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Korteriühistute eri

Balti Vara Fassaadid OÜ on Eesti suurim ja kogenuim korterelamute rekonstrueerimise 
peatöövõtu ettevõte ning korteriühistute turul tegutsenud 15 aastat. 

SA Kredex toetusmeetmega korterelamute rekonstrueerimine
Terviklikult rekonstrueeritud korterelamul on parem sisekliima ning väiksemad 
küttekulud. Säästad üheaegselt nii tervist kui raha!

Nr. 1 
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Eestis

Eesti Korteriühistute Liidu koostööpartner aastast 2007. Põhja-Eesti kontor

Tartu mnt 84A, 10112, Tallinn

Telefon: +372 7343 656
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Korteriühistute eri

 Uuendamisele läks ka 
senine ahiküte, osaliselt 
jäid ahjud-kaminad küll 
alles. See tähendas ka 
uue keskkütte- ja sooja 
vee süsteemi ehitamist.

Tegusaimad 
korteriühistud 
valitud ja 
pärjatud

Eesti Korteriühistute Liit (EKÜL) kuulutas 
oktoobris korteriühistute suurfoorumil 15. 
korda välja parimad korteriühistud üle Ees-
ti ning tunnustas tublisid ühistujuhte. Kor-
teriühistute selle aasta konkursil valiti pa-
rimad kolmes kategoorias: ilus koduümb-
rus, parim korteriühistu juht ja edukaim 
renoveerimisprojekt. Lisaks jagati ka hul-
galiselt eriauhindu.

Auhinnasaajad sõelus välja konkursi ko-
misjon, kuhu kuulusid Kaie Kunst majan-
dus- ja kommunikatsiooniministeeriumist, 
Heikki Parve sihtasutusest KredEx, Ants-Ol-
le Sõmer Tallinna linnavaraametist ning Ur-
mas Mardi Eesti Korteriühistute Liidust. Au-
hinnad anti üle korteriühistute XXII suur-
foorumil. 

“Tore on näha, et järjest rohkem tuleb 
korteriühistute konkursile tugevaid kon-

Korteriühistute 2019. aasta edukaim renoveerimis
projekt asub Tartus, kauneim korrusmaja 
koduümbrus Rakveres ja Kuressaares ning parim 
ühistujuht Anneli Arder tegutseb ka Kuressaares.

kurente väljastpoolt Tallinna ja Tartut, 
pilt muutub kirjumaks. Konkursile esita-
tud kandidaatide tase on järjest kõrgem ja 
konkursi komisjonil järjest keerukam üht 
ja ainust võitjat valida,” kommenteeris Ees-
ti Korteriühistute Liidu juhatuse liige Ur-
mas Mardi.

Mardi sõnul jäi tänavu sõelale mitu ühis-
tut, mis on teinud midagi uut, kohanenud 
paindlikult kaasaegse elamuehituse välja-
kutsetega ja võtnud ka ühena esimestest ka-
sutusele innovatiivseid lahendusi, mis juba 
mõne aasta pärast on tõenäoliselt väga po-
pulaarsed. 

“Seetõttu otsustas komisjon ka sel aas-
tal anda välja mitu eriauhinda, et tunnus-
tada neid julgeid ühistuid ja ühistujuhte,” 
märkis Mardi.

EEsti kortEriühistutE liit

tänavu andis komisjon väl-
ja neli eriauhinda, et tõsta esi-
le ühistuid, mis on viinud reno-
veerimisel ellu lahendusi, mis 
on eeskujuks korteriühistutele, 
kel sama tüüpi majad. 

Eriauhinna rõdude lahendu-
se eest võitis korteriühistu Jär-
veotsa 43 Tallinnast. “Selle eri-
auhinna saaja on rekonstruee-
rinud korterelamu täies ma-
hus, mille käigus soojustati ka-
tus ja välisseinad, vahetati ak-
nad ja välisuksed, vahetati küt-
tesüsteem, paigaldati soojusta-

gastusega ventilatsioon, paigal-
dati päiksepaneelid, korrastati 
elektrivarustus, remonditi lif-
tid, tehti siseviimistlustööd ja 
veel palju muud. 

Eriauhinna toob ühistule 
aga rõdude lahendus: rõdude 
kandekonstruktsioonide re-
mont koos esipaneelide täieli-
ku vahetuse ja kergklaaside pai-
galdamisega,” tutvustas Mardi. 

“Kuna rõdupaneelide vahe-
tus ei kuulunud KredExi toeta-
tavate tööde hulka, maksid ela-
nikud selle eest ise,” märkis ta.

EriaUhind – miljöö
TUndlik kaTUS ja 
TaaSTUv EnErgia
lahEndUS
korteriühistu lutsu 16 
Tartus 
Eriauhinna sai korteriühistu, 
mille hruštšovkat peeti enne 
renoveerimist nii koledaks ja 
kiriku kõrvale sobimatuks, et 
isegi lammutamine oli jutuks. 

“Tänu ühistu juhatuse suu-
rele tööle ja koostööle linnaga 
lammutamisest loobuti. Teh-
ti terviklik rekonstrueerimine, 
sh soojustati fassaad, vahetati 
kõik aknad puitakende vastu, 
paigaldati soojustagastusega 
tsentraalne ventilatsioon; vahe-
tati vee- ja kanalisatsiooni tras-
sid, küttesüsteem muudeti ka-
hetorusüsteemiks. Hoone sai 
nutikodu seadmed. Eriti aval-
das muljet katuse- ja taastuve-
nergialahendus – vahetati kan-
dekonstruktsioonid ja katuse-
kate ning paigaldati uuendusli-
ku meetodiga päikesepaneelid, 
nii, et need jääksid katusekatte-
ga ühte tasapinda,” ütles Mardi.

 korteriühistu Järveotsa 43 tallinnast pai-
galdas maja katusele päikesepaneelid.

EriaUhind – TähElEpanU
väärnE TEoSTUS 
maja ühEndamiSEl 
kaUgküTTE SüSTEEmiga
korteriühistu kitse 18a 
pärnus

EriaUhind – TähElEpanUväärnE rõdUdE lahEndUS
järveotsa 43 Tallinnas
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 Aia loomisel 
kasutati kujun-
daja abi ja kõik 
aia arendamise-
ga seotud kulud 
katsid majaela-
nikud ühiselt 
kogutud rahast.
Urmas Mardi korte
riühistute liidust

Kitse 18a kortermaja Pärnus sai 
täiesti uue sisu ja ilme. 

Lisaks maja soojustamisele, 
akende vahetusele, katuse va-
hetusele, vee- ja kanalisatsioo-
nitorustiku vahetusele, õhksoo-
justagastusega ventilatsiooni 
paigaldusele ja elektrisüsteemi 
uuendamisele läks senine ahi-
küttel maja, kuhu jäid osaliselt 
küll alles ahjud-kaminad, üle 
keskküttele. 

See tähendas aga uue kesk-
kütte- ja sooja vee süsteemi ehi-
tamist. 

EdukAim rEnovEErimis
projEkt 
korteriühistu tähe 2 
tartus

Konkursi võitja puhul on kõi
ges tunda, et ühistu püüdis või
malikult palju ette mõelda ja 
korrastada kõike, mis tundus 
vajalik. Selleks kasutati Kred
Exi ja omavalitsuse toetust, 
pangalaenu ja elanike oma va
hendeid.

Lisaks KredExi renoveeri-
misnõuetele otsustas ühistu te-
ha veel mitu tööd ilma toetusra-
hata: renoveerimise käigus lisa-
ti rõdud igale korterile, ehitati 
välja nõudluspõhine tsentraal-
ne ventilatsioon, 30 KW päike-
seelektrijaam, mille jaoks raja-
ti eraldi varikatusraam, indivi-
duaalsete gaasiboilerite aseme-
le paigaldati tsentraalne sooja 
vee süsteem.

Ehitati uuesti välja keldrikor-
rus, paigaldati majasisene opti-
lise kaabli võrk, mis lubab elani-
kel lihtsalt ja kiiresti ilma täien-
davate kaabliteta vahetada te-
leteenuste pakkujat, renoveeri-
ti trepikojad, sh vahetati kõiki-
de korterite välisuksed nõuete-
kohaste tulekindlate uste vastu, 
välisustele paigaldati videoga 
fonolukusüsteem, ehitati uued 
tuulekojad. 

Majale paigaldati turvakaa-
merad ja kõikidesse korterites-
se nutikodu süsteem, mis või-
maldab jälgida energiatarbi-
mist, maja ette ehitati vihma-
vett imav kividest tee, vaheta-
ti välja välistrassid ning paigal-
dati jäätmete süvamahutid. Ma-
ja otsaseinale tehti aga suur val-
gustatud seinamaaling, mille 
autor on maailmas tuntud Ar-
gentina tänavakunstnik Ani-
malitoland.

ilusAim koduümbrus
korteriühistu kungla 5 
rakveres

Konkursi võitnud ühistu on 
teadlikult juba aastaid otsusta
nud panustada oma koduümb
rusesse eesmärgiga rajada lop
sakas, hooldust suhteliselt vä
he nõudev ja igal aastaajal kau
nis aed. 

“Ja selle tulemuse on ühis-
tu ka tänaseks saavutanud. Aia 
loomisel kasutati kujundaja abi 
ja kõik aia arendamisega seo-
tud kulud katsid majaelanikud 
ühiselt kogutud rahast,” tutvus-
tas Mardi.

Ilusa koduümbruse konkursil 
torkab alati silma korteriühis
tute leidlikkus. 

Isegi väga väikesel maalapil 
suudetakse elanike tahtmise ja 
osavate kätega kujundada väga 
omapäraseid ja pilkupüüdvaid 
aedasid,” rääkis Mardi. 

Komisjon otsustas lisaks pea-
auhinnale anda välja veel eri-
auhinna, mis kannab nimetust 
“Oaas keset linna”. Selle sai kor-
teriühistu Komandandi 7a/7b 
Kuressaares, mille juht Ervin Va-
rik on ühistujuhi ametis olnud 

Eriauhinna saaja on viinud lä
bi kortermaja tervikrenoveeri
mise, mille käigus rajati soojus
tagastusega ventilatsioonisüs
teem, uuendati üldelektrisüs
teem, renoveeriti veesüsteem. 

