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KORTERELAMU KINDLUSTUS

Lisaks oma ruumide kindlustamisele peaks korteriomanik mõtlema ka 
ühistu vara kindlustamisele. Nii saab olla kindel, et võimaliku kahju korral 
on endine elukeskkond probleemideta taastatav. Korterelamu hoonekarbi 
kindlustus hüvitab majaelanike kaasomandile tekkinud kahju.

Kindlustus kõikidele hoone kaasomandi osadele. Kindlustatud on kõik korteriomanike 
kaasomandis olevad hoone detailid, mis on vajalikud ehitise püsimiseks, ohutuse tagamiseks või on 
ühiseks kasutamiseks

Korterelamu hoonekarbi kindlustusega on kaetud:

• piirdekonstruktsioonid (sh välisseinad, -aknad, katus);
• kandekonstruktsioonid (sh vundament, kandeseinad, vahelaed);
• üldkasutatavate ruumide (nt trepikoja, keldri) siseviimistlus;
• üldkasutatavate ruumide uksed ja aknad;
• hoonega püsivalt ühendatud üldkasutatavad elektri-, kütte-, gaasi-, ventilatsiooni-, vee-, 

kanalisatsiooni-, side-, tulekaitse-, valvesüsteemid ja liftid (sh väljaspool hoonet kinnistu piires 
asuvad tehnosüsteemid);

• hoonet teenindavad rajatised: piirdeaed, tõkkepuu, värav, prügihoidla (sh prügimaja), 
välisvalgustus, lipumast.

Kindlustamiseks ei pea olema loodud ühistut. Lepingu võib sõlmida ka maja haldav ettevõte, 
korteriomanikud ühiselt või esindajaks volitatud isik. Kindlustusmaksete tasumine toimub ühiselt ning 
hüvitis makstakse ühistule või kõiki omanikke esindavale volitatud isikule.

Korterelamu hoonekarpi on võimalik kindlustada järgnevate riskide vastu:

• tulekahju; 
• torustiku, seadme leke;
• torm;
• üleujutus;

Võimalik valida täiendavaid kindlustuskaitseid:

• Seadmerikke kindlustus aitab korvata seadmete purunemisest või sisemistest riketest 
tekkinud kahjusid. Eriti soovitatav on see uutele hoonetele, mille tehnosüsteemid sisaldavad ka 
seadmeid.

• Laiendatud kindlustus katab paljud erinevad kahjud, mida valikriskid ei kata. 
Näiteks hõlmab see kinnistu piires purunenud veetoru remondikulusid või ülepingest 
tehnosüsteemidele tekkinud kahjusid. Ülepinge võib rikkuda näiteks fonosüsteemi, lifti, katla, 
ventilatsiooniseadme või soojasõlme elektroonilise osa.

Lisaks hoonekarbi kindlustusele: korterelamu hoonekarbi kindlustus ei kata kolmandatele 
isikutele põhjustatud kahjusid, seetõttu soovitame lisaks sõlmida korterelamu  
vastutuskindlustuse. Samuti saab valida ehitustööde kindlustuse.

Korterelamu kindlustuse sõlmimine on eriti lihtne  
Salva e-müügi keskkonnas www.salva24.ee

• murdvargus, röövimine, vandalism;
• laiendatud kindlustus;
• seadmerike.



Sõlmides kuni 5-aastase perioodiga korterelamu kindlustuse 
lepingu Salva Kindlustuses, on iga kahjudeta aasta puhul 
omavastutus järjest väiksem! 

Omavastustus väheneb igal aastal 50 euro võrra, muutudes 200-eurose 
omavastutuse puhul kahjudeta perioodi jooksul järgnevalt:

Lisainfo ning tingimused Salva kodulehelt www.salva.ee või esindustest üle Eesti.

Salva Kindlustuse AS 
Pärnu mnt 16, Tallinn 10141 
6800 500, salva@salva.ee 
www.salva.ee
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Korterelamu korda 
KredExi abil

KredExi teenused korteriühistutele 2017. aastal

Uuringud on näida-
nud, et pisut enam kui 
30 protsenti Eestis ka-

sutatavast energiast 
kulub elamutele ning 

seetõttu on vajalik suu-
rendada teadlikkust 

energiasäästust ning 
luua võimalusi püsti-
tada energiatõhusaid 

eluasemeid ning muuta 
energiatõhusaks ole-

masolevaid.

Triin Reinsalu
KredExi eluaseme ja energiatõhususe 

divisjoni juht

Sihtasutus KredEx on eluasemevald-
konna arendamisse panustanud juba 
2001. aastast. Välja on kujunenud erai-
sikutele ja korteriühistutele pakutavad 
finantsteenused ning läbi aastate on 
eraldatud mitmesuguseid energiatõhu-
susega seotud toetusi.

Korterelamulaenu 
käendus

Kõige suurem soojusenergia kok-
kuhoiu potentsiaal on kindlasti kor-
terelamutes.  Majade terviklik re-
konstrueerimine, sh küttesüsteemi 
uuendamine, toob kaasa olulise säästu. 
KredEx on korterühistutele väljastanud 
laenukäendust ning toetusi. Ka sel aas-
tal on pangalaenu võtmisel võimalik 
kasutada korterelamu laenukäendust, 
mida pank peab üldjuhul vajalikuks 
siis, kui rekonstrueeritav elamu asub 
tõmbekeskustest eemal, majas on väga 
vähe kortereid, mis tähendab, et iga 
korteriomaniku maksekäitumine mõju-
tab koheselt ühistu maksevõimet, ning 
ka siis, kui elamus on võlgnikke. Seega 
võimaldab käendus maju korda teha üle 
Eesti olenemata maja suurusest. 

Korterelamute 
rekonstrueerimistoetus

Eelkirjeldatud finantsteenust toetab 
korterelamute rekonstrueerimistoetus, 
mida olulises määras on väljastatud 
2010. aastast. Aastatel 2010–2014 oli 
toetuse maksimaalseks määraks 35 
protsenti, toetuse abil on oma elamis-
tingimusi parandanud 661 korterma-
ja elanikud. Aastatel 2015–2020 on 
rekonstrueerimistoetuseks Euroopa 
Ühtekuuluvusfondist ette nähtud 102 
miljonit eurot.  Seega väljastab KredEx 
ka korterelamute rekonstrueerimistoe-
tust. Toetust väljastatakse põhimõttel, 
et toetuse määr (15, 25 või 40 protsenti) 
on suurem juhul, kui rekonstrueeritak-
se terviklikumalt. Olgu öeldud, et Tal-
linnas ja Tartus ei saa taotleda 15-prot-
sendilist toetust, välja arvatud juhul, 
kui kohalik omavalitsus on seadnud 
hoonele rekonstrueerimistööde piiran-

gud miljööväärtuslikel kaalutlustel või 
rekonstrueerimistööde käigus viiakse 
kütteõlil töötav katelseade üle taastu-
vale kütusele. 25-protsendilise toetuse 
puhul peab rekonstrueerima küttesüs-
teemi, soojustama fassaadi, katuse ja 
vahetama kõik vanad aknad, 40-prot-
sendilise toetuse puhul tuleb lisaks tõs-
ta külmasildade vältimiseks ka aknad 
soojustuse tasapinda või soojustada 
aknapaled ja paigaldada soojustagas-
tusega ventilatsioonisüsteem. Lisaks 
eraldab KredEx 50-protsendilist toetust 
projekteerimistööde, omanikujärele-
valve ja tehnilise konsultandi kulude 
hüvitamiseks. Oluline on märkida, et 
toetust saab küsida ka taastuvenergia-
seadmete kasutuselevõtuks. Praegu on 
umbes 85 protsenti KredExile laekuva-
test taotlustest just hoone terviklikuks 
rekonstrueerimiseks, mille puhul on 
toetusmäär 40 protsenti tööde kogu-
maksumusest. Sellest tulenevalt soovi-
tame rekonstrueerimistöödega mitte vii-
vitada, kuna toetuste vahendid saavad 
ilmselt otsa juba 2018. aastal. Märtsi 
lõpu seisuga oli toetuseks ette nähtud 
102 miljonist eurost taotlusi esitatud 51 
miljonile. Tervikliku rekonstrueerimise 
kõrval panustavad korteriühistud üha 
julgemalt ka taastuvenergiaseadmete 
kasutuselevõttu, mis küll tähendab 
suuremat investeeringut, ent on pikas 
perspektiivis mõistlik otsus.

Mai alguseks oli toetuse taotlusi laeku-
nud 267. Võttes aga arvesse KredExile 
laekunud päringuid korteriühistutelt 
ning infot projekteerijatelt, on töös 
veel üle saja projekti, mille puhul pole 
jõutud taotlust esitada, aga on teada, et 
ühistu on protsessi alustanud ja tegeleb 
asjaga aktiivselt. Keskmine korterite arv 
toetust taotlenud kortermajades on 37. 
Seni esitatud taotluste aluseks olevate 
rekonstrueerimistööde keskmine ko-
guinvesteering on 257 eurot ruutmeetri 
kohta, sealjuures on kulu 178 eurot/
m2 25-protsendilise toetuse puhul ja 
270 eurot/m2 40-protsendilise toetuse 
korral.

Mõtlema võiks panna tõik, et keskmi-
ne korteriühistu investeering 25-prot-
sendilise toetuse puhul on ruutmeetri 
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KINNISVARA HALDUS
KINNISVARA HOOLDUS

Tel. 660 1130
info@maket.ee | www.maket.ee

Meie eesmärgiks on säilitada ja kasvatada kliendi 
kinnisvara väärtust läbi korrapärase ja 

asjatundliku hoolduse ning parendustegevuse.
Koostöös kinnisvara omanikuga selgitame 

vajadused ning koostame personaalse 
teenustepaketi. Võimalik on valida kõiki 

teenuseid sisaldav täispakett või osta üksikuid 
teenuseid eraldi.

 
Maket Kinnisvara  omab pikaajalist kogemust 

kortermajade haldamisel ja hooldamisel
 

Meie poole võib pöörduda kõigis elamuhaldust 
ja kinnisvara puudutavates küsimustes.

kohta 129 eurot ja 40-protsendilise 
toetuse puhul 161 eurot. Seega on hin-
navahe kõigest 32 eurot, kuid rekonst-
rueerimise terviklikkuse tase ja soojuse-
nergia sääst on oluliselt erinev. 

Esitatud taotluste keskmine toetus-
summa on umbes 225 000 eurot. Kõige 
enam on taotlusi laekunud Tartumaalt, 
Harjumaalt ja Lääne-Virumaalt. Järg-
nevad Valgamaa ja Pärnumaa, kus on 
samuti aktiivselt rekonstrueerimistöid 
ette võetud.

Tuleb meeles pidada, et enne taotluse 
esitamist peavad majaelanikud olema 
vastu võtnud otsuse rekonstrueerimi-
seks ja tööde finantseerimiseks, samuti 
peavad olema planeeritud tehtavad 
tööd. Taotlemisel on abiks ka tehniline 
konsultant, kes aitab ühistutel taotluse 
esitamiseks vajalikke dokumente kokku 
panna. Ehitusprojektid läbivad eksper-
tiisi, mistõttu on menetlusaeg pisut pi-
kenenud – ekspertiisi tulemusena tuleb 
projekt võib-olla toetuse tingimustele 
enam vastavaks viia.

Elektripaigaldiste 
renoveerimise toetus 
Tallinnas

Olgugi et alati on mõistlik maja juures 
töid terviklikult teha, on ka erandeid. 
Näiteks juhul, kui teie majal on vana 
elektrisüsteem, mis kujutab ohtu nii 

hoonele kui selle elanikele, tuleb see 
töö eraldiseisvana ja kiirelt ette võtta. 
Ka sel puhul saab KredEx abiks olla, 
pakkudes Tallinnas toetust elektripai-
galdiste renoveerimiseks.

