisaväärtust, 
kindlustades nende kodutehnika elektririketest 
põhjustatud kahjude vastu.

Andres Madissoo
Elektrum Eesti
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E-poe idee sai Plasto Austriast.  Ühel ärikohtumisel 
Austria suurima aknatootjaga tutvusime nende 
töötava lahendusega. Mõte sellest, et e-pood teeb 
keerulise müügiesindaja töö ise ära, tundus kohe 
atraktiivne. Võrreldes müügiesinduse püsikuludega, 
on e-pood kuluefektiivne lahendus, mis kasvatab oma 
efektiivsust aja jooksul veelgi.

Edu tõid soodsad hinnad ja e-poe usaldusväärsus. 
Kliendile saab otsustavaks reeglina hind, olles peamine 
müügiargument ja seepärast garanteerime Plasto e-poe 
kasutajale müügiesindusest soodsama hinna. Samuti 
lubame, et Plasto e-poes müüdavad tooted ei erine 
millegi poolest Plasto müügiesindustes müügil oleva-
test. Küsimuste või probleemide korral saab klient abi 
e-poe tugiisikult või Plasto kontoritest ja teeninduskoh-
tadest üle Eesti.
E-poest aknaid ostes on oluline meeles pidada, et 
mõõtude õigsuse eest vastutab klient ise. Aastane 
tegutsemisaeg on näidanud, et üldjuhul mõõdetakse 
aknaid õigesti ning nende paigaldamisel klientidel 
probleeme tekkinud ei ole. 
Hiljuti avanes e-poes võimalus tellida tooteid järel-
maksuga. Järelmaksu saab vormistada otse inter-
netis ja esimesed kliendid on seda võimalust juba ka 
kasutanud. Tulevikus loodab Plasto e-poe klientidele 
pakkuda võimalust ka kaup  koju tellida. 

Trendid aknaturul
Aina kasvavate energiahindade ja karmistuvate 
Euroopa energiasäästu direktiivide taustal huvituvad 
inimesed kõigist võimalustest, mis aitavad säästa ener-
giat. Märgatavalt on kasvanud inimeste teadlikkus 
energiasäästust ja sellega seoses ka soojapidavamate 
akende populaarsus. Kui 2012. aastal moodustasid 
mais müügile tulnud varasemast energiasäästlikuma 
profiiliga aknad 88+ Plasto toodangust vaid 10%, 
siis nüüdseks on nende osakaal kolmekordistunud. 
Inimestele on selgeks saanud U-väärtuse mõiste ehk 
soojapidavuse koefitsient, mis näitab energiakadu 
erinevate materjalide kaudu.

Plasto uus trump
Tänavu plaanib Plasto tuua turule energiasäästliku 
profiililahenduse 76, mille U-arv on samaväärselt hea 
88+ profiiliga, aga hind  soodsam. Kömmerling 76 
on uue põlvkonna profiilisüsteem, mille turvalisuse, 
heli- ja soojapidavuse näitajad ning disain ja funkt-
sionaalsus vastavad kõrgeimatele nõuetele. Akende 
valmistamiseks kasutatakse uusimat tehnoloogiat. 
Kõrge soojapidavus: Kömmerling 76 akende 
Uw-väärtus on ≥ 0,9 W/m2K
Disainielemendid: laiast värvivalikust, puidumustri-
test, alumiiniumiimitatsioonist ja värvilistest laminaa-
tidest leiab iga klient oma lemmiku. 
Modernne kambrite süsteem: 6 kambriga disain 
põhineb viimastel testidel, saavutades profiilisüsteemi 
kõrge sooja- ja mürapidavuse, stabiilsuse ja võimaluse 
kasutada paksemaid 48 mm kolmekordseid klaaspa-
kette.

Plasto pidev areng
Käesoleval aastal investeeris Plasto oma tootmissead-
metesse ja tõstis seeläbi toodangu kõrget kvaliteeti 
veelgi. Uued seadmed võimaldavad täpsemalt puhas-
tada aknanurki, keevitada poste ja kasvatada toot-
misvõimsust, tulemuseks lühenenud akende  valmi-
mistähtajad ja kõrgem kvaliteet. Uued võimalused on 
ainulaadsed terves Baltikumis – valgete ja värviliste 
akende profiilinurgad puhastatakse täpsuseni, kus 
nurkade keevitusjälgi ei ole vaja enam üle värvida. 
AS Plasto on Eesti erakapitalil põhinev ettevõte, mis 
asutati 1991. a. Ettevõte tegeleb plastakende, -uste ja 
seinaelementide tootmise, konsultatsiooni, müügi 
ja paigaldamisega. Kliendite paremaks teeninda-
miseks paiknevad Plasto müügiesindused üle Eesti 
– Tallinnas, Tartus, Pärnus, Paides, Põlvas, Haapsalus, 
Rakveres, Viljandis, Jõhvis, Kuressaares ja Narvas.

[Elamu- ja Korteriühistu] aken

Plastakende ja -uste tootja Plasto e-poe esimene tegevusaasta oli oodatust 
edukam: müüdi tuhandeid kvaliteetseid aknaid ja uksi.

Plasto e-poel täitus 
esimene edukas 
tegevusaasta!
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Arendavad mängud 
vabas õhus

[Elamu- ja Korteriühistu] mänguväljak mänguväljak [Elamu- ja Korteriühistu]

Tänapäevased mänguväljakud aitavad kaasa igas vanuses inimese arengule ja hea tervise 
säilimisele.

Viimastel aastatel kuuleme aina rohkem uudiseid 
ja kommentaare laste, noorte ja täiskasvanute 
halveneva tervise kohta. Suurenenud on prob-
leemid näiteks ülekaaluga, kuid mitte üksnes 
sellega. Erialaspetsialistid leiavad üha sagedamini, 
et meie füüsilistele terviseprobleemidele lisan-
duvad stressist tulenevad hädad. Ja kui seni on 
stress olnud pigem vanemate inimeste pärusmaa, 
avaldab see nüüd üha enam mõju ka laste elule 
ja tervisele. 
Ühelt poolt põhjustab negatiivseid tagajärgi kind-
lasti kiirem ja nõudlikum elu(tempo), vajadus 
teha rohkem tööd või õppida. Lastel on õppimi-
seks kuluv aeg kodutööde ja korraldatud tegevuse 
tõttu mitmekordistunud. Teiselt poolt on märgatav 
elustiilide muutus enamikus vanuserühmades – 
meie ellu on lisandunud arvutid ja arvutimängud, 
uus meedia (mängukonsoolid, targad telerid jmt), 
mis on saanud osaks eluviisist. 
Selle tulemusel on märgatavalt vähenenud tervi-
sele hädavajalik stressivaba liikumine ja mäng 
– tegevused õues vabas õhus.

Mänguväljakud kohanevad uue elustiiliga
Mänguväljakute tootjatele on nii konkureerivad 
tegevused nagu uue meedia tarbimine kuid ka 
paratamatult vajalik õppimine osutunud suureks 
võistlejaks ja tõsiseks väljakutseks. Klassikalised 
mängutegevused nagu kiikumine, liumäest alla-
laskmine, ronimine või lihtsalt mäng liivakastis 
kaotavad järjest oma populaarsust. Täna ooda-
takse mänguväljakult palju enamat kui lihtsalt 
ronilat, liutoru või silda mänguväljakuseadmel.  
Mänguväljakul või ka pereväljakul kohtuvad 
erinevad põlvkonnad: lapsed, vanemad, vana-
vanemad; seal mängitakse koos või veedetakse 

koos mängulist aega. Mäng ja liikumine mängu-
väljakul peab esitama väljakutseid nii lastele kui 
ka eakatele, olema eakohane, põnev, arendava 
iseloomuga, kaasaegne, arvestama uue meedia 
generatsiooni harjumuste ja vajadustega jmt. 
Seega oodatakse ühelt poolt mängu selle klassi-
kalises mõistes, teisalt on alateadlikud ootused ja 
soovid tänase igapäevatehnoloogia ja seadmete 
tõttu oluliselt suuremad.
Samuti pööratakse suuremat tähelepanu paigal-
datavate seadmete disainile, sest see kujundab 
hoovi või pargi miljööd, muudab selle huba-
semaks ning mõjutab ka selle rahalist väärtust. 
Ajaga kaasaskäivad tootjad investeerivad täna 
jõuliselt tootedisaini, et tõsta tellijate elukesk-
konna kvaliteeti ja väärtust.