Maja sai uue katuse ja kivi-
plaatidest n-ö käsitööfassaadi, 
mis laoti kokku kivi kivi haa-
val. Majal on uus kõnnitee- ja 
parklaala. 

“Aga eriauhinna toob ühis-
tule üks detail renoveerimise 
juures, mis on veel Eestis harul-
dane ja annab tunnistust sel-
lest, et tegemist on ühistuga, 
mis loob kodu, kus igal majaela-
nikul on hea olla. See enamiku-
le inimestest märkamatuks jääv 
detail on spetsiaalne vaegnägi-
jatele mõeldud kõnnitee ühele 
majaelanikule. Tee on ehitatud 
ühe osana majaesisest kõnni-

 Eesti Korteriühistute Liit andis välja ka ühe tänukirja, mis läks korteriühistule Männimäe 29 Viljandis 
tunnustuseks edukalt ellu viidud renoveerimisprojekti eest. 

tee- ja parklaalast. See on näide 
sellest, kuidas renoveerimisega 
ei saavutata mitte ainult ener-
giasäästu, kulude kokkuhoidu 
või meeldivat koduümbrust, 
vaid et õigel ajal tehtud targa ot-
susega saab ühistu oluliselt pa-
randada ka erivajadustega ela-
nike elukvaliteeti,” ütles Mardi.

veerand sajandit. “Maja ise asub 
muinsuskaitse piirkonnas, mis-
tõttu selline renoveerimine, na-
gu enamik ühistuid läbi viib, ei 
ole seal võimalik. Seega on ühis-
tu otsustanud panustada ilule 
– ühistu liikmed on oma kulu 
ja kirjadega loonud väikese ja  
armsa imedemaa, kus külalisel 
imestusest suu lahti jääb kõi-
gi nende skulptuuride, valgus-
tite, pinkide, kiikede ja muidu-
gi suure hulga värviliste roosi-
de keskel,” kirjeldas Mardi kor-
teriühistute liidust.

ilusA koduümbrusE EriAuhind
korteriühistu komandandi 7a/7b kuressaares

EriAuhind – tähElEpAnElik, kõigi ElAnikEgA 
ArvEstAv kortEriühistu
korteriühistu piiri 5 keilas

pArim kortEriühistu 
juht 
saaremaa ühistujuht 
Anneli Arder, 
korteriühistu võilill juht 
(torni 7, kuressaare)

Tänavu otsustati tunnustada 
korteriühistu juhti, kes aitas 
oma ühistu välja väga keeruli
sest olukorrast, asudes ühistu
juhi kohale ajal, kui ühistut äh
vardas pankrot. 

“Tänaseks on ta olnud ühis-
tujuht juba 16 aastat. Selle ajaga 
on ta toonud ühistu välja rahali-
selt raskest seisust ja leidnud va-
hendeid maja tervikrenoveeri-
miseks kuni pööningukorruse 
ja lisakorterite väljaehitamiseni 
piirkonnas, kus selline prakti-
ka ei ole levinud,” rääkis Mardi. 
Maja ja selle ümbrus on saanud 
uue särava välisilme ja majaela-
nikud on oma ühistujuhiga vä-
ga rahul. “Ühistujuhi eestveda-
misel on tehtud ühiseid korras-
tustöid ja ühistus on välja kuju-
nenud oma traditsioonid, näi-
teks kingitus igale majja sündi-
nud uuele ilmakodanikule ja te-
ma vanematele,” tutvustas võit-
jat Mardi.
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 Korteri-
ühistul on 
õigus saada 
pärimis-
menetluse 
kestel infot 
selle kohta, 
kes on pä-
randi vastu 
võtnud 
ning kes on 
loobunud. 

SIRET SAKS
Advokaadibüroo RASK perekonna- ja 
pärimisõiguse valdkonna juht

Lihtne on siis, kui valikusse jääb võimalik 
kokkuleppe tegemine, maksekäsu või ha-
giavalduse esitamine võlgniku vastu. 

Mis saab aga olukorras, kus korteri-
omanik on meie seast lahkunud, kuid 
võlgnevused jäänud ning pärimismenet-
lus venib kas pärijate vaidluste tõttu või 
pärijate puudumise tõttu nii, et korteri-
ühistul või juhatusel ei olegi varasemate 
võlgnevuste ning jooksvalt tekkivate võlg-
nevustega mitte kellegi poole pöörduda? 

Korteriühistul tuleb olla ise aktiivne 

Pärand avaneb isiku surma korral ning 
pärandi avamisega lähevad pärijale üle 
ka isiku õigused ja kohustused. Olukor-
ras, kus tegemist on seadus- või testamen-
dijärgse pärimisega ning pärijate ring on 
selge ja vaidlusi ei ole, väljastab notar päri-
mistunnistuse mõne kuu jooksul. 

Kui pärimismenetlust ei ole üldse alga-

tatud ehk pärijat ei ole asutud välja selgi-
tama, siis pärimismenetlust saab seadu-
se järgi algatada ka korteriühistu ise, esi-
tades selleks notariaalselt tõestatud aval-
duse. Pärimismenetluse algatamisel aval-
dab notar teate menetluse algatamise koh-
ta ning vajadusel viib pärija väljaselgita-
miseks läbi ka üleskutsemenetluse. 

Korteriühistul on õigus saada pärimis-
menetluse kestel infot selle kohta, kes on 
pärandi vastu võtnud ning kes on loobu-
nud. Nii saab ühistu hoida n-ö kätt pulsil 
ja olla aktiivne võlgniku väljaselgitamisel. 

Vastasel korral saab kohustatud isik 
korteriühistule teatavaks alles siis, kui te-
hakse pärimistunnistuse väljastamise 
järgselt kandeid kinnistusraamatusse.  

Vaidlused pärija osas ei tohi mõjutada 
arvete tasumist

Sagedad on juhtumid, kus pärimine on 
toimunud näiteks testamendi alusel ning 
seadusjärgsed pärijad vaidlustavad selle. 
Olen nõustanud pärijaid, kes on arusaami-
sel, et testament võib olla koostatud ajal, 
mil isiku tervislik seisund oli sedavõrd 
halb, et tema otsustusvõime oli pärsitud. 

Mida teha, kui on võlg, 
aga võlgnik suri ära? 
Tõenäoliselt ei ole Eestis mitte ühtegi korteriühistu juhatuse liiget, kes ei oleks pidanud tegelema 
korteriühistu elanike hulka kuuluvatelt võlgnikelt võlgnevuste sissenõudmisega. 

Samuti ka neid pärijaid, kelle nimele 
tehtud testament on samal põhjusel vaid-
lustatud. Sellisel juhul on kohtu kaudu 
võimalik takistada pärimistunnistuse väl-
jastamist ning tegelik pärija ei selgu enne, 
kui pikad kohtuvaidlused on lõppenud. 

Kohtus hinnatakse postuumselt ära pä-
rija teovõime testamendi tegemise hetkel 
ning tihti viiakse läbi kõikvõimalikud all-
kirja ekspertiisid – usaldamatus on suur!  
Sageli on sugulased läinud omavahel nii 
tõsisesse vaidlusse, et pigem lülitatakse 
pärandvara hulka kuuluvast korterist välja 
küte ja elekter ning kõik selleks, et kohus-
tusi ei tekikski, või teine pool ei saaks pä-
rand vara kasutada, ning ilmselgelt ei tasu-
ta ka kommunaalmakseid. 

Lisaks ei ole korteriühistul sellises olu-
korras võimalik võtta vastu otsuseid, mis 
eeldavad kõigi omanike nõusolekut. 

Kuidas saab ühistu keerulises olukorras 
oma huvisid kaitsta?

Toodud juhtumi puhul on korteriühistul 
võimalik taotleda kohtult pärandi hoiu-
meetmete rakendamist ja pärandi hoolda-
ja määramist. 

Kohtul tuleb taotleja avaldust vaagi-
des arvestada seda, kas hoiumeetmete ra-
kendamata jätmine võiks ohustada nime-
tatud isikule kuuluva nõude rahuldamist 
pärandvara arvel. Seega on korteriühistul 
võimalus selline nõue esitada. 

Pärandvara hooldaja võib olla isik, kes 
saab pärandvara nõuetekohaselt valitseda 
ja kes on sobiv hooldaja kohustusi täitma. 
Teatud juhtudel võib selleks olla ka korte-
riühistu esimees. Esialgse õiguskaitse kor-
ras saab taotleda, et kohus reguleeriks kii-
relt õiguslikku olukorda selliselt, et uusi 
täiendavaid võlgnevusi ei tekiks. 

Tegemist on hagita menetluses esitata-
va lihtsa avaldusega, mille menetlemisel 
on kohtul iseseisev uurimiskohustus ehk 
korteriühistule avalduse esitamise järgselt 
suuremat tegevuskoormust ei lange.

Kokkuvõtteks on oluline teada, et ühis-
tu saab vältida võlgade kasvamist ka selles 
keerulises olukorras, kus pärijate isikud 
ei ole selged. Ei ole mõtet oodata pärand-
vara jagamisega seotud kohtuprotsesside 
lõppemist või asja lahendamist kellegi tei-
se poolt. Korteriühistu proaktiivsus tagab 
teiste ühistuliikmete huvide kaitse. 
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Ettevõte, kelle heast tööst räägivad  
kenad majad

 Minu põhiline 
soovitus oleks: 
konsulteerige 
inimestega, kes 
on viimastel 
aastatel reno-
veerimisprot-
sessi läbi täinud. 
Minge vaadake 
lähedalt, kuidas 
on mingid asjad 
tehtud, mida 
soovite ka endal 
teha.
Estlanderi ettevõtte 
tegevjuht  
Andres Kaar