Toetuse eesmärk on Tallinnas vana 
pingesüsteemi (3 x 220 V) hoonete 
üleviimine uuele 3 x 230/400 V pin-
gesüsteemile. Elektrilevil on Tallinnas 
ligikaudu 10 000 klienti, kes elavad 
vana pingesüsteemiga kodudes. Elekt-
rilevi ei saa nendele hoonetele tagada 
kvaliteetset elektrivarustust. Samuti 
ei pruugi vana pingesüsteemiga elekt-
ripaigaldiste rikke korral selle likvi-
deerimine olla võimalik ja maja võib 
jääda elektrita. KredExilt saab taotleda 
majasiseste elektripaigaldiste renovee-
rimiseks toetust, mis katab vajalikud 
kulud kuni 50 protsendi ulatuses. Kõik 
hoonevälised elektritööd, sh liitumis-
kilbi ja hooneni mineva sisestuskaabli 
paigaldamise ning arvestite vahetuse, 
teeb Elektrilevi omal kulul. Miks tasub 
uue pingesüsteemile üle minna? Eba-
kvaliteetne elektrivarustus või voolust 
sootuks ilmajäämine pole ainsad põh-
jused – vanad elektripaigaldised võivad 
ohtlikud olla. Vana pingesüsteemiga 
elamute elektripaigaldiste juhtmete 
isolatsioon on kahjustatud, põhjus-
tades elektrikatkestusi ning tuleohtu. 
Elektripaigaldiste renoveerimise järel 
väheneb elektri- ja tuleõnnetuste oht. 

Uue pingesüsteemi rikkevoolukaitse 
aitab tõhusalt vältida elektrilöögi ohtu. 
Sama peakaitsmega on võimalik tarbida 
mitu korda suuremat võimsust – enam 
ei löö korgid korraga mitut elektriseadet 
kasutades välja. 

Olenemata sellest, 
kas eesmärk 

on korterelamu 
osaline või terviklik 
rekonstrueerimine, 

on elamistingimuste 
parandamisel abiks 
KredExi pakutavad 

teenused. KredExi 
teenustega saab 

tutvuda kodulehel 
www.kredex.ee. 



FASSAADITÖÖD · KATUSETÖÖD · ÜLDEHITUSTÖÖD
ФАСАДЫ · КРЫШИ · ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

� 55691575   � info@akfort.ee  www.akfort.ee

KVALITEETNE TERASKATUS KORTERMAJADELE
Projektist paigalduseni!

· Terasplekist katuse- ja seinaprofiilid
· Katuse lisaplekid ja tarvikud

· Kandvad profiilplaadid ja terasroovid
· Vihmaveesüsteemid, ohutus- ja turvatooted

www.weckman.ee

AS ESCO Weckman Eesti | Aiandi tee 25, 74001 Viimsi Harjumaa, Eesti
Oleme avatud E-R 8.00-17.00

Tel. +372 605 5690, +372 504 7139 | E-post: info@weckman.ee

Ilm muutub,

jääb!
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Kuidas võtta korterelamu 
rekonstrueerimisest 
maksimum?

Nõu annab Eesti Soojustusprojekt OÜ projektijuht Tambet Türk.

Korterelamu küttesüs-
teemi vahetamine või 

välispiirete soojustami-
ne üksi ei taga tervislik-

ku sisekliimat ega aita 
saavutada maksimaal-
set soojusenergiasääs-
tu, mis kajastuks ühis-

tuliikmete igakuistes 
kütte- ja elektriener-

giaarvetes. 

www.soojustusprojekt.ee

Seetõttu on mõistlik mõelda korterela-
mu terviklikule rekonstrueerimisele, 
milleks SA KredEx pakub oma toetus-
tega suurepäraseid võimalusi, ütleb 
Eesti Soojustusprojekt OÜ projektijuht 
Tambet Türk.

SA KredEx soovitab 25- ja 40-prot-
sendilise toetuse taotlemisel esmalt 
tellida energiaaudit ja -märgis. Selle 
juures peaks ühistu juhatus teadma, et 
energiaaudit on aegumatu, aga märgist 
tuleks vajaduse korral uuendada. Ener-
giamärgis ja -audit on vajalikud selleks, 
et tehniline konsultant või projekteerija 
oskaksid esmapilgul prognoosida, kui 
soojapidavad on hoone seinad, kui pal-
ju tuleb panna soojustust ning kas ka 
küttesüsteem vajab vahetust. Täpsemad 
arvutused tehakse siiski hiljem tegelik-
ku olukorda üle hinnates. 

Tehnilise konsultandi kaasamine oleks 
mõistlik võimalikult varajases staadiu-
mis, sest tema töö on aidata koostada 
rekonstrueerimise lähteülesanne, teha 
projekteerimis- ja hiljem ehitushange, 
aidata ühistul suhelda projekteerijate, 
ehitajate ja KredExiga ning olla abiks 
toetuse saamisel. Näiteks on tehnilise 
konsultandi pädevuses määrata, kas 
hoonel vajavad vahetamist kõik või osa 
aknaid, koostada projekt ning hoida see 

eelarves ning teha õigeid valikuid. 
Järgmine samm pärast lähteülesande 

ja eelarve koostamist on nende põhjal 
pangast laenutingimuste küsimine. Ül-
diselt võetakse laenu harilikult 20 aas-
taks ning pangalt saadakse konkreet-
selt teada, kui palju hakkab iga ühistu 
liige oma korteri ruutmeetri peale laenu 
maksma. Kuna rahateema on alati tund-
lik, on soovitatav nii konsultandil kui 
ka laenuhalduriga arutada läbi kõikvõi-
malikud ühistu liikmetel tekkida võivad 
küsimused, sest laenupakkumise peab 
kinnitama ühistu üldkoosolek, kus 
tekib kindlasti sügavam arutelu remon-
difondi teemadel. Näiteks on hea teada, 
et pank arvestab pakkumise tegemisel 
hoone asukohta ja võlglaste hulka.

Soojustamine on 
energiatõhususe juures 
eilne päev

Terviklik ehitusprojekt korterelamule 
peab lahendama kõik välispiiretega 
seonduvad probleemid alates katustest 
ja seintest kuni uste, akende ja rõdusi-
sudeni, et hoone jõuaks pärast rekonst-
rueerimisprotsessi soovitud energiatõ-
hususe klassi. Pelgalt soojustamine on 
seejuures nagu eilne päev – terviklik 
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rekonstrueerimine tähendab, et vanast 
korterelamust saab kui uus, kus on 
soojas toas värske õhk, puuduvad hal-
lituskolded ning kõik on ilus ja puhas. 
Küttes muudetakse ühetorusüsteem 
kahetorusüsteemiks, mis tähendab, et 
iga radiaatorit saab kohapeal ise regu-
leerida, hoones on soojustagastusega 
ventilatsioon ning võimalus vahetada 
välja ka vee- ja kanalisatsioonisüsteem. 

Soovi korral liitutakse päikesepanee-
liprojektiga, vahetatakse välja üldelek-
ter näiteks maja ees ja trepikodades, 
rajatakse keldrisse uued boksid, tehak-
se remont trepikojas ning vahetatakse 
ära üldkasutatavate ruumide aknad ja 
välisuksed. Võimalusi pakub KredExi 
meede palju, kuid siin on olulised kaks 
asja: kui suur on ühistu rahakott ning 
kõik projektid tuleb omavahel läbimõel-
dult toimima panna. Samas ei ole mõtet 
nii suure projekti puhul asju poolikult 
ette võtta. 

Kui projekt on paigas, taotleb projek-
teerija kohalikult omavalitsuselt ehi-
tusloa, mille peab heaks kiitma ühistu: 
vähemalt 51 protsenti ühistu korterite 
pinnast ja 51 protsenti korteriomanik-
ke peab olema planeeritava projektiga 
nõus. Seejärel vaatab toetuse taotluse 
põhjalikult läbi SA KredEx, broneerib 
positiivse otsuse korral finantsvahendid 
ja suunab projekti ekspertiisi. Targad 

bürood üle Eesti vaatavad ühistu re-
konstrueerimisprojekti üle, hindavad, 
kas soojustust on piisavalt, milliseid 
materjale on plaanis kasutada, kas 
sõlmed on planeeritud piisava detailsu-
sega ning kas energiaarvutused peavad 
paika. 

Küsimusi ja muudatusettepanekuid 
võib tulla omajagu, aga kui kõik on 
korras, korraldab tehniline konsultant 
hanked ehitaja ja omanikujärelevalve 
leidmiseks, seejures peab pakkumuse 
tegema vähemalt kolm ettevõtet. Otsus 
ehitaja ja järelevalve valikuks tehakse 
ühistu juhatuse ja tehnilise konsultandi 
koostöös, SA KredEx enam lepingutesse 
ei sekku. Pärast kvaliteetselt tehtud 
tööde vastuvõtmist maksab SA KredEx 
välja lubatud toetuse. 

Kellele milline 
projekteerimispakett 
sobib?

SA KredExi maksimaalse, 40-protsen-
dilise ehitustoetusega (Ida-Virumaal 
50-protsendiline) projekteerimispakett 
sobib kõige paremini Tallinna ja Tartus-
se, kuna nendes linnades on määrusega 
nõutud rekonstrueerimise miinimum-
toetusemäär 25 protsenti. Samuti on 
nendes linnades suuremad korterela-
mud, mis võimaldab teha sellest tulene-

Eesti Soojustusprojekt OÜ

Eesti Soojustusprojekt OÜ on 
spetsialiseerunud korterelamute 

rekonstrueerimise terviklahendus-
te projekteerimisele (välispiirded, 

küte, ventilatsioon, vesi- ja kanali-
satsioon, üldelekter jms). Aastate-
ga on tehtud ligi 220 rekonstruee-
rimisprojekti, millest 50 on olnud 

terviklahendused, kus lahendati 
minimaalselt välispiirete soojusta-

mine, küttesüsteem ja soojustagas-
tusega ventilatsioon.

valt ka suuremaid investeeringuid.
25-protsendilise ehitustoetusega 

(Ida-Virumaal 35-protsendiline) projek-
teerimispakett sobib pigem korterela-
mule, millel on väiksem rekonstrueeri-
misvõimekus ning elanikud pole valmis 
olemasolevaid juba vahetatud korterite 
aknaid soojustuskihti paigaldama. Sa-
muti ei ole selle paketi puhul nõutud 
ventilatsioonisüsteemi soojustagastust, 
mis võimaldab hakkama saada väikse-
ma rekonstrueerimiseelarvega. Väik-
sem eelarve ei tähenda aga alati seda, et 
korteriühistu võetav pangalaen tuleks 
võrreldes maksimaalse ehitustoetusega 
väiksem.



Kortermajade elektripaigaldiste 
rekonstrueerimisprojektid vastavalt 

KredEx’i nõuetele üle Eesti.

Osaleme ka SmartEnCity projektis, mille raames on juba valminud Tiigi 21 ja Tiigi 23 
ning valmimas Pepleri 10, Pepleri 12, Turu 3, Turu 15, Turu 7, Lutsu 16, Tiigi 8, Tiigi 9.

DOMIK OÜ
Türi tn.7, Tallinn
Teguri 30, Tartu
info@domik.ee
www.domik.ee

Vali number +372 58072926 ja helista!

Hea aeg Sinu kortermaja katuse renoveerimiseks!

Sooduspakkumise kasutamiseks võtke ühendust:

62 75 560   55 595 009
katus@monier.com  ehituskamin@gmail.com
www.monier.ee  www.ehituskamin.ee

www.monier.ee  |  www.ehituskamin.ee

Kvaliteetne ja hea hinnaga 
kivikatus Monierilt ning 
pikendatud garantiiga 
ehitustööd Ehitus Kamin OÜlt!

Kasutades märksõna “korteriühistu”, saad 
Monierist  klassikalised betoonist 
katusekivikomplektid Est-Stein Elegant 
plus ja Est-Stein Protector 30% 
soodsamalt! 

Tavapärase 2 aasta pikkuse ehitusgrantii 
asemel pakub Ehitus Kamin OÜ 5 aastat 
garantiid katusetöödele! 

Pakkumine kehtib kuni 31.12.2017.

Miks eelistada kivikatust?
Kivikatus on: vastupidav ja kvaliteetne – eluiga 100 aastat 
ja kauem; vaikne – ei tekita müra, kui väljas on tugev tuul 
ja sajab vihma või rahet; ilmastikukindel – kannatab suuri 
torme ja temperatuurikõikumisi, rääkimata tugevatest 
vihmadest ja paksust lumekihist; ilus – kivikatus on katus, 
mille üle saab uhke olla.



VEKONT EHITUS
Õismäe tee 57a 13515 Tallinn
+372 506 9370   /   +372 6572 007
info@vekontehitus.ee   www.vekontehitus.ee

• Реновация систем отопления
• Реновация водоснабжения

• Замена внутренней канализации
• Индивидуальный учет тепла

• Обслуживание и ремонтные работы

• Küttesüsteemide renoveermine
• Veevarustuse süsteemide renoveerimine
• Sisekanalisatsiooni süsteeme vahetus

• Individuaalne küttekulu arvestus
• Remondi ja hooldus tööd

aastane kogemus
летний опыт21

Korteriühistute parim koostööpartner
Лучший партнер квартирного сообщества
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Fassaadi renoveerimine 
on mõistlik siduda 
soojustamisega

Nõu annab EST Facade OÜ tegevjuht Lauri Liblik.