Mänguväljakute uutmoodi maailm
Tulenevalt nõudlusest ja sooviga ajaga kaasas 
käia püüavad innovatiivsemad mänguväljaku-
tootjad ennetada mängu-pereväljakute kasuta-
jate soove ja vajadusi ning mängust ja liikumi-
sest tulenevaid tervislikke aspekte. Ajaga kaasas 
käivad tootjad ütlevad naljaga pooleks, et mood-
sates mänguväljakutes peab olema chip (eesti k 
kiip) puidu sisse pandud.
Tegelikkuses on see ka tõeks osutunud. Võime 
tõepoolest leida üle Eesti juba hulga mänguväl-
jakuid, mis ärkavad lapse mängu peale elule ja 
reageerivad spontaansele mängule helidega – need 
on kas loomahääled või helid elust enesest. Lappset 
SoundFloor (eesti k helipõrand) tehnoloogia eesmär-
giks on stimuleerida lapse mängu mänguelemendil 
läbi helide, õpetada nende kaudu maailma tundma 
ning luua suhtlust lapse ja mänguväljaku, lapse 
ja järelevaataja vahel. Üks julgetest, kel õnnestus 

soetada mänguväljak SoundFloor elemendiga, oli 
Võru lasteaed Päkapikk. Lasteaia töötajate sõnul 
on see üks populaarseimaid mänguelemente. 
Nagu uues meedias on näiteks laste (anima)- 
filmides tulnud käeulatusse 3D mõõde, on sama 
mõõde toodud ka mänguväljakutele. Loomad on 
piltidel muutunud üleelusuuruseks. Väga atrak-
tiivsed väikelastele suunatud õueala ja mänguväl-
jaku täitjad on uudsed suured 3D loomakujud. 
Inglaste Playtop on koostöös 3Dprogram’iga 
välja töötanud pehmest EPDM kummist suured, 
värvilised, rõõmu tekitavad, mängulised kolme-
mõõtmelised loomakujud. See on lihtne, kuid 
teistsugune võimalus teha oma koduhoov või 
mänguväljak rõõmsaks – neil saab ronida, nende 
juures või peal pilti teha ja saata oma lähedastele-
sõpradele.

Täiesti uudne on hoogne kaarjas element, mis 
mängib muusikat ja tantsitab interaktiivselt nii 
noori kui ka vanu – tantsuline Lappset Sona. 
Muusika on osa kõigi põlvkondade elust. Igal 
ajajärgul on oma muusika, mis loob positiivseid ja 
sundimatuid tundeid. Sona on hea näide, kuidas 
mänguväljakud ja nende funktsioonid arenevad, 
tuues noorte ja eakate muusika tänapäeva vahetute 
ja siiraste emotsioonide kaudu.

Sportlikku tegevust ka vanematele
Meeldiv ja kasulik liikumine ei pea olema ainult 
mäng, vaid võib olla ka sportlik tegevus. Pere-
väljakutel pööratakse aina enam tähelepanu teis-
meliste ja täiskasvanute tegevusele. Universaal-
seks ja heaks lahenduseks on väliala trenažöörid, 
andmaks kehale head toonust. Need pakuvad 
suurtele kasulikku liikumist, samal ajal kui lapsed 
mänguväljakul mängivad. Kuigi sisult on need 
mõeldud tervisespordi tegemiseks, meeldib ka 
lastele nendel ohutult turnida ja imiteerida suurte 
sportimist – nii saavad nad läbi mängu ka head 
eeskuju. 

Maitsekad väliseadmed võivad olla heaks näiteks, 
kuidas anda elukeskkonnale lisaks tervislikule 
spordifunktsioonile väärtust ja atraktiivsust juurde 
ka läbi disaini. Selliseid populaarseid Norwelli 
spordiseadmeid leiate Lõuna-Eesti linnadest.

Mäng ja sportlik liikumine mängu-pereväljakul, 
koduhoovis või pargis võib olla lahendatud ka 
ilma suurte seadmeteta. Tänapäeval on väga häid 
lahendusi, kus põnev ja arendav mäng ning multi-
funktsionaalsus sisalduvad mänguplatsis endas. 
Inglismaa turvakatete tootja Playtop on arendanud 
uudse interaktiivse mänguelemendi Playtop Street 
(eesti k tänav), kus mänguala asubki miniväljakul. 



Kummikatendiga mänguplatsile on paigaldatud 
hulk erinevaid interaktiivseid kontrollpunkte, 
kus mänge juhitakse helide ja LED-lampide 
abil: mängud päris pisikestele, lastele, noortele 
ja eakatele on sellised nagu tennis, värvide taga-
ajamine, vallutusmängud jmt. Mäng tunneb ise 
ära, kas mängija on noor, eakam või päris pisike 
ja kohandab seeläbi mängukiirust. Mängijate 
südamed võitnud uudse Playtop Street mänguele-
mendi leiate Tallinna Teletorni õuelt – see on alles 
teine omataoline kogu maailmas! 

[Elamu- ja Korteriühistu] mänguväljak

Tech On OÜ
Komplekslahendused Teie muredele!
• Sanitaartehnilised tööd
• Veevarustus- ja kanalisatsioonitööd
• Küttesüsteemide ehitamine ja renoveerimine
• Fassaadide soojustamine
• Rõdude remont
• Ventilatsioonitööd
• Ehitus- ja viimistlustööd

Kraaviaia tee 6
Viimsi vald
Harjumaa

e-mail: peeter@techon.ee

GSM: 5656 0088

BRAVOBERG OÜ
www.bravoberg.ee

FASSAADITÖÖD
Õhekrohv
Fassaadi soojustamine ja krohvimine
Otsaseinade soojustamine ja krohvimine
Tempsi plaadi paigaldamine
Kivex plaadi paigaldamine
Puitvoodri paigaldamine
Marmoroci paigaldamine
Profiilpleki paigaldamine

ÜLDEHITUS
Koridori remont
Panduse valamine
Rõdude remont
Trepimademete plaatimine
Trepimademete vahetamine

KATUSETÖÖD
Lamekatuse soojustamine ja remont
Rullmaterjali paigaldamine
Viilkatuse ehitamine
Viilkatuse remont
Vihmaveerennide ja -torude paigaldamine
Varikatuste ehitamine

MUUD TEENUSED
Energiaaudit
Energiamärgis
Projekteerimine
Ekspertiis
Ehitusjärelvalve
Haldusteenus
Raamatupidamine KÜ-dele
Koristusteenus

Kadaka tee 5, Tallinn
tel: 56969466, info@bravoberg.ee

Ühistutele parim!
l Veetorustiku- ja sanitaarseadmete 
paigaldus
l Toru- jt sanitaartehnilised tööd
l Kütteseadmed ja süsteemid

Sentura OÜ
Punane 56, Tallinn
Tel: 635 2272, 5021662
E-post: sentura@hot.ee

Priit Aigro
mänguväljakute ekspert

Mänguväljakute maailmas on ilmselge suund selle 
omaduste tänapäevase elu ja kaasaegsete sead-
metega kooskõlla viimine. Üks on kindel: nende 
roll elukeskkonna kujundamisel on suurem kui 
kunagi varem; ja ka ootused nende omadustele 
on suuremad kui enne. 
Tänapäevased mänguväljakud ei ole enam mõel-
dud lastele mänguks, vaid on suurepärane või-
malus arendavaks, tervislikuks mänguliseks 
tegevuseks igale põlvkonnale. Tänapäevased män-
guväljakud on mõeldud inimestele nende tervise, 
vaimse ja füüsilise arengu heaks!

Katuse renoveerimine
Kровельные работы
Fassaaditööd
Утепление фасадов
Trepikodade remont
Pемонт подъездов
Vundamendid ja soklid
Фундаменты и цоколи
Tänavakivide paigaldamine
Укладка тротуарной плитки
Kütte- ja vee- ehitamine
сантехнические работы

Lastekodu 48, Tallinn
GSM. 58190041

info@tprojekt.ee
www.tprojekt.ee

OLEME TEINUD 
ÜLE 250 OBJEKTI!