HEA TEADA  
• Parima tulemuse saavutamiseks 
on vajalik mõlemapoolne koostöö ja 
hea omavaheline läbisaamine kogu 
renoveerimisprotsessi käigus.
• Enne töödega alustamist käi ehitajaga 
läbi kogu renoveerimise protsess, et 
saaksid aimu, kuidas ja millal midagi 
toimuma hakkab. Mida paremini oled 
asjadega kursis ja informeeritud, seda 
vähem võib tekkida ehituse käigus asjatuid 
seisakuid.
• Lase ehitajal koostada tööde teostamise 
ajagraafik,, juhul kui ta seda teinud ei ole. 
Siis on sul lihtsam jälgida ja kontrollida 
ehitamise kulgu.
• Ehitaja valiku kõrval on väga olulisel 
kohal omanikujärelevalve valik. Arvesta 
sellega, et omanikujärelevalve peab 
olema isik, kelle ülesanne on jälgida, et 
asjad on kontrolli all ja õigel hetkel viidata 
sellele, kui need nii ei ole. Samamoodi 
nagu ehitajal peab olema sarnaste 
tööde kogemus, peab seda olema ka 
omanikujärelevalvel. Kõige hullem on siis, 
kui omanikujärelevalve on aktiivne, kuid 
see eest ebakompetentne.
• Arvesta, et renoveerimisprotsessi käigus 
pead leidma ka ise aega objektil käimiseks 
ja ehitajaga korrapäraste koosolekute 
pidamiseks. Vähemalt korra nädalas peaks 
olema see aeg, kus kõik saavad oma auru 
välja lasta. Objektikoosolekud on need 
kohad, kus tehakse vahekokkuvõtteid, 
püstitatakse järgnevaid eesmärke ning 
räägitakse selgeks arusaamatused.
• Renoveerimise käigus tehke protokolle. 
Pange kõik kirja, mis on kokku lepitud ja 
kuidas toimitakse edasi, sest tööde käigus 
tekib palju informatsiooni, mida on hiljem 
väga keeruline kõigil mäletada. Protokoll 
hoiab ära enamiku asjatutest vaidlustest.
• Varu aega, sest harva juhtub, et 
renoveerimisele kulub vähem aega, kui 
planeeritud.

www.estlander.ee

„Puutume 
igapäevaselt kokku 
teemaga, kus klient 
pöördub meile 
sooviga paari kuu 
jooksul alustada  
hoone katusekatte 
vahetamisega 
ning fassaadi 
soojustamisega 
ja saab üllatuseks 
teada, et sellisel juhul 
on vajalik koostada 
ka projekt,“ tõi 
Estlander Grupp OÜ 
tegevjuht Andres 
Kaar näite inimeste 
teadmatusest.

Ettevõtte tegevjuht Andres Kaar ütles, et 
hoone renoveerimise puhul võiksid klien
did eelnevalt teada, kas teostatakse osali
ne renoveerimine või juhul, kui finantsili
sed vahendid lubavad, tervikrenoveerimine.

Põhjalikuma renoveerimise puhul, kui 
ei asendata materjale samaväärsega, tuleks 
alustada projekteerimisest. Lisaks projekti
le on oluline teada, kui suured on eelarve
lised võimalused. Lisaks, kas finantseerija
na otsustatakse kaasata ka pank või teos
tatakse renoveerimistöid omavahenditest. 
Kaare kogemused on näidanud, et korteri
ühistute puhul loeb pangafinantseeringu
ga renoveerimisel väga palju korterite arv 
majas. Hädas on tihti alla kaheksa korteriga 
ühistud, kus panga pakutavad vahendid ei 
jookse tihti kokku hoone tegelike vajadus
tega. Sellisel juhul saab eriti määravaks, kas 
raha on eelnevalt remondifondi kogutud.

Õiged tegevused õiges hetkes

„Puutume mitmeid kordi aastas kokku olu
korraga, kus just väiksemad korteriühistud 
teevad kogu projekteerimise ja otsustami
se protsessi eelnevalt läbi, valivad välja ehi
taja ning siis viimasel hetkel selgub, et pan
ga pakutavad vahendid ei ole piisavad, int
ressid kõrged või tuleb sootuks paar aastat 
veel remondifondi koguda. Paari aasta pä
rast tuleb aga kogu protsess jälle otsast pea
le läbi käia,“ loetles Kaar takistusi.

Suuremate korteriühistutega, kus on 
kortereid rohkem, on finantseerimise prot
sess lihtsam, kuna korteripõhine kulu reno
veerimisele on väiksem, remondifond ko
guneb tõhusamalt ning pank vaatab ka as
jale teise perspektiiviga.

Kaare sõnul võiks renoveerimise prot
sessi järjekord lühidalt ideaalis olla alljärg
nev: 1. eelnev remondifondi kogumine; 2. 
otsus renoveerida (korteriühistute puhul 
üldkoosolek); 3. finantsilised võimalused, 
et teada, millises mahus renoveerida (pank 
või omavahendid); 4. põhjalikuma reno
veerimise puhul projekteerimise protsess; 
5. projekti valmimisel ehitajatelt ja omani
kujärelevalvetelt hinnapakkumiste küsi
mine; 6. vajadusel panga külastus, kui pak

kumised olemas; 7. korteriühistute puhul 
üldkoosoleku korraldamine ning ehitaja 
ja omanikujärelevalve valiku teostamine;  
8. hinnapakkumised panka ning panga
poolse sõela läbimine.

Lisakommentaarina tõi Kaar välja tõsi
asja, et tänasel päeval sekkuvad pangad üs
na tugevalt ehitaja valikusse.

Vead on välditavad

„Põhiline viga, mida maja renoveerimi
sel tehakse, et asjaga hakatakse tegelema 
valest otsast. Tehakse mingi protsess läbi, 
vaieldakse, nähakse kurja vaeva ja siis sel
gub, et selliselt ei saa ega tohigi üldse töid 
teostada,“ rääkis Kaar. „Minu põhiline soo
vitus oleks: konsulteerige inimestega, kes 
on viimastel aastatel renoveerimisprotses
si läbi täinud. Minge vaadake lähedalt, kui
das on mingid asjad tehtud, mida soovite 
ka endal teha.“

Estlanderi tegevjuhi sõnul on teine väga 
oluline viga, mida renoveerimisprotsessil 
juhtub, et kokkuleppeid ja töid dokumen
teeritakse puudulikult.

„Vajalik on lepingu vormistamine koos 
kõigi oluliste tingimustega: tööde loetelu, 
summad, maksetingimused, tähtajad, ga
rantiid jne. Praktika on näidanud, et mida 
põhjalikum on eeltöö, seda vähem on hili
semaid segadusi ja vaidlusi. Eriti tähtis on, 
et asjast saaksid kõik ühtemoodi aru, kui 
teostatakse projektist osaline renoveeri
mine. Sellisel juhul kipuvad inimesed tih
ti unustama algseid kokkuleppeid, mille
ga on arvestatud renoveerimisel ja millega 
mitte,“ kinnitas Kaar.

Kulud kontrolli all    

Et remondi korral tuleks rahast välja, soo
vitab osa eksperte arvestada kuni 15% re
serviga. „Näeme harva, et kellelgi oleks re
servidesse arvestatud selline protsent, eriti 
korteriühistute ja eratellijate puhul. Ettevõ
tetega on asi lihtsam, kuna need, kellel on 
hooned, mida renoveerida, omavad reegli
na ka piisavaid reserve, et kuni 10%ne lisa
kulu ei võta neil hinge kinni,“ jagas Kaar ko
gemusi. „Ise proovime juba eelarvestamise 

käigus teha kliendile võimalikult põhjali
ku eelarve, et vältida hilisemate üllatuste te
ket. Ütleksin selle peale, et mida kogenum 
on renoveerija, seda vähem vajatakse reser
ve. Pigem tasuks koostada algselt eelarve 
selliselt, et pärast oleks vajadusel võimalik 
mingeid töid sealt maha kriipsutada, mida 
otsustatakse antud etapis mitte teostada.“

Esialgu planeeritud tööde kallimaks mi
nek on Kaare sõnul märk liialt pealiskaud
selt koostatud renoveerimiseelarvest. „Eel
arve planeerimine eeldabki, et mõeldakse 
kiht kihi kaupa läbi tööd, mida soovitak
se teostada. Põhiline, et jäetakse enamasti 
teadmatusest mõned kuluread kahe silma 
vahele. Põhjalikumate renoveerimisprojek
tide puhul on ülimalt oluline eelarve koos
taja oskus lugeda projektist välja kõik olu
lised kuluread ning tajuda ka kõiki võima
likke kõrvalkulusid, mis võib ette tulla, ka 
neid, mida projekt ei hõlma,“ kinnitas Kaar.

 Puitmaja rekonstrueerimine

 Vase 11 renoveerimine
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Kuidas korteriühistu võib 
haldusfirmalt petta saada?

Nii ulatuslikku konflikti kui telesaates näi-
datud, pole advokaat Anna Liivi sõnul ava-
likkuse ette varem jõudnudki. “On olnud 
vaidlus, kus remondifond on jäänud hal-
dusfirma kätte haldusfirma vahetumise tõt-
tu. Või siis, kui seadus moodustas korteri-
ühistud, kes tahtsid seejärel haldusfirmade 
käest oma vara üle võtta, sealhulgas remon-
difondi, kuid ettevõte polnud seda tagasta-
nud. Meil on olemas riigikohtu lahend, mis 
ütleb, et ühistul on õigus remondifondi ta-
gasi nõuda, sest haldusfirma on käsundi-
täitja,” selgitas Anna Liiv.

Üldiselt on sedapidi vaidlusi, kus kanna-
tajaks ühistu, palju vähem. Sagedamini soo-
vib haldusfirma saada kätte enda saamata 
jäänud tasu ühistu käest.

Riskid ühistule

Kui haldusfirma jätab vee või elektri eest 
maksmata, siis teenusepakkujal on õigus-
suhe korteriühistuga ja võlg jääb üles ühis-
tule. Et sellist olukorda ei tekiks, soovitab 
advokaat ühistul hoida arveldamisel silm 
peal. “Kõige mõistlikum oleks korteriühis-
tel teha nii, et isegi haldusfirmat kasutades 
käiks arveldamine läbi ühistu arveldusar-
ve. Juhatus näeb kontol toimuvat ja avas-
taks, kui maksud maksmata.”

Liivi sõnul oleks teenusepakkujatelt ehk 
palju nõuda, et nad kohe esimese võlgu jää-
dud kuu järel hakkaks korteriomanikke läbi 
helistama. “Teisalt, kui tekib kahtlus, tasub 
ise näidata initsiatiivi. Võtta ühendust tee-
nusepakkujaga ja uurida, kas maksed lae-
kuvad.” Ka haldusfirma tegevuse jälgimine 
võib õigel ajal ohust märku anda. Ettevõte-
te seiret pakub näiteks Äripäeva Infopank. 
“Kui ettevõttel on maksuvõlg, siis on tegu 
kindlasti punase lipukesega. Tasub igal ju-
hul kursis olla,” kinnitas Anna Liiv.