Hoone kõige silma-
paistvam osa on fas-
saad, millelt pudenev 

krohv ning luitunud ja 
kooruv värv ei tee au 

ühelegi majale. Kui aga 
majaühistu on jõudnud 

otsusele fassaad kor-
rastada, oleks seda
mõttekas teha koos 

soojustamisega.

www.estfassaad.ee

Fassaadi renoveerimiseks nimetatakse 
suurema mahuga töid, nagu soojusta-
mine, krohvimine ja uue fassaadikatte 
paigaldamine. Renoveerimisel tuleb 
tähelepanu pöörata kõigile ehitise olu-
listele omadustele: mehaanilisele tuge-
vusele ja stabiilsusele, tuleohutusele, 
hügieenilisusele, tervise- ja keskkon-
naohutusele, kasutusohutusele, müra-
kaitsele, energiasäästule ja -tõhususele, 
jätkusuutlikkusele, esteetilistele ja arhi-
tektuuriajaloolistele väärtustele.  

Millest alustada?
Kui ühistu on otsustanud hoone fas-

saad korda saada, tuleks esmalt kon-
sulteerida mõne pädeva spetsialistiga 
– fassaaditöid tegeva ettevõtte esindaja, 
projekteerija, ehituskonsultandi või 
omanikujärelevalve ettevõttega. Seejä-
rel tuleks lasta teha hoone ülevaatus ja 
hinnata objektiivselt selle seisukorda, 
seejuures analüüsitakse energiatarbi-
mist ja -kadusid ehitusfüüsika seisuko-
halt, vajaduse korral tehakse energiaau-
dit ning mõõtmised tegeliku soojakulu 
määramiseks.

Projekteerija tuleks valida litsentsee-
ritud büroost. Kindlasti tuleb lähtuvalt 
hinna-kvaliteedi suhtest arvesse võtta 
arhitekti portfooliot, mitte üksnes pak-

kumuse maksumust. Projekt peab ole-
ma koostatud nõnda, et see võimaldaks 
õigesti pakkuda ehitushinda, selle järgi 
on võimalik korrektselt ehitada ja kont-
rollida ehitamise projektile vastavust. 

Hea ehitaja valimine on 
keeruline 

Enamik korterelamuid renoveeritakse 
KredExi toetusega ja selleks on nõu-
tud tehniline konsultant. Konsultant 
peab pakkuma sõltumatut teenust ja 
tal ei tohi olla majanduslikke huvisid 
ettevõtete suhtes, kes on kaasatud re-
konstrueerimisprotsessi. Konsultandi 
üheks peamiseks ülesandeks on projek-
teerimis- ja  ehitushangete ettevalmis-
tus, analüüs ja korraldamine. Hanke 
läbipaistvuse huvides võiks luua ühistu 
juhatuse liikmetele ja konsultandile 
ühine e-posti aadress, kuhu laekuvad 
määratud tähtajaks nii projekteerimise 
kui ka ehitushanke pakkumised. Täht-
ajaks mitte saadetud pakkumised tuleb 
hankelt kõrvaldada. 

Et pakkumused oleks võrreldavad ja 
kergesti analüüsitavad, siis soovitaks 
tellida projekteerijalt või eelarvestajalt 
eelarve-mahutabeli, mis oleks pakku-
mise aluseks. Kui ehitaja on valitud, 
tuleks täpsustada koostöös konsultan-
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di ja ehitajaga lõplikud mahud ning 
korrigeerida hind pakkumuses toodud 
ühikuhindade järgi. Kindlasti tuleks 
hiljem, ehituse käigus jälgida, et ehitaja 
ei asendaks projektis toodud materjale 
astmelt kehvemate vastu!

Kuidas saavutada 
aastakümneid kestev 
fassaad?

Fassaadi vastupidavuse ja pikaealisu-
se annab eelkõige oskuslik töö ja kva-
liteetsete materjalide valik, olenemata 
sellest, kas tegemist on krohvi, kivi või 
puiduga. Materjalide paigaldamisel 
tuleb kindlasti järgida tootja paigaldus-
juhendit. 

Kindlasti pole mõtet üle mõne aasta 
fassaadi lihtsalt uue värviga viimistle-
da, vaid kui ühistu teeb otsuse fassaadi 
renoveerida, tuleks mõelda ka soojus-
tamisele. Sellega peatatakse edasine 
niiskuse tungimine välispiiretesse ja 
üldine maja lagunemine ning saavu-
tatakse soojusenergia kokkuhoid ja 
edasised pidevad kulutused fassaadi 
kergremondile. Tähelepanuta ei tohi ka 
jätta maja ülejäänud osi: katus, sokkel, 
vundament, avatäited, elekter, kütte-
süsteemid ja ventilatsioon.

Ehitusseadustiku kohaselt tuleb koos-
tada fassaadi soojustamiseks kooskõ-
lastatud projekt ja ehitusluba. Projekti 
kooskõlastamine on mõistlik jätta pro-
jekteerija ülesandeks, seejuures projekt 
on aluseks eelarve koostamisel, ehitus-
hanke korraldamisel ja ehitamisel. 

Paneelmajade puhul on osutunud 
kõige populaarsemaks soojustusisolat-
siooni liitsüsteem ehk lühendatult SILS, 
mille eeliseks teiste süsteemide ees 
võiks lugeda suhteliselt kerget kaalu ja 
kiiret paigaldamist. Kergete materjali-
dega fassaadiviimistlus võimaldab viia 
miinimumini hoone seintele ja vunda-
mendile langeva koormuse, mis mängib 
olulist rolli vanade hoonete soojustami-
se puhul.

Kogemused näitavad, et SILSi kasu-
tusaeg tehniliste näitajate halvenemise-
ta ning remondivajaduseta küündib va-
nematel fassaadidel näiteks Saksamaal 

juba üle viiekümne aasta. Et fassaadi 
pikaealisus oleks garanteeritud, tuleks 
mineraalsete krohvide puhul fassaad 
puhastada ja värvida kord kümne aasta 
jooksul; silikoonvaikkrohvide hool-
dustsükliks on kord kahekümne aasta 
jooksul.  Nanokrohvide puhul võib 
fassaadi hooldamine päevakorda tulla 
alles 25 aasta pärast. Kindlasti tuleb 
viivitamata parandada mehaaniliselt 
tekitatud vigastused, et süsteemi ei sat-
tuks niiskust.

Milliseid probleeme 
võib fassaadide 
renoveerimisel ette 
tulla?

Juhtmestiku võib jätta soojustuse alla, 
kuid see tuleks paigaldada vastavasse 
kaablihülssi. Praegusajal on paljudele 
renoveeritavatele objektidele projek-
teeritud ventilatsiooni õhukanalid fas-
saadile, soojustuse sisse. Päris õige see 
lahendus see siiski ei ole paigaldatava 
SILS-süsteemi puhul, kuid olude sunnil 
tuleb mööndusi teha. Kõige problemaa-
tilisemad kohad on majade viimased 
korrused, kuhu koondub palju õhuka-
naleid ja sellega seoses kahaneb soo-
justuse normaalne kinnitamisvõimalus. 
Ventilatsioonisüsteemi projekteerides 
on soovitatav arvestada majas olevate 
lõõride tihendamisega ja need kasutu-
sele võtta. 

Märgade materjalide pealekandmisel, 
nagu segu, krohvi ja värvi puhul, tuleb 
kindlasti arvestada temperatuuridega 
vahemikus 5 kuni 25 °C. Miinuskraadi-
dega hakkab vesi külmuma ja lõhub sel-
lega materjali keemilist struktuuri, mil-
le tagajärjel muutub see ebapüsivaks. 
Liiga kõrgetel temperatuuridel ja otsese 
päikese käes paigaldatud materjalidel 
aurustub vesi liiga kiiresti, tekivad mik-
romõrad ja kahaneb materjali püsivus. 
Ajaga mõrad laienevad ning fassaad 
hakkab lagunema. 

Ideaalis võiksid ühistud ja majaoma-
nikud valida ehitaja välja sügisel või 
talvel, et kevadel saaks temperatuuri 
tõustes kohe töödega alustada. Samas 
on märgade materjalidega võimalik 

tööd teha ka külmade ilmadega, kuid 
sellisel juhul peab fassaadi ümbritsev 
telling olema väga korralikult kiletatud 
ning seal sees olev temperatuur normi 
piires. Kasutatakse ka külmakindlaid 
segusid ja külmalisandeid, kuid võrrel-
des suvesegudega ei ole nende vastu-
pidavus veel hästi teada, sest need on 
alles hiljuti kasutusele võetud.

Millest oleneb 
fassaaditööde hind

Fassaaditööde juures määrab hinda 
kindlasti materjalide valik. Tihti tehak-
se valik odavamate materjalide kasuks, 
kuid ei arvestada, et nende hooldusvälp 
on tunduvalt lühem. Korteriühistud võ-
tavad koos KredExi toetusega üldjuhul 
pankadelt laenu 15–20 aastaks, seega 
võiks arvestada, et ka renoveerimisel 
valitud materjalid võiks olla sarnase 
hooldusvälbaga, sest vaevalt soovitakse 
hakata laenu tagasimaksmise ajal tege-
ma suuremaid väljaminekuid vajavaid 
töid.

Näide. Kogu objekti renoveerimise 
maksumuseks on u 1 miljon eurot ja 
parem krohv maksab u 8000 € rohkem 
ehk 0,8 protsenti kogu eelarvest (fas-
saadi maht u 2000 m2). Hinnangulised 
hooldusvälbad on mineraalsel krohvil 
7–10 aastat, silikoonkrohvil 15–20 
aastat ja nanokrohvil u 25 aastat. Prae-
guste hindade juures maksab 2000 m2 
fassaadi täielik ülevärvimine u 36 000 
eurot, kümne aasta pärast võib see olla 
juba kaks korda kallim. Kvaliteetsema-
tel krohvidel eelisteks on värvipüsivus, 
elastsus, need on mustust ja vett hülga-
vad, neil on parem difusioon ehk auru 
läbilaskvus.

EST Facade OÜ

Ettevõte on teostanud fassaadi- ja 
renoveerimistöid ligi 140 hoonel ja 

esimesed neist juba 2004. aastal. 
EST Facade eesmärgiks on pakku-
da klientidele sobivamaid ja pari-
maid energiasäästmise lahendusi 
ning nii ollakse spetsialiseerunud 

hoonete komplekssele renovee-
rimisele, mille lõpptulemuseks 

on energiasäästlik, ilus ja korras 
maja. Ettevõtte põhitegevus on 

soojustamisega seotud hooneosad: 
katus, fassaad, sokkel, vunda-
ment. Oma professionaalsetele 

koostööpartneritele usaldatakse 
projekteerimine, kütte-, vee-, ka-

nalisatsiooni-, elektri- ja ventilat-
sioonitööd. EST Facade ülesanne 

on aidata kaasa energiasäästlikku-
se tõstmisele ja eesmärk olla omal 

alal parimate hulgas.

Uurige põhjalikult ehitaja tausta. 
Mõned soovitused taustauuringuks:
1. Kontrollida ettevõtte registreeringuid (MTR) ja majanduslikku olukorda 
(teatmik.ee, inforegister.ee, creditinfo.ee, krediidiraportid.ee). 
2. Küsida tagasisidet varasematelt objektidelt.
3. Kontrollida ettevõtte registreeringut ja majanduslikku olukorda (MTR, teatmik.ee, 
inforegister.ee, creditinfo.ee, krediidiraportid.ee). Üle vaadata ettevõtte varem tehtud 
tööd ehk referentsid.
4. Jälgida hinna ja kvaliteedi suhet.
5. Uurida, kas ehitaja on valmis pakkuma lisaväärtust, näiteks projektis ette antutest 
paremad materjalid/seadmed, mõni tehniline lahendus.
6. Otsust tehes ei tasu kiirustada!