10 aastat töökogemust

Windair OÜ
Tel. 55 000 16

info@windair.ee
www.windair.ee

Küttesüsteemide renoveerimine
Vee ja kanalisatsioonisüsteemide 
renoveerimine
Kaevetööd ja välistrasside ehitus
Tehnosüsteemide videouuring
Küttesüsteemi pesu
Soojusvahetite keemiline läbipesemineSoojusvahetite keemiline läbipesemine
Veearvesti kontrollimine ja paigaldamine
Kanalisatsioonitrasside survepesu
Fekaalide väljavedu
Gaasitööd
Avariiteenus 24H

TEPL   C   M

ME TEAME KUIDAS MAKSTA
SOOJUSE JA VEE EEST

MÕISTLIKULT!

МЫ ЗНАЕМ КАК ПЛАТИТЬ
ЗА ОТОПЛЕНИЕ И ВОДУ

РАЗУМНО!

www.teplocom.ee          555 25 253          info@teplocom.ee

ДИСТАНЦИОННОЕ
СЧИТЫВАНИЕ
ПОКАЗАНИЙ

NÄITUDE
KAUGMÕÕTMINE

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ
УЧЁТ ТЕПЛА

И ВОДЫ

INDIVIDUAALNE
SOOJUSE JA VEE

MÕÕTMINE



ENERGIAAUDIT

ENERGIAMÄRGIS

TERMOPILDISTAMINE
Kontakt:

L&L Konsultatsioonid OÜ
Tel: 5345 4437

E-mail: lkonsult@soetuba.ee
Web: www.soetuba.ee

Säästame koos!

L&L Konsultatsioonid on Eesti Korteriühistute Liidu ametlik partner

info@torufix.ee 

Tel: 58 024 476
www.torufix.ee

KIIRE JA KVALITEETNE 
TEENINDUS

БЫСТРОЕ И КАЧЕСТВЕННОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Külmunud torude sulatamine 
  24H ÖÖPÄEVAS!
- Veearvesti paigaldamine
- Tehnosüsteemide 
  avariiremonditööd

- Разморозка замёрзших труб 
  КРУГЛОСУТОЧНО!
- Установка водомеров
- Аварийный ремонт техносистем

- Kaevetööd
- Soojussõlme paigaldus
- Avariiteenus 
  24H ÖÖPÄEVAS!
- Kaevetööd

- Установка теплоузлов
- Аварийная служба 
  КРУГЛОСУТОЧНО!
- Рытьевые работы

• FASSAADIDE SOOJUSTAMINE
• VUUKIDE REMONT
• KATUSED
• ÜLDEHITUS- JA VIIMISTLUSTÖÖD
• AUTOKORVTÕSTUKITE RENT VS-22

MEGALET GRUPP OÜ
GSM: 501 2026
megalet@online.ee

15-aastane kogemus

info

15-aastane kogemus
Töödele garantii kuni 10 aastat

Fassaadi soojustamine ja viimistlemine
Viil- ja lamekatuse remont, ehitus ja soojustamine 

Paneelivuukide remont • Trepikodade remont
Tööstuslik alpinism • Üldehitustööd

Bledor-Ehitus OÜ
Liikuri 42-45, Tallinn 13618

Тel: +372 6 350727  
GSM: +372 56 499 434 

Faks: +372 6350727  
E-mail: bldr@hot.eewww.bledor-ehitus.ee
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Katuste�ehitus�ja�remont��Fassadide
soojustamine,�rõdude,�trepikodade
(s.h.�valgustus)�remont��katu

koristamine,�korterite�eksklu-
siivremont.�Kõik�ehitus-�ja�elektri-
tööd�projektist�( )
kuni�kasutusloa�saamiseni.
6463028,�5069701.
www.viilkatus.com
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KVATRO

KVATRO

Sinine kile (välis) – 50-88
Oranz kile (välis) – 50-28
Pantone värvid
Sinine 2935 U
Oranz 7409 U

KVATRO Tallinnas
Tartu mnt 7-8
Üldtel: +372 6622 680 (08.00-16.30)
Avarii: +372 6622 688 (24H) 
E-post: kvatro@kvatro.ee

KVATRO Tartus
Võru 55F 50111
Üldtel: +372 730 2840
Avarii: +372 730 0111 (24H)
E-post: tartu@kvatro.ee

Ühiselt jõuame parimani!

HALDUSTEENUS

RAAMATUPIDAMISTEENUS

HOOLDUSTEENUS

PUHASTUSTEENUS

ÕIGUSABI

www.kvatro.ee
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Katusevahetust planeerides soovitab KattoCenter 
mõelda kohe ka katusealuse soojustamisele. Kuna soo-
jus liigub ülespoole, on katusealused ju esmane koht, 
kus tekib energiakadu. Täna, kus energia on kallis, on 
see vägagi mõistlik teostada koos katusetöödega. 
Vana maja soojustamine annab olulise energiasäästu 
ning on oluline ökoloogilisest seisukohast – investeeri 
sellesse! Soojustamisele tehtavad kulutused tulevad 
tagasi tekkivast energiasäästust, lisaks sellele on teie 
maja nägusam ja soojem, olete jätnud väiksema ökoloo-
gilise jalajälje ja võite rahulolevalt kõike seda nautida, 
jättes kogu töö professionaalide teha, kui tellite katuse- 
ja fassaaditöö täislahenduse KattoCenterist. 
Kuidas midagi teha ja mis see maksab?
Kõige lihtsam viis saada teada oma maja energiare-
mondi vajadust ja hinda on kutsuda kohale KattoCen-
teri spetsialist, kes hindab olukorda, nõustab ja teeb 
konkreetse pakkumise, andes nõu ka finantseerimisvõi-
maluste kohta.

KattoCenter Eestis
KattoCenter on katuse- ja fassaadi terviklahendusi pak-
kuv Soome müügikett. Terviklahenduste pakkumistel 
lähtutakse energiasäästu põhimõtetest. Katusematerja-
lidest on valikus peamiselt Eesti, Soome ja Rootsi toot-
jate kaubad, kellega on sõlmitud esinduslepingud.
KattoCenter Eesti keti poolt esindatavad katusemater-
jalide tootjad on: Weckman – teraskatused (Soome-
Eesti), tehas Eestis Viimsis), Benders – kivikatused 
(Rootsi), Icopal – bituumenkatused (Soome), Cemb-
rit (Soome) – eterniitkatused , Orima – vihmaveesüs-
teemid ja turvatooted (Soome). Oleme antud tootjate 
ametlikud esindajad ja paigalduspartnerid. 

Katuseprofiilide tootesarjas on 
Weckmanil suurim valik erine-
vaid kivikujulisi profiile, mida 
iseloomustab nende suur sarnasus 

kivikatusega. Lisaks on laine  ja trapetsi kujuga ning 
klassikaline valts- ning kannavaltsprofiil Elegant™.  
Lai värvi- ja pinnakattevalik pakub lahendusi ka kõige 
nõudlikumale kliendile ning kõiki vajadusi hõlmav 
lisatarvikute programm tagab täielikult soovitud tule-

muse. Peale katuseprofiilide on Weckmani tooteva-
likus ORIMA vihmaveesüsteemid ja ohutustooted 
ning fassaadide profiilplaadid, kandvad profiilid, C- ja 
Z-roovid, termoprofiilid jt tooted. Tuntud ehitusma-
terjalide müüjate võrk koos toimiva logistikaga teevad 
lihtsaks toote kättesaadavuse. Ekspertidest müüjate 
abiga luuakse kliendikesksed lahendused, mis kind-
lustavad suurepärase lõpptulemuse, aga ka võimalikult 
õige paigalduskvaliteedi lähtuvalt konkreetsest katusest 
ja tootest.

Miks valida Bendersi kivikatus?
•	 Bendersi	toodangul	on	30aastane	tehasegarantii.
•	 Bendersil	on	üle	50	aasta	pikkune	tootmiskogemus.
•	 Eestis	müüdav	Bendersi	toodang	on	toodetud	erandi-
tult Rootsi tehastes ja vastab kehtestatud kvaliteedinor-
midele.
•	 Kõik	Bendersi	katusekivid	sisaldavad	läbinisti	värvi-
mulda.
•	 Kõikidel	Bendersi	 katusekividel	on	 topelt	 lukusoon,	
mis tagab kivide ühilduvuse  ja hea veepidavuse.
•	 Bendersi	 katusekivid	 on	 tuntud	 eelkõige	 oma	 tuge-
vuse poolest, mille annab kaasaegne tehnoloogia ning 
Rootsi liiva eripära.
•	 Bendersi	 katusekivide	 tootmises	 kasutatav	 värvipig-
ment on välja töötatud samas firmas, see on kõrge kva-
liteediga ja vastupidav ilmastikutingimustele.