Kes vastutab?

Haldusfirma ja korteriühistu tegevuse vas-

Telesaade “Pealtnägija” kajastas hiljuti olukorda, kus ligi pooltsadat hoonet hallanud firmat 
kahtlustatakse, et see on omastanud ühistu vee ja elektri eest tasutud raha ning remondifondi 
kogutud tuhanded eurod. Kuidas sellist olukorda vältida, rääkis Äripäeva raadiosaates “Triniti eetris” 
advokaadibüroo Triniti vandeadvokaat Anna Liiv.

tutusalade määramiseks on laias laastus 
kaks varianti. “Paar aastat tagasi vastuvõe-
tud korteriomandite ja korteriühistute sea-
dus näeb ette võimaluse, kus juhatust kui 
sellist polegi ja valitseb haldusfirma. Sellisel 
juhul on haldusfirma kantud ka B-kaardi-
le juhatuse liikmete kohale. Siis käib maks-
mine läbi haldusfirma konto. Et sellisel ju-
hul on haldusfirma roll väga suur ja korte-
riomanikud nõrgemas olukorras, sest neil 
puudub vahetu kontroll, siis näeb seadus et-
te, et kohustuste rikkumise ja kahjude tek-
kimise eest vastutab mitte üksnes juriidi-
line keha, vaid ka juriidilise keha juhatuse 
liige. Mistõttu võib ühistu esitada rahalise 
nõude juhatuse liikme vastu,” selgitas van-
deadvokaat Liiv. Ta lisas, et vastutab see ju-
hatuse liige, kes oli juhatuse liige kahju tek-
kimise ajal, ja nõuet saab esitada kuni kolm 
aastat pärast kahju tekkimist. Teine variant 
on see, kus ühistul on oma juhatus ja arvel-
damine käib ühistu kontol, siis on näha, kas 
haldusfirma sooritab maksed õigel ajal ja 
õiges mahus. “Suuremates ühistutes on ka 
nii, et teatud summast alates vajavad mak-
sed juhatuse liikme kinnitust internetipan-
gas. Haldusfirma valmistab ette ja makse lä-
heb välja kahe allkirjaga,” ütles Liiv.

Tunne huvi!

Juhatusega ühistute puhul, kes kasutavad 
haldusfirmat, on juhatuse liikmetel kohus-
tus ühistu asjadel silm peal hoida.

“Juhatuse liige peab oma kohustusi täit-
ma, see hõlmab raamatupidamise korralda-
mist ja stabiilsuse hoidmist. Kui võlgades on 
süüdi haldusfirma ja juhatus selle õigel ajal 
avastab ning probleemiga tegeleb, ei lange 
vastutus juhatusele. Aga see pole vabandus, 
et juhatus kuude kaupa arveldamist ei jäl-
gi. Kui juhatuse liige ei käitu hoolsalt, võib 
kahjunõue tulla ka talle. Selle kahju võib sis-
se nõuda ühistu,” ütles Liiv. Ta soovitas oma 
majale haldusfirmat palgates hoolega vali-
da, kontrollida ettevõtte tausta. “Haldus-
firma valimise otsus tasuks kindlasti teha 
üldkoosolekul,” toonitas ta. Sellisel juhul 
on kõik omanikud oma sõna öelda saanud 
ja kogu vastutus võimaliku vale valiku eest 
ei langeks juhatusele.

KRisTi Kool 
kristi.kool@aripaev.ee

Kuula

“Triniti eetris” oli eetris 18. septembril
raadio.aripaev.ee

 linna Haldus oÜ teenindab pealinnas 
ligi pooltsada hoonet. Kahtlustatakse, et 
firma on vee ja elektri eest tasutud raha 
ning remondifondi kogutud tuhandetega 
kadunud, kajastas 11. septembri “Pealtnä-
gija”. foto: KAAdrid sAAtest “PeAltnägijA”
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Kortermaja tasub 
renoveerida terviklikult

TASUB TEADA
EST Facade OÜ
-  keskendub peatöövõtjana hoonete tervik-

renoveerimisele
-  teinud fassaadi- ja renoveerimistöid ca 150 

hoonel
-  kogemus aastast 2004
-  missiooniks elukeskkonna energiasäästlik-

kuse tõstmine
www.estfacade.ee

 KredExi toega, mille peale ena-
mus korteriühistuid läheb, tähendab 
renoveerimine seda, et kui maja ära 
on renoveeritud, siis asendub ener-
giasäästuga kokkuhoitud raha pan-
galaenuga ja kokkuvõttes inimeste 
igakuised väljaminekud ei kasvagi.
Ehitusettevõtte EST Facade tegevjuht Lauri Liblik

Kuigi kortermaja renoveerimisel võib tekkida kiusatus teha renoveerimistöid ainult osaliselt, 
korrastades vaid kõige probleemsemaid tsoone, on mõistlik võtta renoveerimine ette tervikuna. Nii 
säästetakse lõppkokkuvõttes nii raha kui ka majaelanike närve, lisaks saavad korraga tehtud tööd, mis 
varem või hiljem nagunii päevakorda tuleksid.

Ehitusettevõtte EST Facade te-
gevjuht Lauri Liblik on seisu-
kohal, et kortermajade tervik-
renoveerimine on ainuõige ot-
sus. „See on vanadele majadele 
restardi tegemine. Maja on mõ-
nes mõttes samasugune elus-
organism nagu inimenegi, kes 
jääb vanemaks, hoolitseb oma 
tervise eest, käies arsti juures, 
et pikemalt tervena elada. Maja 
renoveerimine aitab samamoo-
di hoonel kauem tervena elada,“ 
tõi Liblik kohase võrdluse. 

Maja tervikrenoveerimise 
kasuks räägib lausa neli olulist 
momenti – esiteks saab lagune-
misprotsessi peatamisega pi-
kendada oluliselt hoone eluiga; 
teiseks on renoveerimise läbi 
teinud hoone energiasäästlik 
ning selle ülevalpidamise kulud 
vähenevad; kolmandaks para-
neb hoone sisekliima ning sel-
les on mugavam ja tervislikum 
elada, ning neljandaks, mis po-
le samuti vähetähtis, kasvab ka 
kinnisvara väärtus! Samuti saab 
maja uue välisilme ning sellega 
seoses muutub kenamaks kogu 
linnapilt.

Suurobjekt Tartus

Seni töömahukaim objekt eel-
arvega 2,25 mln eurot, mille 
EST Facade on korda teinud, on 
kaheksa trepikojaga viiekord-
ne korterelamu Tartus, aad-
ressil Sõpruse puiestee 8 – see 
võiks mitmes mõttes olla ees-
kujuks teistelegi kortermajade-
le, kus tervikrenoveerimist pla-
neeritakse. 

Antud kortermaja renovee-
rimise erinevatesse etappides-
se oli kaasatud üle kahekümne 
alltöövõtja ligikaudu saja tööta-
jaga – tööhõive seisukohalt ei ole 
seegi moment vähetähtis.

Praeguseks renoveeritud ma-
ja korteriühistu esimehe Timo 
Puistaja sõnul tehti hoones ligi 
aasta aega kestnud tööde käigus 
korda kõik, mis oli üldse võima-
lik teha. 

“Sõpruse puiesteel oli meil 
eesmärk ära lahendada kõik või-
malikud murekohad, et ei jääks 
mingeid agasid. Võtsime seisu-
koha, et me renoveerime ma-
ja ikkagi vähemalt järgmiseks 
kolmekümneks aastaks ja kui 
miski jääb praegu tegemata, siis 
hakkaks see tagantjärele kolli-
tama,“ rääkis Puistaja. 

Kuna Puistaja on renoveeri-
mise korraldamisega kogemu-
si saanud kokku kolmes korteri-
ühistu juhatuses olles, oskab ta 
erinevate lähenemiste tulemu-
si omadest kogemustest hõlp-
sasti võrrelda. „Tartus üks teine 
korteriühistu tegi näiteks korda 
maja soojustuse, ventilatsiooni 
ja tehnosüsteemid, aga jäeti te-

gemata keldrid, koridorid ja uk-
sed. Ja nüüd tagantjärele on tek-
kinud selline nõme olukord, et 
maja on küll soe, küttekulud on 
madalad, aga enam ei suude-
ta ennast kokku võtta, et kasvõi 
maja välisuksed välja vahetada,“ 
rääkis Puistaja. 

Sõpruse puiestee kortermaja  
renoveeriti terviklikult – soo-
justati vundamendist katuse-
ni, vahetati uksed-aknad, ra-
jati uus ventilatsiooni ja küt-
tesüsteem, paigaldati päikese-
paneelid, keldrisse ehitati uued 
boksid ja kaasajastati elektri-
juhtmestik ning valgustus, vii-
mistleti trepikojad ja trepid. Li-
saks teostati hulk spetsiifilisi 
lahendusi, mis olid maja tervi-
se seisu kohast olulised ära te-
ha. „Me oleme Tartus esimene, 
kes on täielikult välja vahetanud 
vanad korterelamu rõdud, kuna 
ehitusekspertiis andis teada, et 
meie rõdud on eluohtlikud,“ rõ-
hutas Puistaja tehtud tööde ni-
mekirjas olulist punkti.

Asi algab otsusest
Esimene samm selleks, et üks 
vana nõukogudeaegse kor-
termaja renoveerimine teoks 
saaks, on Puistaja sõnul võtta 
üldkoosolekul vastu otsus, et 
tahetakse oma maja renoveeri-
da. Sellest asi algab.

Järgmine samm on uurida, 
kas objekt kvalifitseerub Kred-
Exi toetusmeetme saajaks, ning 
korraldada ekspertiis hoone 
seisukorra hindamiseks, mil-
le käigus valmib hoone detail-
ne energia audit. See on oma-
korda lähteülesandeks projek-
teerijale, kes peab koostama re-
noveerimistööde tervikprojek-
ti, mis oleks vastavuses Kred Exi 
nõuetega. 

Kui projekt on valmis, esita-
takse see KredExile kontrollimi-
seks, et selguks, kas ettevõtmine 
osutub abikõlblikuks. Kui vas-
tus on jaatav, korraldatakse ehi-
tushange ning valitakse konku-
rentsi kaudu ehitusettevõte, kes 
renoveerimistöid teostama hak-
kab. „Kui ehitaja on valitud, siis 
teavitatakse kõiki ühistu liik-
meid, kuidas asjad edasi toimu-
ma hakkavad ja peale seda tuleb 
ehitusega pihta hakata,“ soovi-
tas Puistaja.