Eksdek OÜ on spetsialiseerunud eramute-, ärihoonete ja korterelamute soojustus- 
ja viimistlustöödele. 
Omame üle 15 aasta pikkust praktilist renoveerimis- ja fassaaditööde kogemust.
Meie eesmärk on pakkuda kvaliteetset, soojapidavat ja nägusat fassaadilahendust 
igale majale. Olla alati tellija läheduses alates ideest kuni lõpplahendusteni. 
Oleme paindlikud ja võtame arvesse tellija soove ja -vajadusi.

ERAMUTE, ÄRIHOONETE NING KORTERELAMUTE 
SOOJUSTUS- JA VIIMISTLUSTÖÖD
Üle 15 aasta praktilist renoveerimis- ja fassaaditööde kogemust

· Peatöövõtt · Üldehitustööd
· Renoveerimistööd · Fassaaditööd

Mänguväljakud ja skatepargid

Õnne 5, 11214 Tallinn | Telefon: (+372) 56 948 365 | E-post: info@atix.ee | www.atix.ee



Pälvisime 2016. aasta edukaima renoveerimisprojekti tiitli.

USALDUSVÄÄRNE JA KINDEL EHITUSPARTNER

© 2015 SEMT OÜ •    semt@semt.ee •   +372 506 2377

ÜLDEHITUSTÖÖ

KORTERMAJADE 
RENOVEERIMINE KATUSETÖÖD

FASSAADITÖÖD
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Vuukide renoveerimine 
pikendab maja eluiga 
ning hoiab küttekulud 
väikesed
millal on käes aeg maja renoveerida, selgitab Suves Vuuk OÜ juht Paavo Tammsalu

Heas korras hoone 
väärtus püsib kõrge, 

hoiab küttekulud väi-
kesed ja tagab mõnusa 

elu- ja töökeskkonna. 
Kuidas hoida betoone-
lementidest korterela-

mu olukorral silma 
peal ja millal on käes 

aeg maja renoveerida, 
selgitab hoonete ja ra-
jatiste hermetiseerimi-
sele spetsialiseerunud 

Suves Vuuk OÜ juht 
Paavo Tammsalu.

Eestis olevad raudbetoonelementidest 
monteeritud majad võib liigitada kah-
te ajajärku: nõukogude ajal ehitatud 
majad, mille elementide liitekohad on 
täidetud seguga, ning hooned alates 
1993. aastast, mille vuugid on hermeti-
seeritud elastse massiga. 

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

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

Tähele tasub panna ka seda, et eriti 
palju probleeme esineb aastatel 2003–
2005 ehitatud hoonetel, sest sel ajal 
muutis üks juhtivaid elastsete masside 
tootjaid oma tehase asukohta, millega 
kaasnes mittekvaliteetse materjali tu-
lek turule. Materjali elastsus vuukides 
kadus mõne aastaga, muutudes kiiresti 
jäigaks ja rabedaks – selliste majade 
vuugid oleks hädavajalik kohe reno-
veerida. Seevastu alates 2006. aastast 
ehitatud majadel ei tohiks probleeme 

olla, sest Eestis saadaolev materjal on 
olnud kvaliteetne ja kui paigaldusfirma 
on teinud head tööd, saate veel aastaid 
nautida head elukeskkonda vett ja tuult 
pidavas majas.

Kuidas vuuke remontida?
Enne vuugifirmaga lepingu sõlmimist 

tasuks välja selgitada makstava töö tasu 
ning üle vaadata ettevõtte varasemad 
referentsid. Kui kõik tundub olevat 
korras ja hind ühistule sobib, algabki 
töö! Kõigepealt tuleb seguga täidetud 
vuugid puhastada vanast segust, elast-
sest ainest ja tihendist kuni paneeli soo-
justuskihini. See on asja juures kõige 
vaevarikkam ja aeganõudvam töö, aga 
kui vuugifirmad ei tee seda hoolikalt, on 
tulemus mittekvaliteetne, ent avaldub 
alles aasta pärast. Samuti peaks kont-
rollima ka vuukide soojustust – kui see 
on puudulik, saab paigaldada soojustu-
seks ehitusvilla.



Paneeli servade vuugitavad pinnad 
peavad olema haljad ehk puhtad vär-
vist, lahtistest osadest ja vanast materja-
list. Seejärel paigaldatakse suletud poo-
ridega, vuugist 20-25 protsenti laiem 
põhjatihend, mis tagab vuugimassi 
paigaldusjuhise kohase paksuse ja õige 
kuju. Vuugitavad pinnad krunditakse 
selleks tööks ette nähtud primeriga, et 
tekiks paneeli ja massi vahel hea nakku-
mine. Tähtis on, et vuugimassi ei kan-
taks märja primeri peale, vaid oodataks 
ära selle kuivamine. 

Vuugimass paigaldatakse põhjati-
hendi peale nii, et vuuk saab ühtlaselt 
täidetud. Faasidega paneelide puhul 
paigaldatakse see faasi äärega võima-
likult tasa, faasideta paneeli puhul 
pannakse mass paneeli servast 5 mm 
sissepoole, et paneeli nõrgem pealis-
pind ei hakkaks hästi nakkunud massi 
ja temperatuuri muutusega kaasneva 
paneeli kahanemise koosmõjul mõrane-
ma. Lõplik nakkumine tekib, avaldades 
hermeetikule silumispulgaga ühtlast 
survet. Kvaliteetne vuugiremondi tule-
mus on selline, mis on hea väljanägemi-
sega ja jääb kestma aastateks.

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

Suves Vuuk OÜ

Suves Vuuk OÜ on 2006. aastal 
loodud ettevõte, mis on spetsia-
liseerunud liidete hermetiseeri-

misele. Ettevõtte töötajad on hea 
teoreetilise ja praktilise kogemuse-
ga, peavad oluliseks tähtaegadest 

kinnipidamist ning kvaliteetset 
tööd ja tulemust. Vuukide renovee-
rimist tellivad neilt nii korteriühis-
tud, omavalitsused kui ka ettevõt-
ted ning aastate jooksul on vuuke 

hermetiseeritud korterelamutel, 
eramutel, ühiskondlikel ja ärihoo-
netel, nagu Tehnopolis, Maksu- ja 

Tolliameti uus maja, Tondiraba 
jäähall, Tartu Ülikooli Narva kol-

ledž ja Rahvusraamatukogu, ning 
rajatistel, näiteks Tallinna teletorn 

ja Vabadussõja võidusammas. 
Kõigile töödele annab Suves Vuuk 

viieaastase garantii.
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Elastsete vuukide renoveerimine KÜ Vabaõhumuuseumi tee 4a, Tallinn

Betoniseeritud vuukide remont KÜ Laada 45, Rakvere
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Millal mõelda 
ventilatsioonisüsteemi 
uuendamisele ning miks 
on see vajalik?

Selgitab InteliVENT OÜ juhataja Toomas Kolk

Eesti kliimas veedab 
keskmine inimene üle 

70 protsendi oma elust 
siseruumides ja sellest 
olulise kodus. Puudu-

liku ventilatsiooni-
süsteemi tulemusena 

tõuseb süsihappegaasi 
sisaldus ning liigsest 

niiskusest võib tekkida 
hallitus, mis on tervise-
le ja töövõimele otseselt 

ohtlikud. Kuidas mõis-
ta, et siseruumi venti-

latsioon vajab uuen-
damist, ning millest 

renoveerimist alustada, 
selgitab InteliVENT OÜ 
juhataja Toomas Kolk.

www.intelivent.ee 

Mittetoimiv või halvasti toimiv ven-
tilatsioonisüsteem põhjustab ebakva-
liteetse sisekliima. Peamiseks prob-
leemiks ongi alaventileeritus, mis 
põhjustab korterite siseruumides liiga 
suure süsihappegaasi (CO2) sisalduse 
ja tihti ka liigniiskuse, mis soojustamata 
välispiirete korral kondenseerub hõlp-
sasti seintel ja lagedel ning põhjustab 
hallitusseente levikut. 

Lühidalt öeldes vajavad kõik vanad 
kortermajad õhuvahetussüsteemi 
rekonstrueerimist. Loomuliku ven-
tilatsiooniga kortermajades toimub 
õhuvahetus nn korstnaefekti toimel: 
väljatõmbelõõridest liigub saastunud 
õhk välja ja välisseinas asuvatest värs-
keõhuklappidest või avatäidete (uksed, 
aknad) ebatihedustest voolab värske 
õhk sisse. Enamasti puuduvad nõuko-
gude ajal ehitatud hoonetes värske õhu 
klapid ja see pääseb ruumidesse ainult 
läbi ebatihedate aknaraamide. Nende 
vahetamise järel õhutihedate plasta-
kende vastu lakkab aga suures osas ka 
värske õhu pealevool.

Loomulik ventilatsioon sõltub otseselt 
siseruumi ja välistemperatuuri vahest 
ning iga korteri väljatõmbelõõri pikku-
sest. Külmemate ilmadega on alumistel 
korrustel õhuvahetus liiga intensiivne. 

Sügisel ja kevadel ei saa ülemised kor-
rused piisavalt ventileeritud ning suvel 
on ainukene võimalus aknaid lahti hoi-
da ja tuulutada.

Panustada tasub 
komplekssele 
rekonstrueerimisele

KredExi kortermajade toetussüsteem 
võimaldab hoone komplektse rekonst-
rueerimise ja energiatagastusega nõue-
tele vastava õhuvahetusega ventilat-
sioonisüsteemi ehitamise puhul saada 
maksimummahus toetust – kuni 40 
protsenti kogu investeeringust. Parim 
tulemus on võimalik saavutada just 
kompleksse rekonstrueerimise käigus, 
sellisel juhul on võimalik näiteks kogu 
õhuvahetustorustik fassaadi ja katuse 
lisasoojustuse sisse peitu jätta, nii et 
korterites tehtavate tööde maht on mi-
nimaalne. 

Esmalt tuleks tellida ventilatsiooni-
süsteemi rekonstrueerimise projekt. 
Kompleksrenoveerimise käigus koosta-
takse kõikide rekonstrueerimisetappide 
projektid üldiselt ühe projekteerimi-
settevõtte kaudu. See kindlustab, et eri 
töölõikude projektid on omavahel koos-
kõlas: ventilatsioonitorud soojustuse 



Enne kortermaja ventilatsiooni renoveerimist 
ja projekteerimist vajalik teostada:

VENTILATSIOONI UURINGUD, 
KAARDISTUS JA PUHASTUS

komplektsed tööd, millega antakse vajalik info ja dokumentatsioon kogu
maja ventilatsiooni kohta. Tuvastatakse kõik probleemid ja iseärasused,
mida tuleb arvestada ventilatsiooni projekteerimisel ja ehituses

Teenust toetab ka KREDEX!

Ventilatsiooni uuringu, kaardistuse ja puhastuse teenuse olemus: 
• mõõdistatakse korterites erinevad siseõhu parameetrid;
• kaardistatakse kogu olemasolev süsteem;
• tuuakse välja eripärad ja probleemid, mida tuleb ehitusel arvestada;
• videouuringud kanalitest ja fotod olemasolevast olukorrast;
• puhastatakse täies mahus kogu olemasolev ventilatsioonisüsteem;
• korraliku dokumentatsiooni ja eskiisjooniste koostamine

K L I E N D I  K O M M E N T A A R :

Anvar Kima, KÜ Sõpruse 202

“Soovitaksin seda Firmat kõigile, kes hindavad
kvaliteeti ja usalduslikku kliendisuhet.”

 

Aero Grupp OÜ on MTÜ Eesti 
Energiasäästu Assotsiatsiooni
asutajaliige

Krediidiinfo reiting Aero Grupile: 
“Edukas Eesti Ettevõte 2015, 
Krediidiinfo reiting AA”

Äripäeva tunnustus: 
“Eesti Gasellettevõte 2015”

Võtke meiega ühendust ja pakume Teile vajadusel ka tasuta 
konsultatsiooni ning soovitame oma alla tipptegijaid Eestis!

Mõistlikud hinnad ja kvaliteetsed teenused!

Aero Grupp OÜ
www.aerogrupp.ee

info@aerogrupp.ee
tel +372 55 921 387

Pakume teenuseid üle Eesti!

all, ventilatsiooniagregaadid katusel 
või pööningul jne. Kompleksrenovee-
rimise korral esitab kõikide töölõikude 
ehitus- ja rekonstrueerimisprojekt ko-
halikule omavalitsusele projekteerija. 
Maksimaalse ehituse lõpphinna kind-
luse saavutamiseks on kindlasti vajalik, 
et enne ehitushanget oleks olemas 
lõplik (KredExi toetusmeetme korral 
ka edukalt KredExi ekspertiisi läbinud) 
ehitusprojekt ja ehitusluba. Vastasel 
korral võivad hilisemad ametkondade 
või ekspertiiside nõutud muudatused 
tekitada ühistule lisakulu.