Soomes valmistatud ICOPAL bituu-
menkatted sobivad ideaalselt ka Eesti 
tingimustesse, arvestades muutuvaid 
ilmastikutingimusi ja karmi põhja-
maist kliimat.

Mitme erineva värvi ja vormi hulgast saate valida 
endale meelepärase ja ümbrusega sobiva katusekatte-
lahenduse. Lisaks pakub Icopal ka bituumenkatetele 
sobivat aluskatet.
Olgu tegemist uue katuse ehitamisega või olemasoleva 
uuendamisega, Icopali kvaliteetsest ja 
testitud tootevalikust leiate kindlasti endale meelepä-
rase.

Energiasäästlikud 
katuse ja fassaadi lahendused
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Ilm muutub‚ Weckman jääb

1962 - 2012
a

10 põhjust, miks valida KattoCenter:
• Põhjamaade kvaliteetmaterjalid ja 

paigalduskogemused.
• Kõik ühest kohast – terviklikud katuselahendused.
• Energiasäästule suunatud katuse- ja fassaaditööd.
• Kiired ja kvaliteetsed lahendused.
• Kindlustuskaitse kogu tööde perioodil.
• Kiiremini arenev terviklikke katuse- ja 

fassaadilahendusi pakkuv kett.
• Koolitatud ja kogemustega müügiesindajad 

ning paigaldajad.
• Paindlikud pakkumised.
• Abi finantseerimisvõimaluste leidmisel.
• Hooli oma kodust ja vali kvaliteetne täislahenduse 

pakkuja!

Telli tasuta katuse ülevaatus tel 605 56 98 
või vaata lisaks www.kattocenter.ee 

ILM MUUTUB,  
WECKMAN JÄÄB!
Lugematud kodud on tänu Weckmani  
kvaliteetsetele materjalidele saanud tõeliselt 
ilmakindlateks ja hubasteks paikadeks.  
Seda juba enam kui poole sajandi jooksul.

Weckmani tooteportfellis on:
•  Terasplekist katuse- ja seinaprofiilid
•  Kandvad profiilplekid
•  Vihmaveesüsteemid
•  Katuse ohutustooted
•  Katuse tarvikud

Küsi pakkumisi müügiesindustest üle Eesti.

www.weckman.ee facebook.com/weckman.ee

Cembrit tsementkiudplaat (eterniit)
Eurofala asbestivaba lainelist tsementkiust katusekat-
teplaati võib rahvapäraselt nimetada eterniidiks. Öko-
loogiline puhtus, ilmastiku- ja tulekindlus, elastsus, 
montaaži lihtsus, lai värvivalik ja ostjasõbralik hind on 
teinud sellest taas populaarse ehitusmaterjali. Eterniidi 
kasutusalaks on elamud, tööstus- ja kommunaalobjek-
tid ning põllumajandusehitised.

Orima vihmaveesüsteemid val-
mistatakse kuumtsingitud, mõle-

malt poolt Pural-pinnakattega 0,6 mm paksusest 
tsingitud terasplekist. Teras on tugev, vastupidav ja 
keskkonnasõbralik materjal, sest on täielikult taaska-
sutatav. Pural-pinnakate annab vihmaveesüsteemidele 
kauni välimuse ning suurendab kuumtsingitud terase 
korrosioonikindlust. Pural on sileda pinnakattena liht-
salt hooldav ja püsib hästi puhas. Orima vihmavee-
süsteemide standardvärvid on valge RR20, tumehall 
RR23, punane RR29, tumepruun RR32. Eritellimusena 
on müügil veel 125/150 mm läbimõõduga rennid ja 
100/125 mm läbimõõduga vihmaveetorud. 

[Elamu- ja Korteriühistu] katus katus [Elamu- ja Korteriühistu]
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Rõdu vajab asjatundjat

Miks on vaja rõdu renoveerida?
Rõdu renoveerimine on vajalik otseselt seetõttu, et 
rõdu alla ei kukuks ja terve maja ära ei laguneks. 
Tervikuna on probleem ohtlikum juhul, kui rõdudel 
on ka betoonist esipaneelid, Tallinnas näiteks Õismäe 
ja Lasnamäe majadel – need kaaluvad  0,5–1 tonni. 
Sellise kivitüki allakukkumist ei soovi keegi.

Millest sõltub betooni eluiga ja millal võib eeldada 
lagunemise algust? 
Lagunemine sõltub betooni margist, armatuuri asu-
kohast betoonis, ehitajate omaaegsest hoolsusest ja 
ilmastikutingimustest. 20aastane betoon veel ei lagune, 
50aastane aga juba küll.  

Mis põhjustab rõdude lagunemist?
Rõdude lagunemist põhjustab raudbetoonist konst-
ruktsiooni armatuuri roostetamine niiskuse mõjul. 
Rooste paisumisjõud on nii suur, et see lööb betoo-
nist tükid välja ja algab ahelreaktsioon: välisõhu käes 
armatuuri roostetamine muudkui süveneb, see aga 
omakorda põhjustab betooni järjepidevat lagunemist. 
Seega on oluline peatada armatuuri roostetamine.

Kas paneelmaja kõige nõrgem koht ongi seega 
armatuur?
Kõige nõrgem koht on vuugid, kust pääseb niiskus 
paneelivahedesse. Küll aga on kõige olulisem raudar-
matuuri korrashoid, selle roostest puhastamine ning 
rooste leviku peatamine. 
Ükskõik kui hoolas on valmistaja olnud, ikka juhtub, 
et armatuuri kaitsekiht on jäänud liiga õhukeseks ja 
see ei paikne betooni sees piisavalt sügaval. Betoon on 
olemuselt aluseline, rooste aga tekib ainult happelises 
keskkonnas. Kui õhuke betoonikiht karboniseerub kuni 
armatuurini, hakkab happeline keskkond rauda mõju-
tama ja tekib rooste. See omakorda paisub, avaldab 
betoonile suurt survet, betoon puruneb ja algab kiire-
nev lagunemisprotsess. 
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Kuidas mõjutab rõdu kinniehitamine või 
renoveerimine selle lagunemist?
Kõik sõltub sellest, kuidas töö on teostatud. Kui rõdu 
on kinni ehitatud või klaasitud eeskirjade vastaselt või 
arvestamata kohalike tingimustega, nii et vesi ikkagi 
sisse pääseb, algab või jätkub konstruktsioonide kahjus-
tumine. 

Enne igasugust täiendavat ehitustööd tuleb rõdu 
mõistagi eelnevalt renoveerida ja peatada armatuuri 
korrosioon. Kui see on tehtud ja rõdu ehk lodža on 
korrektselt kinni ehitatud või klaasitud, on betoon 
välismõjude eest kaitstud ning selle eluiga pikeneb 
märgatavalt. 

Mida on rõdu renoveerimisel kõige olulisem silmas 
pidada?
Rõdu renoveerimisel on oluline meeles pidada, et töö 
tuleb teostada vastavalt standarditele, kasutades õigeid 
materjale. 
Enamiku majade fassaadirenoveerimise käigus kor-
rastatakse ka rõdud. Kui töö teostatakse vastavalt pro-
jektile, on tavaliselt kaasatud ka ehitusjärelevalve, mis 
tagab, et töö teostatakse õigete meetoditega. 
Mõnikord aga renoveeritakse ainult rõdud – enamasti 
siis, kui mõni rõdupaneel on juba oluliselt kahjustunud. 
Sellisel juhul on oht valede töömeetodite ja materjalide 

[Elamu- ja Korteriühistu] rekonstrueerimine rekonstrueerimine [Elamu- ja Korteriühistu]

kasutamiseks suurem. Leitakse „hea ehitusmees“, kes 
on selliseid töid teinud ka varem ja soodsalt. Katkised 
kohad parandatakse tavalise tsementseguga, unustades 
aluspinna ettevalmistuse; roostes armatuurid värvitakse 
üle tavalise kruntvärviga. Selline valede materjalide ja 
tehnoloogia rakendamine ei peata rõdude lagunemist ja 
mõne aasta möödudes tuleb parandustöid paratamatult 
uuesti alustada. 