Puistaja sõnul on ühistu ju-
hatusel asju ajada oluliselt liht-
sam, kui kaasata tegevusse kee-
gi, kel on varasem korter maja 
renoveerimise kogemus ole-

mas. „Järgmistele renoveerija-
tele soovitan, et võtku endale 
punti keegi, kes on selle protses-
si juba läbi teinud – neid inime-
si on tänaseks päevaks kogune-
nud juba päris palju. Tänu selle-
le saab paremini teha asju, mida 
tehakse muidu pimesi ning es-
makordselt. Küsimuse all on ju 
vana amortiseerunud maja kor-
dategemine, kus tihti ehituse 
käigus tekib mõte, et uut oleks 
renoveerimise asemel oluliselt 
lihtsam ehitada. Renoveerimi-
se käigus vanas majas selgub, et 
omal ajal on asjad ehitatud vil-
tu, ilma loodita ja mõõdulindi-
ta. See tekitab palju probleeme 
ning seetõttu on ehitajal keeru-
line,“ rääkis Puistaja.

Ehitaja, kes hoolib

Selleks, et leida ehitusettevõte, 
kes kõikidest kitsaskohtadest 
korrektselt välja suudaks tulla, 
tuleks juba enne ehituslepin-
gute sõlmimist uurida hoolega 
taustainfot – millised on ette-
võtte referentsid ning tagasi-
side varasemate tellijate poolt. 
Oluline on ka väga täpselt vaa-
data, mida konkreetne hinna-
pakkumine sisaldab. 

Sõpruse puiestee 8 renoveeri-
mistööde peatöövõtjat EST Faca-
de OÜ-d nimetab Puistaja kaa-
sa mõtlevaks, lahendusi pak-
kuvaks ning probleeme kiirelt 
lahendavaks ettevõtteks. „Suu-

res pildis on meil asjad nende-
ga väga hästi sujunud. Nende 
suhtumine on niisugune, et an-
takse endast maksimum ja vaa-
tamata igasugustele tõrgetele, 
mis sellises suures projektis et-
te tulevad, on neist ilusasti läbi 
tuldud. Suure projekti puhul, 
kus on palju inimesi, tuleb ala-
ti ette probleeme ja alati on as-
ju, mida saaks paremini teha. 
EST Facade’i kohta võin ma öel-
da, et kui mingi probleem on ol-
nud, siis on nad sellega kiiresti 
ka tegelenud,“ rääkis Puistaja. 

Libliku sõnul on üks EST 
Facade’i oluline pluss, et nende 
igal objektil on koha peal ole-
mas objektijuht, kelle asi on ko-
heselt reageerida ja jooksvalt la-
hendada tekkivad küsimused 
„Objektijuhi olemasolu on va-
jalik. Osa ettevõtteid sõlmib le-
pingud alltöövõtjatega, arvates, 
et küll kõik teavad, mida nad te-
gema peavad, aga tegelikult pä-
ris nii see ei ole. Kuna korterma-
jades elab palju elanike, siis on 
väga oluline, et selline inime-
ne on olemas ning temaga saab 
vajadusel koheselt kontaktee-
ruka. Tänu sellele saame prob-
leemidele ka kohe reageerida,“ 
rääkis Liblik.

Tasub ennast ära

Liblik on seda meelt, et vana 
kortermaja renoveerimine ta-
sub ennast ära kohe. Ning ära 
teha tuleks see igal juhul, isegi 
siis, kui majaelanike hulgas on 
mõni, kes seda meelt kohe sugu-
gi ei ole. On ju reeglina igas ma-
jas keegi, kes on põhimõtteliselt 
kõigele vastu ega taha pangalae-
nust kuuldagi, sest tema arvates 
kestaks maja tema eluea ära ka 
renoveerimata. „Tegelikult peab 
selle renoveerimise ju kunagi 
ikkagi ette võtma ja mida eda-
si seda lükata, seda enam ma-
ja väsib ja ajas ka ehitushinnad 
tõusevad. KredExi toega, mille 
peale enamik korteriühistuid 
läheb, tähendab renoveerimine 
seda, et kui maja ära on renovee-
ritud, siis asendub energiasääs-
tuga kokkuhoitud raha panga-
laenuga ja kokkuvõttes inimeste 
igakuised väljaminekud ei kas-
vagi. Lihtsalt elad mugavamas 
ja korras majas, millel on mõ-
nus sisekliima ning nägus väli-
mus,“ arvas Liblik.

Renoveeritud viiekordne korterelamu Tartus, aadressil Sõpruse puiestee 8.
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 Ühte korteriomanikku tabas 
hiljuti ebameeldiv üllatus, kui 
tema vanaema ja vanaisa istu-
tatud õunapuult olid viljad ära 
korjatud. Ta oli aastaid nendest 
õuntest mahla pressinud.

ANGELA KASE
Derling Primuse advokaat

Reeglina kuulub kaasomandi osa kõigi-
le korteriomanikele võrdselt – kuni ei ole 
kokku lepitud teisiti – ning selle majanda-
mist ja kasutamist valitsetakse korteriühis-
tu kaudu. 

Korterelamu kaasomandi juurde kuu-
lub ka kinnistu, millest iga korteriomanik 
omab mõttelist osa. Samamoodi ja üldju-
hul ühiselt valitsetakse ka korteriomandi-
te juurde kuuluvat kinnistut ja sellel asu-
vaid ehitisi, olgu nendeks siis parkimisko-
had, kasvuhooned või grillinurgad.

Ühine valitsemine omakorda tähendab, 
et ühist asja kasutatakse ühiselt. Olukorras, 
kus ühise asja kasutamiseks erikokkulepe 
puudub, ei tohiks ükski korteriomanik ühi-
se asja kasutamise eest teistest korterioma-
nikest vähem saada, teisisõnu ühise asja ka-
sutamise eest saadav kasu tuleks üldjuhul 
jagada võrdselt. Ent paraku näitab tegelik-
kus, et olukorras, kus korteriomanike vahel 
puudub kokkulepe, mis lubaks ühiselt kasu-
tatavat kasutada kuidagi teisiti kui ühiselt, 
on olukorrad, kus keegi nagu saaks rohkem 
ja keegi vähem, kerged tekkima. Enamasti 
teadmatusest, kuid üldse mitte harvad po-
le ka juhud, kus ebavõrdsus ühise asja ka-
sutusest tekib mõne korteriomaniku pa-
hatahtlikkusest. 

Ühiselt asjalt saadav kasu võib olla ka õun

Ühiselt asjalt saadav kasu võib olla vili või 
kasutuseelis. Viljad on enamasti mingid 
materiaalsed saadused (näiteks puuviljad, 
kanamunad, küttepuud) või rahaliselt hin-
natavad tulud (näiteks üüritulu), kasutus-
eelised aga võimalused asja kasutada (näi-
teks parkimiskohal parkida). Probleem te-
kib siis, kui keegi saab midagi alusetult roh-
kem või vähemalt keegi arvab, et keegi tei-
ne saab midagi rohkem. 

Ühte korteriomanikku tabas hiljuti eba-
meeldiv üllatus, kui tema vanaema ja vana-
isa poolt kunagi kodumaja hoovi istutatud 
õunapuult olid viljad ära korjatud. Ta oli 
aastaid nendest õuntest mahla pressinud ja 
nüüd olid õunad läinud. Ainult lehed olid 
alles. Paraku oli kunagi ainult vanaema ja 
vanaisa ainukasutuses olnud kodu nõuko-
gude perioodil kortermajaks ümber ehita-
tud ja teisele korrusele paar aastat tagasi ko-
linud pere lähtus sellest, et hoov on ühises 
kasutuses. Ja kuna eelmisel aastal oli kõi-
gist õuntest teinud mahla esimese korru-
se pere, siis nüüd leiti, et kord on teise kor-
ruse pere käes. 

Õnneks polnud vaja õue peal mahla-
purke jagada, asi lahenes mõistlikult mõle-
mat kaasomanikku rahuldava kasutuskor-
ra kokkuleppe sõlmimisega. Mõistlik kok-
kulepe osutus võimalikuks, kuna selles kor-
termajas oli ainult kaks korteriomandit. Ent 
olukorras, kus korteriomandeid on rohkem, 
ei pruugi kokkulepped nii lihtsalt tekki-
da. Ja küsimus ei pruugi olla ainult õuntes. 

Mida suurem kasu, seda suurem tüli

Väga sagedad on vaidlused, kus iga korte-
riomandi juurde on määratud kindel arv 
parkimiskohti ja mingi osa parkimiskoh-
ti on jäetud ühisesse kasutusse selleks, et 
tagada parkimiskohad näiteks külalistele. 

Vaidlused ühise asja kasutamisest 
võivad viia õunte poolitamiseni 
Iga korterelamu koosneb korteriomanditest. Iga korteriomand koosneb kahest osast 
– eriomandi osast, mida iga korteriomanik teistest eraldi kasutab, näiteks eluruum või 
garaažiboks, ning kaasomandi osast, mida iga korteriomanik teistega ühiselt kasutab, näiteks 
trepikoda, aga ka kortermaja katus või välissein. 

Ja siis üks korteriomanik “unustab ära”, et 
tegu on külaliste kohtadega ja hõivab ühe 
külaliste koha oma kasutusse. Selgelt on te-
gemist olukorraga, kus üks ignoreerib alg-
set kokkulepet ja saab seeläbi teiste korteri-
omanikega võrreldes kasutuseelise. Teada 
on, et näiteks Tallinna kesklinnas on par-
kimiskohad väga väärtuslikud.

Tavapäratu ei ole ka olukord, üks korte-
riomanik tahab läbi ebavõrdse kasutuseeli-
se oma vara väärtust oluliselt suurendada. 
Näiteks olukord, kus ühe ridaelamu nurga-
boksi omanik otsustas omakeskis, et ega 
teised ju ei pahanda, kui ma oma heki pi-
sut ümber istutan ja terrassi suuremaks ehi-
tan. Konkreetses ridaelamus oli kinnistu ja-
gatud kasutuskorra alusel iga korterioman-
di ainukasutusalaks (üks ridaelamuboks on 
üks korteriomand) ja ühiseks hoovialaks. 
Nurgaboksi ainukasutusala ja ridaelamu 
kinnistu piiri vahele jäi paari meetri laiu-
ne ühiselt kasutatav ala ning nurgaboksi 
omanik arvas, et kuna see ühisesse kasu-
tusse määratud ala “seisis jõude”, siis võiks 
selle ju kasutusele võtta seeläbi, et tema lii-
daks selle oma ainukasutusalaga. 