Poolik lahendus on 
raharaiskamine 

Ventilatsioonisüsteemi rekonstruee-
rimisel kehtib põhimõte – tee üks kord 
ja õigesti! Lihtsad ja „natukene“ lahen-
dused võivad pikemas perspektiivis ku-
juneda kallimaks. Näiteks ilma energia-
tagastuseta sundventilatsiooni rajades 
tekivad talveperioodil külmad õhuvoo-
lud, mistõttu inimesed sulgevad värs-
keõhuklapid, kaotades sellega ka õhu-
vahetuse. Avatud värskeõhuklappidega 
kasvab aga oluliselt hoone küttekulu. 
Seevastu pisut rohkem investeerides 
oleks olnud võimalik välja ehitada kor-
ralik sisse- ja väljapuhke soojustagastu-
sega süsteem, kus sissepuhutav õhk on 
soojusvahetis väljatõmmatava õhuga 
peaaegu tasuta üles soojendatud.

Tänapäeval on vaieldamatult kõige 
mõistlikum lahendus sisse- ja välja-
puhke energiatagastusega mehaaniline 
ventilatsioonisüsteem. Kortermajade 
puhul on parim valik vastuvoolu plaat-
soojusvahetiga ventilatsiooniagregaa-
diga sisse-väljapuhkelahendus. Rootor-
soojusvahetitega agregaatidel toimub 
sanitaarruumidest väljatõmmatava ja 
eluruumidesse sissepuhutava õhu voo-
luhulkade teatavas osas segunemine, 

mistõttu need seadmed kortermajadele 
hästi ei sobi. Tehnoloogia areneb kii-
resti ja juba rajatakse Eestis esimene 
energiatagastuse ja niiskustagastus-
membraan-plaatsoojusvahetiga (ental-
pia soojusvahetiga) ventilatsioonisead-
mega näidisprojekt. Niiskustagastus 
on just meie kliimas äärmiselt tähtis 
kütteperioodi jooksul, kui normikoha-
ne õhuvahetus võib tihti siseõhu liiga 
kuivaks muuta. Entalpia soojusvaheti 
aitab viia alla ka ventilatsiooniseadme 
külmakaitse piiri ja hoiab nõnda kokku 
oluliselt eel- ja järelkütte energiat, pi-
kendades soojusvaheti kasulikku tem-
peratuuri vahemikku.

Tehnilisi võimalusi on palju. Võimalik 
on ehitada nii VAV ehk automaatselt 
muutuvate õhuvooluhulkadega vaja-
duspõhiseid süsteeme, mis kasutavad 
õhuvahetuse juhtimiseks sisekliima 
mõõtmise andureid (C02, suhteline 
niiskus, VOC jne). Praktikas kujunevad 
need süsteemid aga liiga kalliks ja kee-
rukaks. Investeeringu kulud ja saadav 
lisandväärtus klassikalises kortermaja 
rekonstrueerimise projektis ei ole tasa-
kaalus.

Üldiselt jäävad ventilatsioonisüstee-
mide hinnad keskmiselt 2500–4000 
euroni korteri kohta (käibemaksuga). 
Hind sõltub valitud lahendusest (tsent-
raalne sisse- ja väljapuhke ventilatsioo-
nisüsteem odavam kui korteripõhine 
ventilatsioonisüsteem), hoone ehitusest 
(kui keeruline on fassaad, mis olukorras 
on lõõrid, mis materjalist on piirded), 
kui palju on majas kortereid (väike arv 
suuri kortereid teeb investeeringu kor-
teri kohta kallimaks), milline on projek-
teeritud torustikulahendus jne. 

Oluline osa projektist on ka õhujao-
tustorustik ja müra. Parim lahendus 
on kollektor-tüüpi süsteem – igasse 
sisse- ja väljatõmbe punkti suundub 
eraldi kanal mürasummutuselemen-

diga õhukollektorist. Sellisel moel on 
välditud müra edasikandumine ruu-
mide vahel. Kuna kasutusel on väikese 
läbimõõduga õhukanalid, on oluline 
jälgida, et kasutataks spetsiaalseid anti-
bakteriaalse sisepinnaga kujupüsivaid 
plastkanaleid. Vastasel juhul võib hil-
jem tulla süsteemi ekspluateerimisel ja 
seadistamisel tõsiseid probleeme.

Üldiselt on tähtis hoida ruumides nor-
maalset sisekliimat ning püüda mitte 
sulgeda või täiendavalt avada ventilat-
sioonisüsteemi lõppelemente. Samuti 
tuleks lähtuda hea sisekliima printsii-
bist, mitte ainult energiatõhususest.

InteliVENT OÜ

Ettevõtte peamiseks tegevusalaks 
on innovatiivsete ja enegiasääst-

like kütte sisekliima ja energi-
alahenduste müük, paigaldus ja 

projekteerimine. InteliVENT OÜ on 
rekonstrueerinud sadade korter-

majade ventilatsioonisüsteeme üle 
kogu Eesti ja rajanud innovaatilisi 

ventilatsiooni ja küttelahendusi 
eramutest äri- ja tootmishoone-

teni. Aktiivset koostööd tehakse 
energiaaudiitorite, projekteerijate 

ja inseneridega ning vajaduse 
korral varustatakse klienti hoone 

sisekliima uuringute ja kaaluta-
vate tehnoloogiliste lahenduste 

tasuvusanalüüsidega.
InteliVENT OÜ on Zehnder Com-

fosystemsi ventilatsioonilahendus-
te ning kiirguskütte ja -jahutuse 
lahenduste ametlik maaletooja, 

passiivmajade ventilatsioonisüs-
teemide kaubamärgi PAUL Wär-

merückgewinnung Gmbh ametlik 
esindaja ja maaletooja.
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Taastuvkütustel 
põhinev kaugküte ja 
rekonstrueeritud elamu

 - puhtam elukeskkond 
ja väiksemad kulud

Eestis kasutab hinnan-
guliselt ligi 70 protsenti 

elanikkonnast eluase-
me soojusega varus-
tamiseks kaugkütet. 

Kaugküte on eelistatud 
valik ka Põhjamaade 

linnade soojusvarustu-
ses.  Näiteks Kopenhaa-
genis moodustab kaug-

kütte osakaal üle 95 
protsendi linna soojus-

varustusest, Helsingis 
üle 90 ja Stockholmis 

üle 70 protsendi.

www.utilitas.ee

Tänapäevased kaugküttesüsteemide 
tsentraalsed tootmisseadmed koos 
moodsate suitsugaaside puhastussüs-
teemidega võimaldavad kasutada kütu-
seliike, mida üksikus hoones tõhusalt 
ja keskkonnasäästlikult kasutada ei 
saa. Kaugküttesoojus jõuab hoonetesse 
kaugküttevõrgu kaudu, mis teeb selle 
tarbija jaoks turvaliseks ja mugavaks 
kütteviisiks – see hoiab loodust, on alati 
olemas ja ka hind on mõistlik. 

Eesti juhtivate kaugkütteettevõte-
te Utilitas juhi Priidu Nõmme sõnul 
panustavad nad energiatõhususe, 
varustuskindluse ja energiajulgeole-
ku suurendamisse. Ettevõte varustab 
kliente puhta energiaga, kasutades 
kõrgtehnoloogilisi seadmeid ning põhi-
liselt kohalikke taastuvkütuseid. „Kõik 
Utilitase kaugküttevõrgu piirkonnad 
on üle viidud taastuvkütustele ning 
fossiilkütuseid kasutatakse vaid tipp-
koormuste katmiseks.  Soojuse ja elektri 
tootmisel kasutame kütusena peamiselt 
kohalikke ja keskkonnasõbralikke met-
satööstuse raiejäätmeid – puiduhaket,“ 
selgitab Nõmm. Ta lisab, et viimase 
viie aasta jooksul on Utilitas investee-
rinud 71 miljonit kaugküttevõrkude re-
konstrueerimisse ning tootmisseadmete 
kaasajastamisse, mis tõstab nii kaug-
kütte teenuse kvaliteeti kui ka kogu 
süsteemi efektiivsust,“ selgitab Nõmm. 

„Korterelamu elanikud saavad aga ise 
samuti teha palju ära selleks, et energia-
tõhusust tõsta“, leiab energiatõhususe 
spetsialist ja soojustehnikainsener Ülo 
Kask. „Alustada saaks ka pisematest 
nüanssidest, näiteks võiks iga elanik 
meeles pidada, et tema korterile määra-
tud 1 m2 kütte hind sõltub otseselt ter-
ves hoones tarbitud soojuse kogusest, 
mida mõõdetakse hoonesse paigalda-
tud soojusarvestiga. Mida vähem tarbib 
hoone tervikuna, seda väiksemad on 
iga korteri küttearved.“ Kask juhib tähe-
lepanu, et toatemperatuuri langetamine 

ühe kraadi võrra võimaldab küttekulu 
kokku hoida ligi 7 protsenti. „Samuti 
saab iga elanik mõjutada kogu hoone 
soojuse kulu oma tarbimisharjumusi 
muutes, näiteks optimeerides sooja 
vee tarbimist, sest lisaks küttele, kulub 
hoonetes soojust ka tarbevee soojenda-
misele“, toob Kask välja. 

Küttekulusid aitab kokku hoida ka 
hoone küttesüsteemi renoveerimine ja 
kaasaegne soojussõlm. Asjatundliku 
soojussõlme reguleerimisega on võima-
lik saavutada optimaalset toatempera-
tuuri väiksemate soojuskulude juures, 
toob Kask välja veel ühe energia sääst-
mise võimaluse. „On teada aga tõsiasi, 
et Eestis nõuab ühe ruutmeetri korte-
ripinna kütmine tunduvamalt rohkem 
energiat kui näiteks Skandinaavias, 
kuna valdava osa siinsete majade sooja-
pidavus on väiksem,“ tõdeb ta. 
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Meie linnades on suurem osa kaugküt-
tevõrguga liitunud eluasemetest ehita-
tud aastatel 1960-1990. Korterelamu 
keskmist eluiga, 50-70 aastat arvesse 
võttes vajaksid need hooldustööde kõr-
valt ka põhjalikku rekonstrueerimist. 
Keskmiselt 14 000 korterelamut Eestis 
peaksid läbima rekonstrueerimise, kuid 
ekspertide hinnangul on vaid 2-3 prot-
senti nendest on tänaseks renoveeritud. 
Kase sõnul aitavad küttekulu vähen-
damist saavutada ka elementaarsed 
hoone soojustustööd, näiteks välisuste 
tihendite paigaldamine, pööningu või 
katuse täiendav soojustamine ning 
akende vahetus või nende tihendamine. 
„Selle asemel, et kütta välisõhku läbi 
piirete, peaksid nii hoone haldajad kui 
ka elanikud tõhusalt tegelema hoonete 
ja korterite soojustamisega,“ nendib ta. 
„Kvaliteetse renoveerimise läbinud kor-
termajade soojuskulude sääst võib ula-
tuda üle 50 protsendini,“ rõhutab Kask.

Üheks selliseks hooneks on “Kaunis 
energiasäästlik kodu” konkursi kan-
didaadina esiletõstetud korterelamu 

Keilas. Ligi pool aastat kestnud hoone 
renoveerimistööd lõppesid mullu ok-
toobris ning Vasara 6 korterühistu juha-
tuse liige Igor Onkel tunneb heameelt, 
et projekt on end igati õigustanud. „Kor-
terelamu renoveerimistööde tulemuse-
na on hoones saavutatud 55-protsen-
diline soojuse kasutamise vähenemine 
- see tähendab korterelamule rahaliselt 
praktiliselt ühe kuu pangalaenu mak-
set,“ tõdeb Onkel. Renoveerimistööde 
käigus soojustati kõik hoone välispiir-
ded, vahetati aknad ja rõdude piirded, 
uuendati küttesüsteem ning ehitati 
tsentraalne soojustagastusega ventilat-
sioonisüsteem, tutvustab Onkel. „Kõik 
need tegevused on oluliselt tõstnud ini-
meste rahulolu ja korteri turuväärtust 
umbes 15-20 protsenti,“ ütleb ta.