Parandatud betooni kaitseks on soovitatav paigaldada 
rõdule hüdroisolatsioon – aluspind tuleb kruntida ja 
paigaldada elastne hüdroisolatsioon. Seina ja rõdu-
pinna ühenduskohal tuleb lisaks kasutada spetsiaal-
seid tihenduslinte. 
Rõdu remondiks siintoodud meetodiga kulub ligi-
kaudu 2 päeva. Peale rõdu täielikku renoveerimist 
võib selle soovi korral katta näiteks keraamiliste plaa-
tidega.

Kas koduomanik võib või saab iseseisvalt 
rõdupaneelide seisundit kuidagi parandada? 
Rõdud tuleks korrastada ühiselt vastavalt ehitusprojek-
tile ja soovitatavalt koos kogu fassaadi renoveerimisega. 
Päris nii, et iga korteriomanik ainult oma rõdu ise käe-
päraste materjalidega remondib, ei ole kindlasti sobiv 
lahendus.

Paneelmaja rõdude olukorrast sõltub kogu maja seisund ja elanike turvalisus. Vajalikke töid peab aga 
kindlasti teostama asjatundja.

Kaarel Kiisler
Primostar OÜ müügiinsener 

Milline on raudbetoonist konstruktsiooni 
parandamise õige meetod? 
Õige meetod saab tuleneda ainult betooniremondi 
standardist.
Esmalt tuleb lagunenud kohast eemaldada kahjustu-
nud betoon, pind puhastada ja paljastunud armatuu-
rilt rooste põhjalikult eemaldada, kuni see on haljas. 
Kui jätta armatuurid roostest puhastamata, jätkub 
korrosioon ja mõni aasta hiljem võib lagunemine olla 
isegi suurem kui enne. Seejärel pintseldatakse arma-
tuur 2 mm paksuselt üle mineraalse korrosioonitõkke 
krundiga, mis ei lase ligi ei vett ega hapnikku. 
Töö tulemuse pikaaegse püsimajäämise nimel on eriti 
oluline just see etapp, et aluspind oleks võimalikult 
hästi ette valmistatud.
Seejärel tuleb spetsiaalseid betooniremondisegusid 
kasutades teostada betoonpinna parandus,
jälgides, et paranduskihtide paksused vastaksid kasu-
tatavate segude lubatud näitajatele.
Väiksemate kahjustuste ja lõpliku pinnasileduse saa-
vutamiseks tuleb lõppkihis kasutada peeneteralist 
remondisegu.

Rõdude renoveerimine tuleb teostada kogu majas ter-
vikuna, ning alati on lihtsam ja odavam seda teha üks 
kord ja korralikult!

Betooniremondi segude maaletooja:

Primostar OÜ
Laki 16, 10621 Tallinn
tel 6 563 162
www.primostar.ee

Betooniremondi teostaja:

Renofas OÜ
Kaare 14, 11618 Tallinn
tel 56 64 64 75 



Kütte ja elektri hind kallis?

Kasutage päikeseenergiat!
Päikeseküte OÜ poolt pakutav lahendus toob kohese säästu!

• Soovid olla sõltumatu energiahinna tõusust?

• Kellele on päikeseküte kasulik?

• Kuidas ja mismoodi toimib?

• Tähtajalise lepingu kuise kulu katab enamikel juhtudel tänane küttearve!

• Pakume tähtajalise lepingu võimalust hajutades uue süsteemi maksumuse pikema perioodi peale.

• Energia sääst algab esimesest kuust!

Kui soovid rohkem teada ning energiakuludel silma 
peal hoida, siis võta meiega ühendust!

www.paikesekyte.ee
Päikeseküte OÜ  Pärnu mnt. 130-25, Tallinn  tel: 6032333  e-mail: info@paikesekyte.ee

ª FASSAADIDE RENOVEERIMINE JA 
SOOJUSTAMINE

ª PANEELVUUKIDE HERMETISEERIMINE
ª ÜLDEHITUS- JA SISEVIIMISTLUSTÖÖD
ª TREPIKODADE REMONT
ª METALLKONSTRUKTSIOONIDE 

VALMISTAMINE JA VÄRVIMINE
ª KORVTÕSTUKI RENT
ª KATUSTE JA FASSAADIDE LUMEST JA 

JÄÄPURIKATEST PUHASTAMINE

tel: 661 7543  faks: 661 7537
mob: 5665 0629, 502 0095
esadongrupp@gmail.com  
meemav@hot.ee

OÜ Esadon Grupp
PUUVILLA 19
10314, TALLINN

PARIM VALIK!

MESA Eesti OÜ  Ädala 4, 10614 Tallinn
tel 661 4091  www.mesa.ee

elekter [Elamu- ja Korteriühistu]

Erinevate metallide reageerimisel torustikes tekkiv 
sade võib kütte- või jahutussüsteemid rikkuda juba 
mõne aastaga. Selle vältimiseks pakub  Bauer Vee-
tehnika OÜ ainulaadset elektromagnettehnoloogial 
põhinevat torustike ja radiaatorite läbipesu, mille 
tulemusel puhastuvad keemiavabalt nii radiaatorid 
kui ka muud küttesüsteemide osad, väheneb ring-
luspumba koormus ning pikeneb kogu süsteemi elu-
iga.
„Probleem on igas hoones, kus vedelik torudes ringleb, 
sest küttesüsteem koosneb erinevatest metallidest, mis 
omavahel reageerides tekitavad elektrokeemilise korro-
siooni, lahustuvad vette ning tekitavad musta sademe. 
Selle murega seisavad silmitsi nii uute kui ka vanade 
küttesüsteemide omanikud,“ selgitab Bauer Watertech-
nology toodete ametlik maaletooja ja ainuesindaja Ees-
tis, Bauer Veetehnika OÜ juht Urmas Kibur. 
Bauer tehnoloogial põhinev elektromagnet-veetöötlus-
seade paigaldatakse soojasõlme ning see töötab aasta-
ringselt. Paigaldus soojasõlme tehakse mõne tunniga, 
mistõttu pole hoone igapäevane kasutamine kuidagi 
häiritud. 
„Analoogset lahendust ei paku täna keegi. Mis on alter-
natiiv? Üks variant on küttesüsteemi puhastamisega 
mitte tegelda, sellisel juhul läheb süsteem tasakaalust 
välja, tekivad häired ja süsteem saastub,“ räägib Kibur. 
„Võimalus on ka torud läbi puhuda, pesta või surves-
tada, mis kahjuks aga ei garanteeri tulemust. Ja keemia-
põhine puhastamine paneb küll sademe liikuma, kuid 
hape, mida veele lisatakse, söövitab süsteemi erinevaid 
osi ning vähendab seeläbi kogu küttesüsteemi ressurssi. 
Samuti pole kasu pakutavatest hõljumipüüduritest, 
kuna need puhastavad ainult ringlevat vett, aga mitte 
süsteemi.“ Isegi kui nimetatud tehnoloogiad annaksid 
soovitud tulemuse, on neil üks suur puudus: nimelt 
ei kaitse nad uue sademe tekke eest. Baueri lahendus 
seevastu puhastab süsteemi ja hoiab ära uue sadestuse 
tekke.
Statistika järgi on vaid 20 % torustike või radiaatorite 
vahetamise põhjuseks nende läbiroostetamine. 80 % 
juhtudest on tegemist ummistusega. Kuna küttesüs-
teemi sisse ei näe,  saadakse probleemist aru alles siis, 
kui toas on väga külm või väga soe ehk kui sade on näi-
teks ummistanud termoregulaatori. Sade on enamasti 
põhjuseks ka siis, kui põrandasoojendus hakkab üht-
äkki ebaühtlaselt soojenema. Aga ainuüksi üks kraad 

Küttesüsteem vajab hooldust 
nagu iga teine hoone osa

ülekütmist toas tähendab küttekulude viieprotsendilist 
tõusu.
Vastupidiselt müüdile, et plastiktorude puhul pole 
puhastamist vaja, selgitab Kibur, et ka plastikto-
rude puhul on soojusvaheti, üleminekud, radiaatorid 
ning reguleerimisventiilid siiski metallist ja tekitavad 
reaktsioone. Demineraliseeritud või keemilise vee 
kasutamine võib küll vähendada süsteemis tekkivat 
korrosiooni, ent metallide omavahelise reageerimise 
(elektrokeemilise korrosiooni) vastu see ei aita. Tegeli-
kult suureneb mure küttesüsteemide pärast aasta-aas-
talt, sest uutel ja renoveeritud objektidel kasutatakse 
peenemaid torusid, väiksemaid soojusvaheteid ja ven-
tiile – need aga ummistuvad kiiremini.
 