Loomulikult selgus pärast heki ümber-

istutust ja terrassi ehitust, et teistele korte-
riomanikele see mõte ei meeldinud. Nur-
gaboksi omanik sai ühisest asjast teistega 
võrreldes märkimisväärse kasutuseelise, 
mis võis isegi suurendada nurgaboksi väär-
tust. Seega, kuna kokkuleppele ei jõutud, 
tuli nurgaboksi omanikul ümberistutatud 
hekk tagasi tõsta. Terrassi väljaehituseni ta 
veel jõudnud ei olnud. Õnneks.

Ent kasutuseelist võib näha ka olukor-
ras, kus üks korteriomanik, kes oma korte-
ris näiteks ka väikest õmblusäri peab, otsus-
tab kortermaja fassaadile ilma kokkuleppe-
ta panna üles oma õmblustöökoja reklaami. 
Korterelamu fassaad on kõigi korteriomani-
ke kaasomandis ja reklaami paigutus sellele 
on selgelt kokkuleppelisest ühisest kasutu-
sest erinev kasutus. Kasutus, mille eesmärk 
on tegelikult ju ühe korteriomaniku tulu 
suurendamine. See võib mõne teise korte-
riomaniku, eriti sellise, kelle magamistoa 
aknasse see reklaam 24/7 oma neoonval-
gust kiirgab ja valgusreostust tekitab, vä-
gagi kurjaks ajada.

Küsimus taandub alati rahale

Olukorrale, kus üks korteriomanik saab alu-
setult ühise asja kasutamisest kasu ja teised 
korteriomanikud selle, ühise asja kasutu-
sest saadava kasu kaotavad, on mitu lahen-
dust. Üldjuhul taanduvad need kõik rahale.

Neist kõige mõistlikum on katsuda oma-
vahel kokkuleppele jõuda. Ühise asja kasu-
tusest saadav kasu, olgu selleks siis viljad või 
kasutuseelised, on reeglina rahasse ümber 
arvutatav. Seega olukorras, kus on jõutud jä-
reldusele, et üks korteriomanik saab ühise 
asja kasutuse eest rohkem kasu kui teised, 

on mõistlik see saadav kasu hinnastada ja 
pakkuda välja, et enam kasu saav korteri-
omanik maksab korteriühistule ühekord-
selt või perioodiliselt hüvitist selle eest, et 
tema kasu ühise asja kasutuse eest on suu-
rem võrreldes teistega. Või tasub mingeid 
ühiseid kulusid või ostab midagi ühistu-
le vajalikku.

Parkimiskoha hind Tallinna kesklinnas 
on näiteks kergesti määratav, mistõttu võiks 
korteriomanikuga, kes on asunud omavo-
liliselt kasutama ühisesse kasutusse jäätud 
parkimiskohta, sõlmida kokkuleppe, et ta 
maksab korteriühistule selle parkimiskoha 
kasutuse eest igakuist tasu. Korteriühistule 
seetõttu, et korteriomandi ühises kasutuses 
olevat kaasomandi osa valitsetakse korteri-
ühistu kaudu. Toodud ridaelamu näite pu-
hul on võib-olla mõistlik teistel korterioma-
nikel pakkuda nurgaboksi omanikule väl-
ja, et sõlmime uue kasutuskorra kokkulep-
pe ja määrame selle seni ühiskasutuses ol-
nud maariba nurgaboksi ainukasutusalas-
se ning nurgaboksi omanik hüvitab kas siis 
igale korteriomanikule (või korteriühistu-
le) summa, mille võrra nurgaboksi väärtus 
näiteks kasvab. Õunapuu loos lepiti kokku 
seni ühises kasutuses olnud kinnistu kasu-
tuskord ja määrati kummalegi korterile te-
ma ainukasutusala. Näib justkui, et kõik on 
mõistlikult lahendatav.

Paraku aga näitab praktika, et vabataht-
likult väga kokkuleppele jõuda ei taheta ja 
enamasti siis need, kes ühise asja kasuta-
misest enam kasu ei saa, pöörduvad koh-
tusse, et kasusaajalt hüvitist või kahju nõu-
da. Ja siis tulebki vajadusel kas või õunu 
poolitada.

 Korterelamu 
fassaad on kõigi 
korteriomanike 
kaasomandis ja 
reklaami paigutus 
sellele võib olla 
ühisest kasutusest 
erinev kasutus.
FOTO: RAUL MEE
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Klaasitud rõdu annab juurde kasulikku 
pinda ja vähendab küttearveid

 Raha, 
mille prae
gu kulutate 
küttearve
teks, saate 
paigutada 
laenu  
tagasimak
sesse ning 
samal ajal 
näeb teie 
maja välja 
kaunim, 
korrekt
sem ja on 
energia
säästlikum.
Ettevõtte  
Rõduklaasid juht 
Janek Prants

Kortermajade rõdude 
klaasimine tuleb 
päevakorda enamasti siis, 
kui ühistu otsustab hakata 
hoonet renoveerima. 
Fassaadi soojustamine 
ja küttesüsteemide 
uuendamine annab aga 
kindlasti parema efekti, 
kui sinna liita rõdude 
klaasimine, sest rõdu 
seinte, uste ja akende 
kaudu eraldub palju 
soojust. Lisaks tekitavad 
klaasitud rõdud juurde 
kasulikke panipaiku, 
kaitsevad elanikke müra 
ning tolmu eest ja tõstavad 
hoone turvalisust.

Tallinnas Sõpruse puiesteel asuva korter
maja korteriühistu esimees Janno Seeder 
pakkus majaelanikele rõduklaaside pai
galdamise mõtte välja juba aastaid tagasi. 
„Põhjuseid oli mitu – üks oli muidugi ma
ja tervikliku väljanägemise parandamine, 
kuna niikuinii olid ees fassaaditööd. Tei
salt aga näiteks ma ise elan esimesel kor
rusel, mis koos viimase korrusega on sta
tistiliselt kõige ebaturvalisemad korru
sed. Meil on rõdud ümber maja, sisuliselt 
iga toa ees, aga me ei julgenud seal midagi 
hoida – see oli mõttetult kasutu pind. Tä
nu rõduklaaside paigaldamisele saime aga 
juurde palju kvaliteetpinda.”

Ta rõhutab, et panipaikade ja abiruumi 
puudus on enamiku kortermajade kitsas
koht. „Lisaks on aasta ringi avatud rõdude 
ja lodžade puudus see, et need on mõjuta
tud kõikvõimalikest ilmastikuoludest. Kel
lele meeldib talvel rõdu pealt lund rookida 
või käia tormiga laialilennanud asju kokku 
korjamas? Samas saab soojemal sügisõhtul 
või pehmel talvel paigaldada kinniehita
tud rõdule soojakiirguri ning pikendada 
oma suve, kasutades rõdu toana.”

Kuna rõduklaasimisega samaaegselt 
toimus maja soojustamine ja fassaadide 
remont, sai hoone täiesti uue väljanägemi
se. Kindlasti teeb rõdude klaasimine lisaks 
välimusele hoonele head ka tehnoloogili
selt, tekitades akende ette lisapuhvri tuu
le ja külma eest ning aidates vähendada 
küttearveid. 

Kuidas aga saada ühe maja elanikud sel
lise suure otsuse tegemisel ühe mütsi al
la? Seeder nendib, et alguses oli ka vasta
seid. „Meil oli inimesi, kes olid jõudnud ise 
oma rõdud juba kinni ehitada ning arva
sid, et sellest piisab. Aga kui neile seletasi
me, et meie eesmärk on korrektne ja ühtla
selt kauni väljanägemisega maja, mis ker
gitab tulevikus kinnisvara väärtust, said 
nad sellest aru. Omaalgatuslikud ümber
ehitised rikuvad hoone üldmuljet ja võivad 
mõjutada negatiivselt ka pankade laenuot
sust,” hoiatab ta. „Seetõttu tuleb valida ko

gemustega paigaldaja, kelle töö oleks kii
re, operatiivne ning annaks efektiivse tu
lemuse nii välimuse kui ka soojapidavuse 
mõttes. Meie näiteks kasutasime Rõduklaa
sid OÜ teenust ja jäime väga rahule.” 

Maja korrektne ja ühtlane välimus kergi-
tab kinnisvara hinda

Euroopa ühe suurima rõdusüsteemide val
mistaja esindaja Eestis, ligi 20 aasta rõdu
de, verandade ja terrasside klaasimisega te
gelev Rõduklaasid OÜ paigaldab Eesti kor
termajadele umbes viis kilomeetrit rõdu
klaase aastas. Ettevõtte juht Janek Prants 
möönab, et inimesed mõistavad iga aas
taga aina enam, miks on kasulik rõdusid 
klaasida. „Kui kunagi oma teenuse pakku
misega alustasime, siis mõeldi pigem nii, 
et kogume raha ja teeme alles siis rõdud 
kinniseks. Ja nii ehitasidki mõned hakka
jamad oma rõdud käepäraste vahenditega 
kinni, rikkudes tegelikult kogu maja üld
mulje ja vähendades läbi selle kinnisva
ra väärtust. Taolisi näiteid on kahjuks veel 
siinseal linnapildis näha.”

Täna on aga aru saadud, et mõttekam 
on seda teha üheskoos ja koos soojustami
sega, sest klaasitud rõdu aitab hoida maja 
soojana. Raha, mille praegu kulutate küt
tearveteks, saate paigutada laenu tagasi
maksesse ning samal ajal näeb teie maja 
välja kaunim, korrektsem ning on ener
giasäästlikum.