Olemasolevas nõukogudeaegses tüüp-
paneelelamus saavutati tänapäeval 
ehitatavate eluhoonetega sama ener-
giatõhususe ja elukeskkonna tase. 
„Taastuvkütuste kasutamine linna 
kaugküttevõrgus ja selle konkreetse 
korterelamu renoveerimistöödest tu-

lenev soojustarbimise vähenemine 
hoiavad ära aastas ligi 200 tonni CO2 
paiskamist atmosfääri,“ toob kaugküt-
teettevõtete juht Priidu Nõmm näite-
na välja. „Keila katlamaja, mis antud 
hoonet soojusega varustab, kasutab 
90 protsendi ulatuses taastuvat kütust 
- raiejäätmetest valmistatud puiduha-
ket,“ täpsustab Nõmm. Seega osutavad 
rekonstrueeritud korterelamud, mis on 
ühendatud kaugküttevõrku, läbi ener-
giasäästliku tarbimise positiivset mõju 
meie keskkonnale.

Utilitas kaugkütteettevõtete juhi Prii-
du Nõmme sõnul tõestabki viimaste 
aastate soojuse tarbimise vähenemise 
tendents, et üha rohkem inimesi on 
otsustanud energiasäästlikkusele tähe-
lepanu pöörata - maju soojustatakse, 
korrastatakse seadmeid ja kokkuvõttes 
elamute sisekliima paraneb, ala- ja 
ülekütmiste mured kaovad ning soojuse 
tarbimine langeb optimaalsele taseme-
le. „Koostöös klientidega saame anda 
olulise panuse keskkonnasäästlikku 
energiatarbimisse,“ usub Nõmm.



Miks tasub kortermaja 
renoveerimise juures 
mõelda päikeseküttele?

Selgitab küttelaheduste pakkuja Anrebell OÜ projektijuht Eerik Kaste. 

Kortermaja renoveeri-
mine ja moodsad ener-

giasäästulahendused 
tekitavad alati küsimu-

si, millest peamine on: 
kas see ikka tasub ära? 

Aus vastus on, et kui 
korterelamut ei reno-

veeri, hakkab see ühel 
päeval lihtsalt mõnest 
otsast lagunema ning 
lükkab suure tõenäo-

susega lagunemise 
lumepalliefektina käi-
ma. Seega valikut pole 

– renoveerima peab! 
Kuidas seda teha tar-

galt ja majanduslikult 
läbimõeldult, räägib 

küttelaheduste pakkuja 
Anrebell OÜ projekti-

juht Eerik Kaste. 

www.anrebell.ee 

Maja renoveerimise energiasäästu-
tingimusi aitab mõista fakt, et kõik on 
omavahel seotud ja odav soojusenergia 
on madala temperatuuriga. Mida see 
siis tähendab? 

Kui maja üldine energiavajadus on 
võimalikult madalaks toodud, saab 
hakata suuri muudatusi sisse viima 
tehnosüsteemidega. Soojuspump, soo-
justagastus ventilatsioonist ja päike-
seküte mängivad seejuures väga suurt 
rolli. Tootes soojuspumbaga sooja vett, 
tuleb soojuspumbal temperatuur tõsta 
üle 60 °C, kuid sellise kõrge tempe-
ratuuri tootmisel on kasutegur madal 
ja kompressori koormus mitu korda 
suurem kui tavalises režiimis. Suure-
pärane lahendus on päikeseküte, kuna 
kõrgete temperatuuride tootmine ongi 
päikesekütte puhul normaalne. Nii saab 
kevadest sügiseni vähendada soojavee 
tootmiskulusid ligi 80 protsenti ja aas-
tas keskmiselt ligi poole võrra.

Kui korteriühistul on soov päikeseküte 
paigaldada, on kõige õigem pöördu-
da spetsialisti poole, kellele tuleks 
kindlasti esitada andmed sooja vee 
tootmise kohta varasemast ajast. Vaja 
on teada suvist koormust jaanipäeva 
ajal – päikesekütte võimsust arvutatak-
segi selle järgi. Äärmiselt ohtlik on liiga 
võimsa süsteemi paigaldamine, kuna 
vaakumtorude sisetemperatuur tõuseb 
lauspäikese all üle 260 °C ja see tempe-
ratuur kahjustab süsteemi torustikku. 
Keemine ongi esimene märk süsteemi 
võimsusega liialdamisel ja selle prob-
leemi likvideerimine on üsna kulukas. 
Seega pöörduge spetsialisti poole enne 
süsteemi võimsuse projekteerimist.

Päikeseküttekollektorid on ka üsna 
suure pinnaga ja seega tuleb arvestada 
raamide konstruktsiooni juures tormi-
tuulega. Materjalide valik ja paigaldus 
pole koht, kus koonerdada, sest loodus-
jõud on tugevad ja kokkuhoid võib liiga 
kallilt kätte maksta. 

Millest sõltub 
päikeseenergia tasuvus?

Populaarseim ning enim spekulat-
sioone tekitav küsimus päikesekütte 
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puhul on selle tasuvus ja püsikulud 
korteriühistule. Tasuvus sõltub mitmest 
mõjutajast. Üks mõjutaja on pangalae-
nu pikkus, mille puhul näitab tänane 
praktika, et tehnosüsteemid tasuvad 
ära juba laenuperioodi teisel kolmandi-
kul. Kõige lühemad tasuvusajad on 7-8 
aastat ja pikemad ulatuvad 12 aastani. 
Kui aga maja saab renoveerimistoetuse, 
võivad tasuvusajad lüheneda ligi 40 
protsenti. Seega hakkab iga tegusama 
korteriühistu päikeseküte kasumit toot-
ma juba enne pangalaenu lõppu.

Püsikulud piirduvad korrektselt pai-
galdatud ja tasakaalus võimsusel süs-
teemi puhul ainult tsirkulatsioonipum-
ba elektrikuluga, mille võimsus on üsna 
marginaalne. Näitena võib tuua 18 kW 
päikeseküttesüsteemi viie korrusega 
kortermajal, kus tsirkulatsioonipumba 
elektritarbimine on 35 W. Seega on ühe 
päeva keskmine elektrikulu kuni 45 
senti ehk suvekuu kohta 10–13 eurot. 
Samal ajal toodab selline lahendus um-
bes 4 MWh soojusenergiat, mis maksab 
kaugkütte hinna järgi Tallinnas ligi 240 
eurot. Näiteks Päinurmes on soojuse-
nergia hind nii kõrge, et seal saaks sama 
süsteemiga kokku hoida suvekuul 400 
eurot.

OÜ Anrebell

OÜ Anrebell on Eesti ehitustu-
rul tegutsenud gaasitorustike, 

katlamajade, soojuspumpade ja 
päikesekütte projekteerimise ning 

ehitamisega juba 1993. aastast. 
Ettevõttel on välja kujunenud ehi-
tamise põhimõtted, mis väärtusta-

vad kvaliteeti ja kestvust.



Plaatimistööd

Trepikodade remont

Elektrikilpide vahetus

Trepikodade 
renoveerimisel 
10 aastat kogemust!

Käsipuude vahetus

Trepiastmete viimistlus 
epoga



Millele pöörata 
tähelepanu trepikodade 
rekonstrueerimisel?

Enamiku nõukogu-
deaegsete korrusma-
jade trepikodasid on 

väsinud ilmega – värv 
seintel on kulunud, 

trepikäsipuud tahaksid 
värskendamist ning 

seinad on veetud täis 
inetuid juhtmeid. 

www.ehituselement.ee

Kust alustada trepikoja uuendamist 
ning mida seejuures ei tohiks tähelepa-
nuta jätta, räägib ehitusfirma Lompka 
SK OÜ juhatuse liige Toomas Meldre. 
Vanemate korrusmajade trepikojad on 
harilikult krobelise seinapinnaga, mis 
on aastate jooksul kogunud kriime ja 
mõrasid. Mõnikümmend aastat tagasi 
seintele kantud värv ei vasta tänapäeva 
nõuetele ning ega ka aluspinna tegemi-
se kvaliteedile ei pööratud nõukogude 
ajal suuremat rõhku. Lihtsaim, kiireim 
ja soodsaim variant on lasta selliste 
trepikodade seinad katta pritskrohviga, 
mitte hakata tegema lauspahteldust 
pinna sirgeks saamiseks. Koridoride 
lauspahteldamisel ei ole mõtet, sest 
paneelid on tavaliselt suurte kalletega 
ning nende siledaks pahteldamine on 
aeganõudev ja kallis.

Krohviparandused on soovitatav teha 
kohe, kui praod või augud avastatakse, 
sest ajapikku kipuvad need suurene-
ma ning võivad kaasa tuua suuremaid 
probleeme, kui näiteks konstruktsiooni 
peaks tungima külmal ajal niiskus. Li-
saks seintele tasub tähelepanu pöörata 
ka treppidele, käsipuudele, põrandatele 
ja ustele-akendele. 

Uue välimusega 
trepikoda umbes 4000 
euro eest

Kui korteriühistu plaanib koridori(de) 
remonti, peaks kõigepealt leidma ehi-
tusettevõtja, kes tuleb kohale, hindab 
objekti ära ning teeb hinnapakkumise. 
Kindel valik on tuntud või tuttavate 
soovitatud ettevõte, kellel on ette näi-
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Selgitab ehitusfirma Lompka SK OÜ juhatuse liige Toomas Meldre.



data edukad referentsid. Ja kindlasti on 
oluline ka tellijate ja töötegijate oma-
vaheline klapp, sest koridoride remont 
toimub avalikus ruumis, kus inimesed 
käivad pidevalt edasi-tagasi. Seejärel 
tuleb sõlmida leping ning tööd võivad 
pihta hakata. 

Tööde pikkuseks tuleb arvestada vä-
hemalt nädal ning väga üldistatult öel-
des peaks ühe keskmise suurusega tre-
pikoja värskendamine minema maksma 
umbes 4000 eurot. Täpne hind oleneb 
muidugi tööde mahust ja materjalidest. 
Kindlasti ei tasu ühistul raha ette maks-
ta, vaid riskide minimeerimiseks lasta 
enne ettevõttel töö ära teha.

Ei tasu loota, et remondi ajal on trepi-
kodades kõik nii nagu varem. Sugugi 
mitte: aknad on tõenäoliselt kiledega 
kaetud, ruum on hämaram ning seal 
käib pidev töö. Samuti oleks hea tõsta 
remondi ajaks ära koridoris asuvad 
esemed, et need ei jääks ehitusmeestele 
ette ning teisalt ei puutuks kokku ehi-
tusmaterjalidega. Nõukogude ajast mäl-
lu sööbinud värvi- ja lakihaisu pärast ei 
maksa enam karta, sest nüüdisaja krun-
did, pahtlid, värvid ja lakid on enamasti 
veebaasil ning peaaegu lõhnavabad. 
Väga hea kvaliteedi, pikaealisuse ning 
lihtsa käsitlevusega on end näiteks 
tõestanud Caparoli kaubamärk.

Kui trepikoja trepiastmed on väga 
kulunud, tuleks neid remontida juba 
elanike turvalisuse pärast. Samuti on 
soovitatav lasta panna uued käsipuud 
ning nägusama ilme saavad ruumid 
kindlasti ka tänu põrandate värsken-
damisele ja uue värvi saanud piitadele 
ning piirdeliistudele. Lisaks on mõtte-
kas kohe paluda ehitusfirmal üle vaada-
ta ka trepikoja seintele veetud juhtmed 
– kas need saaks ehk karbikutega katta? 

Rääkides värvilahendustest, tasub 
kuulata lisaks elanikele ja ehituset-
tevõtte soovitusi. Trepikoda võib olla 
nii erk tibukollane kui ka veripunane, 
kuid reaalselt on paremad mahedamad 
ning heledamad toonid, mis muudavad 
trepikoja visuaalselt suuremaks ega 
väsita. Peale selle on tumedad toonid 
üldiselt kallimad kui heledad. 

Lompka SK OÜ
20-aastase kogemusega Lompka SK 

OÜ on Lõuna-Eesti ehitusfirma, mis 
on spetsialiseerunud kortermajade 
renoveerimisele nii täislahenduse kui 
ka eraldi etappidena. Ettevõte tegeleb  
maalritööde, lubi- ja savikrohvitöö-
de, trepikodade ja teiste siseruumide 
remondi, fassaadide soojustamise ja 
korrastamisega ning lisaks on sel pi-
kaajalisi kogemusi ka taluhoonete re-
noveerimisel. Pakume ka elumajade 
võtmed-kätte-lahendusi. Lompka SK 
pakub oma teenuseid üle Eesti, kõigile 
ettevõtte tehtud töödele kehtib kahe-
aastane garantii. 



www.ruukki.ee

TALLINN

Inmarx Partners OÜ
Peterburi tee 101
600 0222
inmarx@inmarx.ee

Võtke ühendust ja küsige pakkumist!