Küttesüsteemi puhastust saab tellida ka teenusena
Kuigi energiasääst on meie teadvusesse jõudnud alles 
viimastel aastatel, on Bauer Watertechnology tootnud 
küttekulusid vähendavaid seadmeid juba alates 1989. 
aastast. Eestis paigaldati esimesed puhastussüsteemid 
1999. aastal.
Klientidele vastu tulles pakutakse Baueri puhastusteh-
noloogiat ka teenusena ehk korteriühistu ei pea sead-
meid endale ostma, vaid saab tellida pideva läbipesu 
(hooldusteenuse). 
Näide: 60 korteriga maja puhul maksab Bauer-puhas-
tusteenus 169 eurot kuus, samal ajal kui küttesüsteemi 
renoveerimine läheks maksma ligikaudu 60 000 eurot. 
„Sääst tekib lihtsalt,“ ütleb Urmas Kibur. „Mida efek-
tiivsemalt küttesüsteem töötab, seda madalamad on 
kütte-, remondi- ja hoolduskulud. Baueri puhastussüs-
teem on nagu investeeringu kindlustamine, mis tagab, 
et tehtud kallis investeering küttesüsteemidesse tasub 
end ära väga pikalt.“
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www.bauer.ee
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Korteriühistu revisjon

Korteriühistu aastaaruannete revideerimisel võib 
täheldada aastast aastasse korduvaid ühesuguseid 
puudusi, mis seotud kas korteriühistu juhatuse töö-
korralduse, raamatupidamisliku poole või aastaaru-
ande sisulise vormistamisega. Samas tasub teada, et 
korrektselt vormistatud algdokumendid ja ülevaat-
likult koostatud aastaaruanne lihtsustavad oluliselt 
revidendi tööd, hoiavad kokku raamatupidaja enda 
aega ja aitavad säästa ka korteriühistu raha vastavale 
teenusele kuluvalt ajalt.
Seega tasub enne dokumentide esitamist revidendile 
või audiitoritele mõelda järgmistele küsimustele.

Kas majanduskava sai tehtud?
Seadus näeb ette, et igal aastal koostab ja esitab KÜ 
juhatus liikmete üldkoosolekule kinnitamiseks majan-
dustegevuse aastakava, mis peab sisaldama kõiki 
majandamisega seotud eeldatavaid tulusid ja kulusid 
(nt tarbitava soojuse, vee ja elektri kogused ja maksu-
mus; liikmete kohustused sihtkulutuste ja koormatiste 
kandmisel; mõtteliste osade haldusega seotud kulud 
jms). Kui majanduskava tehtud ei ole, on väga raske 
saada realistlikku ülevaadet, kas on kogutud piisavalt 
raha hooldus-, haldus- ja remondikuludeks jms.

Kas raamatupidamise sise-eeskirjad on olemas?
Sise-eeskirjades määratletakse kontoplaani täpne kir-
jeldus ja reguleeritakse majandustehingute dokumen-
teerimine, raamatupidamisregistrite pidamine, tulude 
ja kulude kajastamine tulemiaruandes, varade ja kohus-
tuste inventeerimine, sisekontrolli meetmete rakenda-
mine jms seotud tegevused. Nõuetekohaselt vormista-
tud sise-eeskirjad lihtsustavad tunduvalt revidentide 
(audiitorite) tööd.

Mida tasub teada enne aastaaruande esitamist revidendile või audiitorile?

Marju Tuul
Reiting PR OÜ, raamatupidamisosakonna juhataja

Kas algdokumendid on korrektsed?
Raamatupidamise algdokument on majandustehingu 
toimumist kinnitav tõend, millel peavad olema kir-
jas kindlad seadusega määratletud andmed (nime-
tus, number, kuupäev, majanduslik sisu, arvnäitajad, 
poolte nimed ja aadressid, allkirjad, järjekorra nr). 
Kogemus näitab, et väga sageli puuduvad dokumen-
tidel juhatuse liikme kinnitused (allkirjad) ja kuluko-
had, st märge, kas väljamakse on tehtud remondi- või 
hooldustasudest.

Kas kõik vajalikud inventuurid on tehtud?
Aastaaruande koostamiseks inventeeritakse raama-
tupidamiskohustuslase varade ja kohustuste saldod, 
hinnatakse registrites kajastatud varade ja kohustuste 
väärtuse vastavust arvestuspõhimõtetele, tehakse 
reguleerimis- ja lõpetamiskanded ning koostatakse 
põhiaruanded ja lisad. Inventeeritud peavad olema 
kõik bilansi ja kasumiaruande kirjed. Lihtsustatult 
tähendab see seda, et esitaja peab teadma, millest need 
summad koosnevad.

Kas aastaaruanne vastab tulude ja kulude 
printsiibile?
Üheks aastaaruande koostamise põhimõtteks on 
tulude ja kulude vastavuse printsiip, mis tähendab 
seda, et aruandeperioodi tuludest arvatakse maha 
nende samade tulude tekkega seotud kulud. Näiteks 
kui jaanuaris esitatakse detsembri küttearve, siis tuleb 
kulusid ja tulusid arvestada ka detsembris. Teisisõnu: 
kui on tekkinud perioodi kulud, peavad tekkima ka 
perioodi tulud.

[Elamu- ja Korteriühistu] revisjon

Kas sai kirja, et käimas on kohtumenetlus?
Kui aruandlusperioodil on algatatud korteriühistu 
vastu kohtumenetlus, siis olenemata kohtuprotsessi 
algatamise ajast tuleb informatsioon aastaaruandes 
avalikustada. Üldjuhul (kui ei ole esitatud veel rahalist 
nõuet) antakse ülevaade menetluse hetkeseisust tege-
vusaruandes.

Kas laenukohustused ja -nõuded on eristatud nii 
lühi- kui ka pikaajalistena?
Üsna sageli võib näha, et laenukohustused on kajas-
tatud lühi- ja pikaajalistena, kuid samas laenunõuded 
näidatud ainult lühiajalistena. Mõlemal juhul – nii 
kohustuste kui ka nõuete kajastamisel – tuleb lähtuda 
samast loogikast.

Kas kõik aastaaruande kohustuslikud lisad on 
olemas?
Tihti kohtab ka bilansis ja tulemiaruandes sisalduva 
informatsiooni kordamist. Aastaaruande lisad peavad 

andma lugejale täiendavat teavet, mitte dubleerima 
põhiaruannetes näidatud numbreid. Korrektselt vor-
mistatud lisad aitavad ka korteriühistu liikmetel saada 
üksikasjalikuma ülevaate sellest, kuidas ja mis eesmär-
gil nende raha on kasutatud.

Millised lepingud reguleerivad töösuhet juhatuse 
liikmetega?
Korteriühistu juhatus valitakse üldkoosoleku poolt. 
Juhatuse liikmega ei sõlmita nn klassikalist töölepin-
gut, vaid töösuhe tugineb võlaõigusseadusele.