Rõduklaasid paigaldab raamideta klaa
se, mis on täielikult avatavad ehk rõdu saab 
näiteks läbi suve kasutada endiselt rõduna, 
lükates klaasid kinni alles külmemaks pe
rioodiks. Samuti on tänu sellele klaase ja 
raamikonstruktsioonide vahesid väga mu
gav puhastada. Kogu majale paigaldatud 
ühesugused raamideta klaasid ei muuda 
hoone fassaadi, tekitades aga samas majast 
visuaalselt puhta välisilme. Kuna fassaad ei 
muutu, ei nõua rõdude klaasimine enami
ku kohalike omavalitsuste ehitustingimus
te kohaselt eriprojekti, mis teeb hoone re
noveerimise selle võrra lihtsamaks.

Karastatud klaas ja alumiiniumprofiilid ta-
gavad tulemuse aastateks

„Meie kliendid hindavad eelkõige prakti
lisust – rõdu arvel saadakse juurde ruum, 
kasutades seda siis panipaiga, suvise elu
toa lisaruumi, veranda või kasvuhoonena. 
Kuivas ning sademete, tuulte ja tolmu eest 
kaitstud ruumis hoitakse harilikult jalg
rattaid ja rulasid, mööblit või suuski,” sel
gitab Prants, lisades, et peale selle kaitseb 
rõdude klaasimine hoone konstruktsioo
ne. „Klaasid ei lase veel voolata konstrukt
sioonide vahele ning nii kuivab ka ära aas
takümneid ilmastiku meelevallas olnud 
betoon. Kui alguses pärast klaasimist kipu
vad need seest uduseks muutuma, on sel
ge, et betooniseintest aurustab välja sinna 
kogunenud niiskus.”

Olenevalt maja suurusest võtab rõdude 
klaasimine projekteerimisest, mõõtmisest 
ja materjalide tellimisest kuni paigaldami
seni aega kuu kuni kaks. Väga oluline on 
siinkohal hoone rõdude eelnev mõõdis
tamine, sest kahte täpselt ühesugust maja 

Prantsi sõnul ei ole: „Maja rõdude suuru
sed võivad erineda ka vaid 1 cm võrra, mis 
meie töös on väga oluline vahe, sest 6–8 
mm paksust lihvitud servadega karastatud 
klaasi hiljem enam mõõtu ei lõika. Seetõt
tu saab meie töö alata alles siis, kui maja 
fassaad on krohvitud.” 

Kuna klaasid paigaldatakse niiöelda ri
putamise meetodil, pole oluline, mis ma
terjalist on rõdu piirded. Viimasele kor
rusele, kus enamasti rõdudel lagi puudub, 
paigaldatakse spetsiaalne varikatus. Rõ
duklaaside kaal on piisavalt väike, et ha
jutada elanike kartused nende kukkumi
se osas, ja lisaks kinnitatakse klaasid pro
fiilidesse neetidega, mis lisab veelgi tuge
vust. Rõduklaaside süsteem koosneb üle
mistest ja alumistest pulbervärvitud alu
miiniumprofiilidest, mis on valmistatud 
Soomes. Spetsiaalselt töödeldud alumii
nium ei roosteta, vaid säilitab korrektse 
välimuse ja töökindluse ka aastate pärast.

Loe lähemalt: www.roduklaasid.ee
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80%
soojust on võimalik väljatõmmata-
vast õhust kätte saada.

Anti HAmburg,
tArgo KAlAmees 
Tehnikaülikooli inseneri- 
teaduskonna doktorant ja                                  
professor

Ilmselt enamikule Eesti elanikele seostub 
nõukogudeaegne kortermaja veel siiani kas 
hallides toonides viiekorruselise paneelma-
jaga või tellistest neljakorruselise hruštšov-
kaga mõnes maa- või magalapiirkonnas. 

Need korterelamud on olnud enamikus 
kasutuses rohkem kui nelikümmend aastat. 
Seega tekib paratamatult küsimus, kas nen-
de korterelamute kasutusiga on võimalik 
pikendada? Kui jah, siis kas nendes on või-
malik muuta elukeskkond ja energiatõhu-
sus kaasajal ehitatavate hoonetega võrrel-
davaks. Vähem oluline ei ole ka hoone vä-
lisilme parandamine.

renoveerimata hoonetes on puudulik 
õhuvahetus ja hallitus

Tallinna Tehnikaülikooli ja SA KredEx ühi-
sed uuringud toovad välja ka selle, et reno-
veerimata hoonetes on puudulik õhuvahe-
tus ning küttesüsteem ei vasta elanike soo-
jusliku mugavuse ootustele. Seda problee-
mi süvendab ka soojustamata piiretest tun-
tav külmatunne talvisel perioodil. 

Ei ole harvad ka juhud, kus puudulikust 
õhuvahetusest põhjustatuna on piirete ja-
hedatele liitekohtadele tekkinud hallitus 
või lausa kondensaat. See viitab ka sellele, et 
piirdetarindi liitekohad ei ole enam tihedad 
või seal olev soojustus on juba ehitusajast 
katkestatud. Seega inimeste tervisest läh-
tuvalt on olemasoleva elamufondi tervik-
renoveerimine möödapääsmatult vajalik.

Koostöös projekteerijatega on välja töö-
tatud renoveerimislahendused, millega on 
võimalik hoonetes tagada tänapäeva nõue-
tele vastav sisekliima ning saavutada uus-
ehitistega võrreldav energiatõhusus. Tu-
lemused näitavad, et oskusliku renoveeri-
misega on võimalik hoonete eluiga oluli-
selt pikendada.

Kuna renoveerimata jätmine tähendab 
ebatervislikku elukeskkonna tingimuste 
jätkuvat talumist ning hoone edasise lagu-
nemise jätkumist on võimalik valida mitu 
teed selle lahendamiseks.

esmalt likvideerida avariiohtlik olukord 

Esmalt tuleks tegeleda sellega, et hoone ei 
oleks selle elanikele varisemisohtlik. Kui 
võimalikud varisemisohtlikud hoone osad 
on kindlustatud, tuleks asuda sisekliima 
parandamise juurde. Enamasti tähendab 
see ventilatsiooni korda tegemist või selle 
puudumisel väljaehitamist. 

Minimaalset tuleb tagada väljatõmbe-
ventilaatoritega ja läbi välispiirete rajatud 
värskeõhuklappidega nõutav õhuvahetus 
ning tasakaalustada kogu küttesüsteem, 
juhul kui seda pole võimalik teha, siis ehi-
tada välja uus küttesüsteem. 

Kindlasti kaasneb ka renoveerimise-
ga välispiirete pealiskatte parandust selli-
sel määral, et nendest ei lekiks sisse niis-
kust ning samuti oleksid piirded võima-
likult õhutihedad. See võib tähendada li-
saks viimistluse uuendamisele ka aluspin-
na remonti ning liitekohtades olevate vuu-
kide tihendamist. 

Kõik need tööd tähendavad kulu ning 
energiasäästu nendega ei kaasne, vaid need 
tagavad hoone edasise säilimise. Reeglina 

Uuring sovetiaja korterelamute 
renoveerimisjärgsetest tulemitest 
Tallinna Tehnikaülikool on üle kümne aasta analüüsinud koostöös KredExiga Eesti elamufondi 
seisukorda. Tehnikaülikooli inseneriteaduskonna eksperdid Anti Hamburg ja Targo Kalamees annavad 
ülevaate uuringutest, kuidas korterelamute energiatõhusamaks renoveerimisel ehitusprojektis 
püstitatud eesmärke ka reaalsuses täita.

selline tegevus suurendab hoonetes ener-
gia kulu. 

teiseks muuta hoone energiatõhusamaks

Teine võimalus hoone rekonstrueerimiseks 
on lisaks hoone edasise säilimise tagamise-
le muuta ka hoone energiatõhusamaks. Sa-
muti tasub rekonstrueerimise tasuvust hin-
nata, võrreldes olukorda, kui hoone on eda-
sisel kasutamisel ohutu nii selle kasutajate-
le, olukorraga kui hoones oli renoveerimi-
se eel puudulik õhuvahetus ning välispii-
red polnud kindlustatud.

See, millisel määral hoone energiatõ-
husamaks muudetakse, sõltub aga püsita-
tud ülesandest ning valitud rekonstrueeri-
mislahendustest. Kindlasti ei tohi siinjuu-
res ära unustada esimeses punktis toodud 
hoone edasise säilimise ning sisekliima osa 
ning tegeleda tuleks ka tulevase lisasoojus-
tuse alla jäävate konstruktsioonidega, mis 
tuleb samuti eelnevalt kindlustada. Seega 
ei saa hoone renoveerimine piirduda ainult 
hoone lisasoojustamisega. 

Hoone edasine soojapidavuse paran-
damine tuleb korralikult läbi kavandada. 
Mõelda tuleks peale soojustuse paksuse ka-

vandamise ka sellele, kuidas seda kinnitada 
olemasoleva piirde külge. 

Aina enam kasutatakse ka soojustu-
se kihti hoone ventilatsiooni kanalite pai-
gutamiseks. Mis tähendab, et nende pea-
le peaks jääma ka piisav paksus soojustust. 
Samuti tuleks aknad tõsta lisasoojustuse-
ga samasse tasapinda ning akna ja välissei-
na liitekoht korralikult tihendada. Välispii-
rete liitekohad võivad mängida olulist rol-
li hoone tulevases energiatõhususes, sh vä-
lisseina ja katuse liitumine selliselt, et seal 
soojustust ei katkestata.

sisekliima arvel energia kokkuhoid ei ole 
lubatud

Kindlasti tuleks energiatõhususe eesmärki-
dega lahendada ära korterite väljatõmma-
tava heitõhu soojuse ärakasutamine. Kaas-
aegsete ventilatsioonisüsteemidega on või-
malik väljatõmmatavast õhust kätte saada 
orienteeruvalt 80% soojust, mida saab an-
da ruumidesse antava värske õhu soojen-
damiseks või anda soojust läbi väljatõmbe-
õhu soojuspumba sooja tarbevee ja/või küt-
tevee soojendamiseks. Ventilatsiooni õhu 
soojuse kasutamata jätmine tähendab vä-
hemalt kolmandiku võrra suuremat kütte-
energiakulu.

Neli aastat on KredeEx toetanud korter-
majade rekonstrueerimist lähtuvalt ener-
giatõhususe saavutamise tasemest. Aastal 
2017 analüüsiti Tallinna Tehnikaülikoolis 
15 hoone sisekliimat ja saavutatud ener-
giatõhusust ning võrreldi neid kavandatu-
ga. Uuringus tuli välja, et enamikus hoo-
netes on renoveerimisejärgselt saavutatud 

vajalik õhuvahetus ning tagatud mugav si-
seõhu temperatuur. Võrreldes arvutusliku 
olukorraga on soovitav siseõhu tempera-
tuur kõrgem ning sellest tulenevalt ka küt-
tekulu suurem.