TARTU

Tartu Katuseehituse OÜ
Ringtee 78a
525 9444
tartu@katuseabi.ee

PÄRNU

Katuseabi OÜ
Ehitajate tee 12
502 9765
parnu@katuseabi.ee

Valige usaldusväärne tegija:

Kvaliteetsed, põhjamaade jaoks testitud katusematerjalid 
koos vilunud katusemeistritega leiate www.ruukki.ee/meister

USALDUSVÄÄRSEIMAD 
KATUSEMEISTRID 
LEIATE RUUKKIST

Astro Ehitus OÜ
Tehase tee 1, Raasiku
516 6150
info@astroehitus.ee



SOOJUSTUS JA HÜDROISOLATSIOON

SEINAD JA 
VUNDAMENT

Vaht kinnitub vahetult 
aluspinnale ja täidab kõik tühimikud

Kiire ja ühenduskohtadeta paigaldus

Soojapidavus on ühtlaselt 
hea kogu hoone ulatuses

Soojapidavus on oluliselt
parem kui enimtuntud
soosjustusmaterjalidel

Kiire ja ühenduskohtadeta paigaldus

Toimib kui hüdroisolatsioon ka eraldi 
katteta, ehk suletud rakuga

Pealmine kaitsekiht paigaldatakse 
rulliga või pritsitakse kuumalt 

(70°C), ehk ei kasutata
 põletit

    KATUSED

POLÜKARBAMIID
Kahekomponentne kuumalt pritsitav ja 

kiiresti kuivav kulumiskindel 
kattematerjal ja hüdroisolatsioon

Väga kiire paigaldus,
kõndimiskuiv 10 minuti pärast

Kergesti hooldatav

Pikk garantii

TREPIKOJAD

info@purest.ee

+372 50 84391

www.purest.ee 

Läike tee 2, Peetri, Harjumaa

VÕTA ÜHENDUST!

Kahekomponentne pritstav vaht



Millest alustada, kui 
remonti vajab teie 
korterelamu katus?

Hoone katuse remont 
ja renoveerimine on 

töö, mida ei tohi pikalt 
edasi lükata, sest vas-
tasel korral võivad sa-
demed ja muud ilmas-

tikuolud kahjustada 
hoone konstruktsioone 

kapitaalselt.

www.kattex.ee

Mida tähendab probleemse katuse re-
noveerimine, selgitab Kattex Ehitus OÜ 
juht Vladimir Tsjubik.

Katuse renoveerimine saab alguse 
projekteerimisest, mida omakorda tuleb 
alustada vana katuse hindamisest: mil-
line on katusekate, kuidas on säilinud 
soojustuskiht, kandekonstruktsioon ja 
vihmaveetorustik. Samuti on oluline 
tähelepanu pöörata katuseviikudele, 
karniisidele ning tuulutussüsteemidele. 
Kõige parem on selleks tööks kutsuda 
kohale katuseekspert, kes hindab vead 
ning teeb pakkumise katuse renoveeri-
miseks.

Enne katuse renoveerimistöödega 
alustamist tuleb aga koostada projekt, 
mille tegemisse tuleb kaasata konsul-
tant ning mõne sarnase pikaajalise 
kogemusega ehitusfirma, kellelt saab 
lahenduste kohta praktilist nõu. Tähe-
lepanu tuleb pöörata ka investeeringu 
tasuvusajale, sest korralikult läbimõel-

dud projekt ja kvaliteetne ehitustöö 
võiksid näiteks küttekulude alanemisel 
ja seniste hädaremontide ärajätmisel 
tuua sama suure või isegi suurema 
kokkuhoiu, kui on pangalaenule minev 
summa. 

Kui katuse renoveerimise projekt on 
valmis, tuleks ühistul esitada see Kre-
dExile koos taotlusega renoveerimistoe-
tuse saamiseks nii katuseremondiks kui 
ka juba tehtud projekteerimistööle ning 
ehituse ajaks palgatava omanikujärele-
valve eksperdile maksmiseks. 

Mida jälgida ehitaja 
valikul?

Oluline on, et projekteerimis- ja ehi-
tusmeeskonda kuuluksid kvalifitseeri-
tud ja suurte kogemustega töömehed, 
kes teevad seda töö iga päev, on kursis 
uuemate materjalidega ja oskavad 
soovitada tellijale parimat lahendust. 
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Probleemse katuse renoveerimisest räägib Kattex Ehitus OÜ juht Vladimir Tsjubik.



Korteriühistud eelistavad enamasti la-
mekatuse renoveerimistöödel värvilist 
ja värvitut eterniiti ning trapetsplekki, 
mis on praegu kõige taskukohasemate 
hindadega. Katuseremondi juurde käib 
ka soojustamine ning selle töö võiks ära 
teha sama ettevõte, kellega on leping 
katusekatte paigaldamiseks. 

Nii katusekatte kuumkeevitusmeeto-
dil paigaldamine kui ka mehaaniline 
kinnitamine on paljuski käsitöö, mil-
le tulemus sõltub otseselt töömeeste 
teadmistest ja oskustest. Kogemustega 
töömehed suudavad paigaldada katu-

sematerjali laitmatult ning kauakestvalt 
ka keerukama konstruktsiooniga lame-
katustele.

Iga ehitusettevõtte eesmärgiks võiks 
olla luua oma kliendi soovidele vastav 
tulemus, püüdes koostöö tulemusena 
säästa tellijat liigsest närvi-, raha- ja 
ajakulust. Kui ettevõte on ise ka mater-
jalide maaletooja, on tema pakkumine 
kindlasti soodsam kui nendel firmadel, 
kes ainult paigaldavad ja ehitavad. 
Kindlasti peaks tööde teostaja andma 
tehtud töödele ja materjalidele garantii.
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Kattex Ehitus OÜ

Kattex Ehitus OÜ on kiiresti 
arenev ja kvaliteedile orientee-

ritud ehitusteenuseid pakkuv 
ettevõte, millel on katusekatete 

paigaldamisel aastatepikkune 
kogemus. Ettevõtte paigaldab nii 

teras-, bituumensindel-, kivi-, 
eterniit-, plekk- kui ka kivipuistega 

teraskatuseid. Lamekatuste jaoks 
pakutakse järgmisi teenuseid: 
aurutõkke, soojustuse, SBS-i, 

katuseläbiviikude, kandeprofiilide 
paigaldus, pööratud lahendustega 

katuste ehitus ning plekkide ja 
vihmaveesüsteemide, katuse- ja 

seinaredelite, katusekuplite ning 
katusepollarite paigaldus.

Lisaks kuulub Kattex Ehitus OÜ 
tegevusaladesse ehitus vundamen-
dist katuseni, samuti ollakse abiks 

renoveerimis- ja remonditöödel 
– kipsvaheseinad ja fassaaditööd, 
puidutööd, terrassid, uste ja aken-
de paigaldus jne. Ettevõte kuulub 
Eesti Katuse- ja Fassaadimeistrite 
Liitu. Oma kvaliteedi kinnituseks 
annab Kattex Ehitus OÜ oma töö-

dele 2–4-aastase garantii.



Parim aeg kortermaja 
renoveerimiseks on käes

Eestis on tüüpiline 
elamu jõudnud 

vanusesse, kus oleks 
vaja nii ehituse 

konstruktsioonid 
üle vaadata kui 

ka tehnosüsteeme 
renoveerida. 

www.morrisonehitus.ee

Heaperemehelik suhtumine ja aru-
saam, et meeletute küttearvete ja ku-
luka pisiremondi asemel on õigem 
hooneid renoveerida, on praegu õnneks 
pigem reegel kui erand, räägib Morrison 
Ehitus OÜ projektijuht Gerhard Tross.

Ei tasu oodata hetkeni, mil remondi-
tööd saavad vältimatuks, nende maht 
aina suureneb ning remonttööde hind 
kerkib. Mõned ühistud eelistavad kor-
termaja osalist renoveerimist, kuid 
loomulikult kõige suurema efektiivsuse 
ja parima lõpptulemuse annab komp-
leksne renoveerimine. Mida aasta edasi, 
seda enam jõuavad ka ühistud otsusele 
võtta ette just kompleksne renoveerimi-
ne, mis annab tööde kogumahu pealt 
kokkuvõttes suurema rahalise kokku-
hoiu, kogu majale ilusa väljanägemise 
fassaadidest trepikodadeni, maksi-
maalse energiasäästu ning nõuetele 
vastava mikrokliima.

Terviklikul renoveerimisel on veel 
üks suur eelis – selle puhul saab pan-
kadelt parimatel tingimustel laenu ja 
ka KredEx kompenseerib olulise osa 

remonditööde kuludest. Statistika järgi 
esitatakse üle 80 protsendi KredExile 
laekuvatest taotlustest just hoone ter-
viklikuks rekonstrueerimiseks, mille 
puhul on toetusemäär 40 protsenti töö-
de kogumaksumusest. 

Kuidas saada 
remonditöödeks 
40-protsendilist toetust?

Selleks, et kortermaja saaks 40-prot-
sendilise toetuse, peab olema plaanis 
ette võtta järgmised tööd: soojustada 
fassaad ja katus, rekonstrueerida küt-
te-, vee- ja kanalisatsioonisüsteem ja 
paigaldada soojustagastusega ventilat-
sioonisüsteem, samuti tuleb vahetada 
kõik aknad, paigaldada need soojustu-
se tasapinda või soojustada aknapaled. 

Morrison Ehitus OÜ kogemused näita-
vad, et õigesti renoveeritud kortermajal 
on täiesti reaalne saada säästu küt-
tekuludelt üle 50 protsendi (aga võib 
ulatuda koguni 70 protsendini), kui 
soojustada korralikult katus, fassaad 
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Renoveerimisest räägib Morrison Ehitus OÜ projektijuht Gerhard Tross.

„Meie kogemused näitavad, et õigesti renoveeritud kortermajal on täiesti reaalne saada säästu küttekuludelt üle 50 protsendi (aga võib ulatuda 
koguni 70 protsendini), kui soojustada korralikult katus, fassaad ning renoveerida kütte- ja ventilatsioonisüsteem,“ ütleb Morrison Ehitus OÜ 
projektijuht Gerhard Tross.
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Morrison Ehitus OÜ

Morrison Ehitus OÜ on Eesti 
erakapitalil põhinev ehitustöödega 
tegelev ettevõte, mis tegeleb põhi-
liselt fassaadide ja katuste ehituse 

ning renoveerimisega. Viimastel 
aastatel on jõudsalt arenetud 

kortermajade kompleksse renovee-
rimise suunal. 

Ehitusfirma eeliseks on kvali-
fitseeritud tööjõu olemasolu, kes 

täiendavad end igal aastal nii 
praktilise töö kui ka täienduskoo-
lituste varal. Projektide täitmisel 

kasutatakse ainult pikaaegse 
kogemusega usaldusväärseid 

partnereid ning maailma juhtivate 
materjalitootjate  toodangut.

Igale kliendile pakutakse per-
sonaalset lähenemist. Morrison 

Ehitus OÜ jaoks on kõige olulisem 
kliendirahulolu, mida pakub 

kvaliteetne lõpptulemus. Ettevõt-
te tegevuse võtmesõnadeks on 

usaldusväärsus, paindlikkus ning 
tähtaegadest kinnipidamine.

Morrison Ehitus OÜ soovitab võtta õppust võtta teiste renoveeritud majade kogemustest ja 
uurida pakkumisi teinud ettevõtete referentse. Kindlasti tasub renoveerida korterelamu tervik-
likult, kuna energiakulu vähenemise arvelt saab tasuda laenukulud ning korteriomanikule kodu 
ülalpidamiskulud ei suurene.

ning renoveerida kütte- ja ventilat-
sioonisüsteem. Fassaadide puhul võib 
need pärast soojustamist katta krohvi, 
puidu, kivi või plaadiga, mis annab 
hoonele värske välimuse ja teeb selle 
ilmastikukindlaks. Peale katuse ja fas-
saadi on oluline pöörata tähelepanu 
ka rõdudele, lodžadele, vundamendile, 
soklile, uutele akendele ja ustele, sest 
renoveeritud välispiirded kaitsevad 
maja tuule, ilmastiku ja löökide eest 
ning korralik renoveerimine pikendab 
oluliselt maja eluiga. Samuti annab iga 
selline töö hoonele juurde energiasääs-
tu ja korrektset välimust ning tõstab li-
saks kõigele kinnisvara ja selles asuvate 
korterite väärtust.