Kas mõne juhatuse liikme volituste tähtaeg ei ole 
lõppenud?
Üldkoosolek valib juhatuse liikmed ametisse ainult 
teatud perioodiks. Protseduuriliselt tähendab see vas-
tavaid kandeid ka Äriregistris. Üsna tihti võib kohata 
olukorda, kus juhatuse liikme volitused on lõppenud, 
kuid Äriregistrisse on jäetud kannete muutmise aval-
dus esitamata.

revisjon [Elamu- ja Korteriühistu]
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OÜ Lodiko Ehitus
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e-mail: info@lodiko.ee
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sioonid kulgevad vertikaalselt. Vähemalt tuleb tegelda prob-
leemsete korterite ja nende naaberkorteritega.
Paljudes Lasnamäe ja Mustamäe korrusmajades on keld-
rikauplused ja -baarid, mis tuleb kindlasti üle vaadata ja 
tõrjet teha. Tänapäevased normid küll reguleerivad selliste 
asutuste tegevust ja olukord ei ole enam nii hull kui varem.
Õnneks on haldureid, kes suudavad veenda kõiki elanikke 
tõrje vajalikkuses ja tervet hoonet saab töödelda korraga – 
nii on efekt kõige suurem. Kahjuks peab aga ütlema, et igas 
majas on üks-kaks korterit, kuhu lihtsalt ei lasta sisse. Nõuda 
seda ei saa, elaniku ebasanitaarsuse tõttu välja tõstmisele ei 
ole samuti seaduslikku alust. Enamasti on just need korterid 
ka peamised probleemi allikad.

Millises on kõige prussakarohkemad majad, kus on neil 
kõige parem pesitseda?
Prussakaid on nii uutes kui ka vanades majades. Kõik sõltub 
inimesest endast ja tema eluviisist. Praktika näitab siiski, et 
probleemseimad on vanad ühiselamud, kus elavad vähem 
kindlustatud inimesed, ja sotsiaalmajad. Maja ise võib küll 
uus olla, aga inimesed on endiste eluviisidega.

Mida saab ühistu teha, et prussakad tagasi ei tuleks?
Kui soovite, et eluruum oleks korras ja puhas, on seda vaja 
koristada. Nii on ka kahjuritega – nende eemal hoidmiseks 
tuleb jälgida ja hoida sanitaarset olukorda majas ning vaja-
dusel tõrjet teha. Parasiite ära kaotada ei ole võimalik, aga 
kontrolli all hoida küll.

Kas ühistu peaks tegema tõrjet tervele majale?
Kindlasti, kui inimesi õnnestub veenda selle vajalikkuses ja 
saada kõigi nõusolek.
Võib küll mõelda, et teenus on kallis, aga kui kahjurid pesit-
sevad näiteks elektrikilbis ja teevad seal pahandust, samuti 
elektroonilistes seadmetes nagu telerid, arvutid, telefonid, 
mikrolaineahjud, on nende parandamine hiljem ju kallim.

Milliseid mürke kasutatakse?
Nimede üleslugemise asemel on peamine, et tõrje oleks 
tehtud professionaalselt – nii on ka efekt kõige suurem. 
Vahendid vesilahuse, toidupeibutise ning geeli kujul, need 
ei ole ohtlikud inimestele koduloomadele ega taimedele.  
Preparaatidel on pikaajaline toime, mis kandub üle ühelt 
putukalt teisele füüsilise kontakti teel ja toimib nii ka töötle-
mistsoonist väljaspool.
NB! Pärast töötlemist geeli ja vesilahusega ei ole soovitatav 
kasutada aerosoole või putukatõrjepulbreid, geel kaotab nii 
oma mõju.

Nikolai Zavarzin
OÜ Astrades

Kust tulevad ja kuidas levivad prussakad?
Inimene on loonud prussakatele eluks ja sigimiseks väga 
soodsad tingimused. Väga raske on kindlalt öelda, kus tekib 
elu – kõikjal. Peamiseks prussakate levitajaks on inimene ise. 
Probleemsete inimeste kodus sigivad prussakad kiiresti 
ja levivad ka kõrvalkorteritesse. Putukad liiguvad mööda 
torusid ja paneelivahesid, vanemates majades ka pisikupe-
sade kaudu, elades kõikjal, kus on soe, vett ja toitu. Prus-
sakad liiguvad peamiselt öösiti, toitudes kõigest orgaanili-
sest, ka üksteise surnukehadest.
Prussakad ei jõua majja sugugi mitte üksnes sotsiaalselt 
vähekindlustatud inimese eluviisi tõttu prügimäelt. Neid 
võib koju tuua igaüks oma tavalise elutegevuse käigus. 
Näiteid? Kas või toidupoest. Välismaal näiteks müüs üks 
kuivikutootja oma kaubaga teadmatult koos ka prussakaid.
Parasiitputukaid võib sageli leida isegi uutest majadest. 
Elanikud on küll uued ja esimesed, aga enne neid oli seal 
ehitaja. Neid on võimalik koju tuua ka töökohast – näiteks 
riietusruumist. Või ühistranspordist. Prussakad jõuavad 
koju ka kasutatud kodumasinatega – soojades seadmetes 
meeldib neile väga pesitseda, sageli nad ka rikuvad masinaid.
On juhtumeid, kus inimesed on ostnud nn „teise ringi” 
kauplusest diivani ja sellega koos ka lutikad. 

Miks jaekaubanduse tõrjevahendid ei tööta?
Jaekaubanduses müüdavad tooted on lühikese mõjuajaga ja 
toimivad ainult kohas, kuhu pritsitakse – sureb üksnes isend, 
kellel on otsene kontakt mürgiga. Enamik prussakatest 
pesitseb aga kinnistes kohtades, kuhu mürk ei ulatu. Vahend 
on küll sama, mis profivahendites, aga selle kontsentratsioon 
on väiksem.
Emane prussakas jätab surres maha munakapsli ja sellest 
sündivatele järglastele sama mürk enam ei mõju. Putukad 
tunnevad ära kohad, mida on töödeldud mürgiga ja väldivad 
neid. Pika aja jooksul muutuvad nad üht tüüpi mürgile 
immuunseks, kohanedes sellega. Lõppkokkuvõttes on aero-
soolide kasutamine inimesele kallim ja tervisele kahjulikum. 
Balloonimürgid on enamasti tugeva lõhnaga ja võivad teki-
tada inimestele tervisehäireid, paljud on kurtnud peavalu ja 
pearinglust, pulbrid sattuvad õhku ja inimeste hingamistee-
desse, mõjuvad halvasti allergilitele inimestele. 
Professionaalse putukatõrje-ettevõtte töötajad on läbinud 
koolituse ja neil on ametlik kutsetunnistus.
Elektrivõrku pistetavad seadmed, mille kasutamisel luba-
takse vabadust kõikidest putukates, tekitab küsimust, kas 
leidub rohtu iga haiguse vastu. Kahjurid on ju erinevad ja 
neile mõjuvad erinevad mürgid.

Kui kortermajas on prussakad, kust on kõige õigem tõrjet 
alustada?
Kõige õigem on teha tõrje terves hoones ühekorraga ja verti-
kaalselt – putukate liikumistee järgi, sest kõik kommunikat-

Kuidas tõrjuda ebameeldivaid parasiitputukaid – kuidas nende vastu kõige tõhusamalt võidelda?
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Milleks korteriühistule kindlustus?

[Elamu- ja Korteriühistu] kindlustus

Korteriühistuid kõige tihemini tabavad probleemid 
on torustiku purunemine, katuste tormikahjustused ja 
tulekahjud ning sodimine trepikodades. Kõigi nende 
korral aitab kindlustus. Eelmisel aastal hüvitas ERGO 
korteriühistutele varakahjusid 65 juhtumil kokku 
167 000 euro eest, keskmine hüvitise suurus oli 2570 
eurot. 

Kuidas targalt kindlustada? 
Tihti valitakse kaitse vaid mõne riski, kas tulest, tor-
mist või hoonesisesest torustikuveest tekkinud kah-
jude vastu. See annab kindlustunde, mis võib aga 
osutuda petlikuks. Terviklikuma kaitse mistahes oota-
matuste ja ettenägematu õnnetuse eest annab kogu-
riskikindlustus. Olgu probleemiks sulalume tekita-
tud üleujutuskahjud keldris, vandaalide vägiteod või 
trepikoja siseviimistlust kahjustanud veeavarii, kõik 
olukorra ennistamiseks tarvilikud remonttööd saavad 
kindlustuse abil hüvitatud. Ajal, kui ühistute eelarved 
on pingelised ja remondifond pideva surve all, on 
täielik kindlustuskaitse heaks tagatiseks, et ka kallid 
parandustööd on võimalik alati ära teha. 

Ühistule võivad kulukaks osutuda ka teistele põhjus-
tatud kahjud. Nimelt võib korteriühistu tegevus või 
tegevusetus tuua kaasa olukordi, kus kolmandad isi-
kud või hoopis ühistu enda liikmed esitavad ühistule 
kahjunõude. Näiteks võib tuua hooldamata veetoru 
lekke või katuselt autodele varisenud lume põhjusta-
tud kahju hüvitamise. Sellisel juhul on ühistul abi vas-
tutuskindlustusest, eriti sellisest, mis hõlmab ka ühistu 
liikmetele tekitatud kahju. 

Kui tavaline ühistu vastutuskindlustus korvab vaid 
kolmandatele isikutele tekitatud kahju, siis ERGO 
hüvitab  ka korteriühistute liikmetele põhjustatud 
kahju ning võimalikud teiste kindlustusseltside kahju-

Nagu eramaja ja korterit, saab ka ühistuga kortermaju õnnetuste eest kindlustusega kaitsta. Esiteks 
selleks, et vältida suuri kulutusi tagajärgede likvideerimisel, teiseks selleks, et kindlustada oma seljatagune 
võimalike kolmandate osapoolte kahjunõuete eest.

Andres Konsap
ERGO Insurance SE kindlustusdirektor

nõuded. Teised seltsid võivad ühistu vastu nõude esita-
da näiteks siis, kui maja pööningul kaasomandis oleva 
toru lekke tõttu ujutatakse üle teises kindlustusselt-
sis kindlustatud korter. Vastutuskindlustusega ühistu 
saab edastada nõude oma kindlustusseltsile, ilma vas-
tutuskindlustuseta ühistu peab aga nõutud summa 
oma taskust leidma. Peale korteriühistu liikmete kah-
jude hüvitamise käib ERGO vastutuskindlustusega 
automaatselt kaasas ka õiguskaitse korteriühistule esi-
tatud alusetute nõuete eest. 

Koguriskikindlustuse ja vastutuskindlustuse tark kom-
bineerimine annab võimaluse korteriühistut kaitsta 
nii levinumate kahjuliikide kui ka üllatuslikumate 
juhtumite eest. Siis on teada, et kindlustuslepingu ole-
masolu tagab õnnetuse korral peale südamerahu ka 
reaalse kaitse. 

Korteriühistu kindlustus katab:
 Tulega seotud kahjustused
Loodusliku üleujutuse kahju
Torustiku lekke kahju
Tormi ja rahe kahju
Vandalismi ja ehitise osade varguse kahju
Klaaspindade purunemise kahju
Elektriseadmete rikke kahju

Kindlustusmakse kujunemine (näited)
2000. a ehitatud väike puitmaja üldpinnaga 600 m², 
koguriskikindlustus. 
Kindlustussumma 270 000 eurot, omavastutus 300 
eurot. Aastane makse 209,94 eurot.

1990. a ehitatud suur mitme trepikojaga kivimaja 
üldpinnaga 5000 m², koguriskikindlustus.
Kindlustussumma 2 250 000 eurot, omavastutus 300 
eurot. Aastane makse 487,82 eurot.



49

Sanitaartehnilised tööd ühistule!

16 aastat ja 400 ühistut! Küsige pakkumist!
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Установка отопительных узлов
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Küttesüsteemide renoveerimine
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Veemõõtjate vahetus
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Установка и поверка водомеров

ОТОПИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
Строительство и реновация 
отопительных систем
Проектирование отопительных систем
Регулировка и чистка отопительных систем
Химическая чистка отопительных систем
Установка отопительных узлов

НОВОСТЬ!
Индивидуальный расчет расходов

на отопление  (SIEMENS)

16-летний опыт.  400  квартирных товариществ!

KÜSIGE PAKKUMIST!

Kui elad, siis vastutad!
Parima ülevaate kortermaja tervikrenoveerimise ülesannetest saab nelja valdkonda kajastaval seminaril.

www.rivoco.ee
info@rivoco.ee
tel: +372 56 539 15

Küttesüsteemide renoveerimine
Küttesüsteemide läbipesu
Püstikute vahetus
Torutööd

Info: tel 734 3656
e-post: info@baltivara.ee
www.baltivara.ee

rastatud ka küttesüsteem ning ven-
tilatsioonisüsteem. 
Leiame, et tehtud töö on piisav sel-
leks, et anda õpitud kogemusi eda-
si korteriühistutele, kes soovivad 
algust teha kortermaja renoveeri-
misega. Selleks korraldame põhili-
selt Lõuna-Eestis seminari vormis 
tervikliku renoveerimisega seotud 
üritusi. 2013. aastal ja 2014. aasta 
kevadel oli huvi väga suur, mistõttu 
korraldame tänavu seminare kind-
lasti varasemast enam ning teeme 
vajalikke täiustusi, tuginedes osale-
jate tagasisidele. 

Seminari teemad saame jagada nel-
ja omavahel tihedalt seotud vald-
konda. Alustuseks anname ülevaate 
tervikliku renoveerimise kogemus-
test ehitusettevõtte seisukohalt. See-
järel räägime kortermaja renoveeri-
mise projekteerimise vajalikkusest 
ning selle terviklikkusest. Kõige hu-
vitavama osa ettekanne on usalda-
tud diplomeeritud energiaaudiitori 
ja Kredexi ametliku konsultandi 
hoolde, kes räägib konkreetsetest 
tulemustest komplekssel renovee-
rimisel. Samuti antakse üldine üle-
vaade protsessist kui tervikust ning 
lõpetuseks saab alati sõna ka juba 
renoveeritud kortermaja esindaja. 

Ligikaudu 30 % elanikkonnast elab 
täna Eestis korteriühistutes. Lähtu-
valt planeeritavatest seadusemuu-
datustest moodustatakse lähiaasta-
tel kõigis korterelamutes ühistud, 
misjärel elab korteriühistutes ligi-
kaudu 70 % elanikkonnast. See teeb 
Eestist maailma suurima korteri-
ühisturiigi. 

Elades kortermajas, peab iga ini-
mene mõistma, et tema vastutus 
kortermaja korrasoleku ja turvali-
suse eest on kõigi teiste elanikega 
võrdväärne. Ekslikult arvatakse, et 
kui kortermaja tegemistesse on kaa-
satud haldusfirma, siis probleemid 
lahenevad iseenesest ning vastutust 
ei peagi keegi kandma. Tundub, et 
ühistute nn sundmoodustamine on 
Eesti ainus viis anda korteriomani-
kele mõista nende vastutusest oma 
kortermaja ees, kus nad elavad. 
Lagunevad hooned ja kohati isegi 
eluohtlikud konstruktsioonid on 
piisavad argumendid, et lähiaastatel 
tuleb kortermajade renoveerimisel 
midagi tõsist ette võtta. 

Balti Vara Fassaadid OÜ on re-
noveerinud kompleksselt üle 30 
kortermaja. See tähendab, et lisaks 
välispiirete renoveerimisele on kor-

Elades kortermajas, 
peab iga inimene 
mõistma, et tema 
vastutus kortermaja 
korrasoleku ja 
turvalisuse eest on 
kõigi teiste elanikega 
võrdväärne.

fassaad [Elamu- ja Korteriühistu]
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Menpluss Eesti OÜ on 1997. aastal loodud ehitus- ja 

metallitöödega tegelev äriühing. Omame 16 aastast kogemust 

erinevate keerukusastmega objektide teostamisel. Ettevõtte 

põhiliseks tugevuseks on kvaliteet ja usaldusväärsus. 

Meie poolt teostatud objektidega saab tutvuda: 

www.menpluss.ee

Kontor/tootmine: Kalmistu tee 28B, Tallinn

menpluss@menpluss.ee

tel +372 6141 602

mob +372 534 26 267

KATUSETÖÖD

Teraskatuste ehitamine ja renoveerimine

Ehitis- ja ajaloomälestiste restaureerimine

Fassaaditööd

Vihmaveesüsteemide müük ja paigaldus

Lisaplekkide tootmine ja müük

Katusetarvikud

Plekksepatööd, käsiplekitööd

FASSAADITÖÖD

Korteriühistule terviklahendusi 
pakkuv OÜ Auricu soojustab maja 
vundamendist katuseni, vahetab välja 
aknad-uksed ja küttesüsteemi ning 
ehitab ventilatsiooni.

Turu 24, Tartu

Tel. +372 5551 7530

E-post: rainis@auricu.ee

www.auricu.ee

Terviklahendused 
korteriühistutele