KredExi toetuse saamiseks peab ette 
võtma ka tehnosüsteemide uuenda-
mine: uuel kütte-, ventilatsiooni- ning 
vee- ja kanalisatsioonisüsteemil on olu-
line osa hoone energiatõhususe kasva-
tamisel ning küttekulude kokkuhoiul. 
Enne tehnosüsteemide projekteerimist 
ja renoveerimist tutvustab ehitusfirma 
ühistule võimalikke lahendusi ning 
koos ühistuga valitakse välja kõige 
otstarbekamad ning pikas perspektiivis 
kasulikumad võimalused.

Kuna renoveerimise esmasteks nõue-
teks on energia- ja ressursisäästlikkuse 
vajadus, asendatakse remondi käigus 
senised vanad tehnosüsteemid täna-
päevaste töökindlate lahendustega, 
millel on oma kindel töö- ja kasutusiga, 
harilikult näiteks 20 aastat. Sageli juh-
tub, et tellija mõtleb küll küttesüsteemi 
ja veetorustike vahetamisele, kuid puu-
dutamata jääb väga oluline teema ehk 
hoone kehv sisekliima, mida saab pa-
randada ainult ventilatsioonisüsteemi 
renoveerides. Terviklik renoveerimis-
protsess peaks sisaldama õhuliikumise 
parandamist kodudes ning üheks la-
henduseks on ühtlase sundventilatsioo-
ni tekitamine koos soojustagastusega, 
millega saavutatakse ühelt poolt parem 

õhuvahetus ja teiselt poolt küttekulude 
kokkuhoid. 

Ehitaja valikuga ei tasu 
kiirustada

Oluline on muidugi ka õige ehitaja 
valik. Kahjuks kiputakse sageli kaldu-
ma kõige odavama hinnapakkumise 
poole, mis võib olla tehtud töökoge-
museta ettevõttelt, kes kasutab kõige 
odavamat materjali ning kellel puudub 
energiasäästlike lahenduste väljaehi-
tamise kogemus. Sel juhul ähvardab 
ühistut risk, et kortermajal ei õnnestu 
saavutada planeeritud soojusenergia 
kokkuhoidu.

Seega soovitab Morrison Ehitus OÜ 
võtta õppust võtta teiste renoveeritud 
majade kogemustest ja uurida pakku-
misi teinud ettevõtete referentse. Kind-
lasti tasub renoveerida korterelamu ter-
viklikult, kuna energiakulu vähenemise 
arvelt saab tasuda laenukulud ning kor-
teriomanikule kodu ülalpidamiskulud 
ei suurene. Lisaks saate tervisliku sisek-
liima ning pikema elueaga elamu, kus 
on hea elada. Tänu KredExi toetusele 
on just praegu õige aeg renoveerimine 
ette võtta. 

Kompleksse 
renoveerimise 
tulemus:
* maksimaalne 

energisääst
* hoone ilus 

väljanägemine 
* hoone pikem eluiga
* nõuetele vastav 

mikrokliima





Otsustasime renoveerida 19 korteriga elu-
maja 2013.a. julgustatuna KREDEX-i korter-
majade rekonstrueerimise toetusmeetmest, 
mis võimaldas saada toetusi renoveerimis-
projekti koostamisele ja ehitusjärelevalvele 
ning hoone energiasäästlikkuse tõstmisele. 
Toetusproramm nägi ette hoone üksikasjaliku 
rekonstrueerimisprojekti koostamise, mille 
nõutavaks osaks oli soojustagastusega venti-
latsioon. Meie maja on ehitatud 1960.-date al-
guses sellele ajale omase loomuliku väljatõm-
bega ventilatsiooniga. Enamuses korterites 
olid renoveerimise alguseks vahetatud aknad 
tänapäevaste tihedate akende vastu, mis tun-
duvalt vähendasid olemasoleva ventilatsiooni 
efektiivsust. Hoone paikneb elava liiklusega 
tänava ääres ning sellest põhjustatud tolm 
ja liiklussaaste tungivad tuppa, kui ei toimu 
siseneva õhu filtreerimist. Soovisime saada la-
hendust, mis annaks tänapäeva standarditele 
vastava puhta siseõhu, oleks kuluefektiivne 
ning mida oleks vana majal puhul lihtne rea-
liseerida. Vanades majades võib täiendava 
ventilatsioonitorustiku paigaldamine osutuda 
väga keeruliseks, sest see vajab lisaruumi nii 
korterites kui ühiskasutuses ruumides, kus 
torustik võib osutuda esteetiliselt vastuvõeta-
matuks. 

Kuna investeering sellisesse projekti on suur, 
siis tegime ka ise eeltööd sooviga leida meie 
hoone tarvis terviklik tehnosüsteemide lahen-
dus, mis oleks jõukohane hankida ning hiljem 
üleval pidada, mille ekspluatatsioon oleks 
lihtne ja hooldusvajadus minimaalne, ent mis 
selle juures annaks nõutava energiasäästu 
ning tagaks korterites vajaliku õhukvaliteedi. 
Projekteerija pakkus meile algselt välja hoo-
nepõhist või korrusepõhist soojustagastusega 
ventilatsioonilahendust. Olime juba varem 
uurinud korteripõhiste soojustagastusega 
ventilatsiooniagregaatide võimalusi ja palu-
sime projekteerijal teha arvutused ka sellisele 
süsteemile, mis tundus meile kuluefektiivsem. 
Meid huvitasid just plaatsoojusvahetiga pide-
va töörežiimiga seadmed. Nendest mõnevõrra 
odavamate vaheldumisi sisse- ja väljapuhu-
mistsüklitel töötavate korteripõhiste seadmete 
kohta olime saanud mitmelt poolt vastukaja, 
et need ennast praktikas ei õigustanud jäädes 
soojuslikult ebaefektiivseteks ning seejuures 
ei võimaldanud ka toaõhku filtreerida, teki-
tades pigem tolmuringlust. Seepärast jätsime 
viimatimainitud seadmed vaatluse alt välja.

Otsustamise teeb sarnaste rekonstrueerimis-
projektide puhul tellijale keeruliseks asjaolu, 
et projekteerija ei taha meelsasti võtta endale 
vastutust lahenduse tasuvusarvutuste kohta. 
Samas on tellija eelarve ning investeerimisvõi-
malused piiratud ning lahenduse maksumust 
kogu elutsükli kestel on oluline teada juba 
projekteerimise algfaasis, et osata variantide 
vahel valikut teha. Investeeringute suurusele 
seab piirid asjaolu, et korteri igakuised kulud 
koos laenu tagasimaksetega pärast rekonst-
rueerimist ei tohiks oluliselt ületada rekonst-
rueerimiseelseid kulusid.

Kaaludes mitmete projekteerija poolt paku-
tud lahenduste vahel, jõudsime järeldusele, et 
parimaks lahenduseks meie majale on lokaal-
sed soojustagastusega MELTEM seadmed, mis 
pikemas perspektiivis omasid meie jaoks olu-
lisi eeliseid. Kindlust lisasid Tallinna Tehnika-
ülikoolis teostatud uuringud, mis kinnitasid 
nende Saksamaal valmistatud seadmete näi-
tajate vastavust tootja andmetele ning nende 

Soojustagastusega ventilatsioon 
kortermajas – ühe ühistu kogemus

efektiivsust mitte ainult paberil. Lisaks uurisi-
me ka seadmete seniste kasutajate kogemusi.

Loetlen siin mõningaid argumente, mis 
andsid meie ühistu puhul alust otsustada selle 
lahenduse kasuks tsentraalse ventilatsiooni 
asemel:

1. Tsentraalne või korrusepõhise ventilat-
siooniagregaadiga süsteem eeldanuks täien-
davate torustike väljaehitamist, milleks sobiva 
ruumi leidmine oli keerukas. MELTEM sead-
mete puhul see vajadus puudus. Trepikoda-
desse ega korteritesse täiendavaid torustikke 
paigaldada polnud tarvis, seadmete õhukana-
litega välisseinas arvestas projekteerija juba 
fassaadiprojekti koostades.

2. Tsentraalse süsteemi efektiivsusnäitajate 
tagamiseks on tarvis tagada teatud minimaal-
ne õhuvool läbi soojuspumba soojusvaheti. 
Mida suurem õhuvool seadet ja kortereid 
läbib, seda efektiivsem keskne süsteem on. 
Väiksemate õhuvoolude puhul tsentraalse 
süsteemi soojustagastus väheneb. MELTEM-i 
korteripõhistel seadmetel seda ei juhtu ja 
korteris on võimalik õhuvahetust individuaal-
selt reguleerida vastavalt vajadusele. Kodunt 
pikemaks ajaks lahkudes saab seadme välja 
lülitada.

3. Keskse ventilatsioonisüsteemi kahjuks 
rääkis asjaolu, et sel juhul vajanuks me talvis-
te toatemperatuuride normi piires hoidmiseks 
hoonesse võimsamat küttesüsteemi, kuna 
tuppa satub värske õhk välistemperatuuril. 
MELTEM-i seadmete puhul eelsoojendatakse 
väljast tuppa jõudev õhk väljuva õhu poolt 
lokaalselt ning küttesüsteem võib olla arves-
tatud madalamale soojuskandja temperatuu-
rile. See oli meile oluline, kuna saime küttevee 
arvestusliku temperatuuri jätta madalamaks, 
mis sobis kokku meie küttesüsteemi rekonst-
rueerimispõhimõtetega ning andis säästu 
küttesüsteemide ehitamisel.

4. Soojuspumbaga tsentraalne ventsüsteem 
nõuab korralisi hooldusi ja hoolduslepingut. 
Lokaalsete MELTEM agregaatide hooldus 
seisneb siseneva ja väljuva õhu filtrite vahe-
tamises, millega ühistu saab sügiseti enne 
talvekülmade saabumist hakkama omal jõul.

5. MELTEM-i lokaalsed seadmed kasutavad 
tänapäevaseid madala energiatarbega vaik-
seid ventilaatoreid. Kahtlesime alul, kuivõrd 
seadmete tööst tekkiv müra võiks saada 
häirivaks magamistoas. Veendusime hiljem, 
et keskmisel võimsusel töötav seade, millega 
tagatakse vajalik õhukogus ja -kvaliteet ka-
hele inimesele kogu ööks, ei tekita häirivat 
mürafooni.

6. Et seadmed korteri interjööris vähem 
silma paistaksid, on need võimalik süvistada 
seina sisse. Osa korteriomanikke kasutasid 
seda võimalust. Kui seadmele paigaldada kat-
te-element, näiteks raamitud pilt, siis jääb ta 
märkamatuks ja näib sisustuse osana.

Enamusse korteritest paigaldasime MELTEM 
seadmete standardversiooni, mille õhuva-
hetust saab kolmeastmeliselt reguleerida 
seadmel asuvalt lülitilt. Nõudlikumad kor-
teriomanikud lasid lisatasu eest paigaldada 
puldiga juhitava mudeli, millel on enam regu-
leerimisastmeid, aga mis kallima hinna juures 
oma töö lõpptulemuselt ei erine esimesest.

Mõningast vastuseisu elanike hulgas tekitas 
asjaolu, et rekonstrueerimise tulemusena 
tekib tuppa seinale „üks karp”. Osad korterio-
manikud kasutasid ära võimaluse paigaldada 
seade süvistatuna seina sisse nii, et välja jääb 
vaid õhuke karbi äär. Sel juhul saab seadme 
ette riputada näiteks pildi ning vaataja ei saa 
aru, et pildi taga asub ventilatsiooniseade.

Oleme otsustanud, et filtreid ostame ja vahe-
tame kogu ühistus korraga, nii on soodsam. 
Teeme seda sügisel vahetult enne külmasid, 
et tagada ettenähtud soojusvahetus ja seadme 
kasutegur ka külmade saabudes läbi talve-
kuude.

Vanemate kortermajade renoveerimisel soo-
vitan kindlasti kaaluda MELTEM-i korteripõhi-
seid seadmeid ühe alternatiivina, et lihtsalt ja 
töökindlalt lahendada hoone soojustagastuse-
ga ventilatsioonisüsteem. 

Enn Vilgo
juhatuse liige
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