Enamiku hoonete puhul oli aru saada, 
et energiatõhusus oli hoonetes kavandatud 
just sõltuvalt toetuse piirist ning energiatõ-
hususe kriteerium oli saavutatud piiri pea-
le. See aga soosis veidi projekteeritud ener-
giatõhususe moonutamist, kus valitud la-
hendused ei võimaldanud eesmärgiks sea-
tud energiatõhusust tagada. Samas oli hoo-
nete saavutatud energiatõhusus lähedane 
seatud eesmärgiga, mis näitas, et veidi täp-
sem kavandamine oleks viinud hooned soo-
vitud tasemele. Lahenduse näidetena oleks 
see tähendanud välisseintele 5 cm paksema 
lisasoojustuse paigaldamist ja/või kõigi ole-
masolevate akende väljavahetamist väikse-
ma soojusläbivusega akende vastu. 

Samuti näitas uuring, et hoonete sooja-
pidavuse puhul alahinnatakse keldri välis-
piirete mõju hoone kütteenergia kulule ehk 
keldri seinad peaksid olema sarnaselt soo-
justatud kui välisseinad. Oluline mõju küt-
teenergia kulule on ka see, kui aknad jäe-
takse soojustuse kihti tõstmata ning katu-
se ja välisseina liitekohas on soojustuse kat-
kestus. Uuring näitas ka seda et energiatõ-
husus hoones tuleks kavandada komplek-
selt ehk projekteerimise protsessis tuleks 
arvestada juba KredExi tehniliste nõuete-
ga piirete soojapidavuse ja ventilatsiooni 
tagamisel. Need nõuded on abiks ka hoone 
rekonstrueerimisel juhul, kui toetutust ei 
plaanita taotleda. 

 inimeste tervi-
sest lähtuvalt on 
olemasoleva enam 
kui 40aastase 
elamufondi ter-
vikrenoveerimine 
möödapääsmatult 
vajalik.
fotod: ttÜ
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Korteriühistute eri

Õige fassaad kaitseb maja niiskuse eest 
ega vaja hooldust

 Marmoroci eelis on, 
et seda saab paigaldada 
kõigile olemasolevatele 
hoonetele, olgu tegu pa-
neel-, puit-, tellismaja või 
punasest tellisest hoone-
ga ning tulemus on hool-
dusvaba ja kauakestev.

 Marmo-
roci kasuta-
des võivad 
küttekulu-
de arved 
tänu tervik-
likule fas-
saadikatte-
süsteemile 
olla kuni 
40% väik-
semad.

MIS ON MIS
Miks valida Marmoroci 
fassaadilahendus? 

• kerge, õhuke ja tugev fassaadikivi
• pikaajaline ja vastupidav fassaadilahendus
•  paigaldatakse igal aastaajal ning võimal-

dab ehitada fassaade kiirelt ja ratsionaal-
selt

• tormi- ja ilmastikukindel
• efektiivselt ventileeriva õhuvahega
• lisasoojustusena on Marmoroc täiuslik 

välis seina vooderdusmaterjal
• marmorist, tsemendist ja värvipigmendist 

valmistatud kergelt krobelise ja vett tõrju-
va pinnaga

• saadaval paljudes värvitoonides, mis või-
maldab kasutada ühe fassaadi juures eri-
nevaid kombinatsioone

• paigalduskarkass on kuumtsingitud tera-
sest

Hoone esmamulje kujundab maja fassaad ja selle seisukord. Määrdunud pind, mõranenud krohv ja 
kooruv värv ei tõsta kinnisvara hinda ning tekitavad omanikule parasjagu peavalu. Rootsi inseneride 
loodud hooldusvaba fassaadikate Marmoroc annab majale kauni välimuse, on vastupidav nii tuulele, 
sademetele, tulele kui ka päikese UV-kiirgusele ning balansseerib hoone sisekliimat.

„Eestis tegutsetud 30 aasta jooksul oleme 
Marmorociga katnud sadu maju, mille fas-
saadid näevad tänaseni välja, nagu olek-
sid eile valminud. Marmoroci eelis on, et 
seda saab paigaldada kõigile olemasole-
vatele hoonetele, olgu tegu paneel-, puit-, 
tellismaja või punasest tellisest hoonega 
ning tulemus on hooldusvaba ja kauakes-
tev. Turul pole just palju fassaadikatteid, 
mida on paigaldatud järjest alates aastast 
1967 nagu Marmoroci fassaadikivi,” rää-
gib Marmoroci esindaja Eestis, Erek OÜ 
juht Rein Iila.

Ta lisab, et ehitusmaterjalide valikul 
on väga oluline olla kursis nende tausta 
ja ajalooga. „Ehitusseadus nõuab kahe-
aastast garantiid, osale materjalidele an-
takse ka viieaastane tagatis. Aga mis saab 
edasi? Isegi kui mõni ettevõte pakuks teile 
50aastast garantiid, aga ta ise lõpetab mõ-
ne aasta pärast tegevuse, siis kellelt kah-
jud välja nõuda? Seetõttu on tähtis uuri-
da nii tootja kui ka müüja tausta. Samu-
ti on fassaadikatete juures olulised eda-
sised hooldus- ja püsikulud. Millist hool-
dust fassaad edaspidi vajab? Millal on tar-
vis seda värskendada ja uuendada ning 
kui palju see maksab? Selliseid asju ta-
sub kohe küsida, et hiljem mitte pettuda 
ja peale maksta.”

Miks eelistada krohvimisele fassaadi kivi-
ga katmist? 

Erek OÜ projekti- ja müügijuht Hardi Kal-
jola sõnul on aasta-aastalt aina enam telli-
musi, kus soovitakse krohvitud maja kat-
mist Marmorociga. „Oleme katnud Mar-
morociga nii paksema krohviga kui ka 
moodsate õhekrohvitud hoonete fassaa-
de, sest omanikud on tüdinenud pide-
vatest parandustöödest ning iga 6–7 aas-
ta tagant nende uuesti värvimisest. Sage-
li pöörduvad meie poole inimesed, kelle 
kõrvalmajale on paigaldatud Marmoroc 
ning ütlevad, et nad tahaksid sama kaua-
kestvat ja muretut tulemust.” 

Rääkides investeeringust, võib Marmo-
roc olla paigaldamisel veidi, 10–15% kal-
lim, kuid juba esimese hooldustööga on 
investeeringud võrdsed ja edasi tähen-
dab iga krohvitud pinna hooldustöö ju-
ba lisakulu nii rahaliselt kui ka ajaliselt. 
Täna on Marmorociga Eestis kaetud üle 
200 kortermaja, kokkuvõttes enam kui 
400 000 m2 pinda. Marmoroci eelis on ka 
see, et sellega saab fassaade katta kiirelt 
ja aasta ringi, sõltumata ilmastikuolu-
dest ja temperatuurist. Ja kuigi kivi tun-
dub krohvist raskem, on Marmoroc tege-
likult traditsioonilisest mõrdiga krohvi-
tud fassaadist ruutmeetri kohta arvesta-
des hoopis kergem. 

Purustatud marmorist, valgest tsemen-
dist ja värvipigmendist koosneva kesk-
konnasõbraliku fassaadikivi pind on ker-
gelt krobeline ja kaetud vett hülgava ai-
nega. Tuulduv fassaadisüsteem laotakse 
spetsiaalsele paigalduskarkassile, kasuta-
mata segu või mörti. Tänu sellele on üksi-
kuid kive lihtne asendada, kui need peak-
sid saama kahjustatud näiteks vandaalide 
tehtud kahjude tõttu, olgu selleks siis ki-
vide purunemine või graffiti. Krohvitud 
maja puhul peaks aga sellisel puhul ette 
võtma kogu seina uuesti värvimise.  

Tänu laiale värviskaalale pakub Mar-
moroc palju loominguvabadust arhitek-
tidele ja disaineritele. Näiteks armastasid 
korteriühistud mõnda aega tagasi soojus-
tada vaid majade külgi, jätmata fassaadi 

uuendamata akendega osadel. Marmoroc 
annab võimaluse muuta kogu hoone vas-
tavalt soovile kas ühesuguseks telliskivi-
imitatsiooni järgivaks või modernseks 
värviliseks kunstiteoseks. Marmoroci 
kasutamisel ei ole ka keeruline hilisem 
akna vahetus, piisab vaid aknaplekkide 
eemaldamisest ja uutele akendele tagasi 
kruvimisest. Erek OÜ teeb koostööd põ-
nevaid erilahendusi pakkuvate disaineri-
tega, kes aitavad ühistutel kindlasti leida 
enda jaoks meeldiva lahenduse.  

Fassaadi olulisim osa on soojustus 

Fassaadisüsteemide ehitamise juures po-
le aga sugugi kõige olulisem välimus, vaid 
tehnilised omadused. Igas majas tekib 
niiskus, mis otsib väljapääsu. Kuna Mar-
moroc paigaldatakse karkassile, mis te-
kitab vajaliku tuulutusvahe, saab hoones 
tekkiv niiskus hõlpsasti seina kaudu väl-
juda ega tekita akendele kondentsvett või 
ruumidesse niiskusest tingitud hallitust. 

Rein Iila nendib, igal juhul otsib maja-
des tekkiv niiskus väljapääsu ja tungib lõ-
puks fassaadimaterjali. „Kui aga fassaad ei 
tuuldu ega kuiva korralikult, tekib sinna 
nii-öelda bioelu ehk pinnad niiskuvad, lä-
hevad kiiresti koledaks ja hakkavad pra-
gunema. Marmoroci puhul seda problee-
mi pole, kuna kivil on õhutusruum ta-
ga ning ühe kivi pind on piisava suuru-
sega, et niiskus suudaks sealt välja kuiva-
da. Tuulutusvahe puudumine maja jaoks 
on sama efektiga nagu haiglate kilesusse 
mitu tundi jalas hoida – umbne keskkond 
ajab higistama.”  

Marmoroci alla käib vastavalt kliendi 
soovile või projekteerija arvutustele sobiv 
soojustuskiht. Sellele kinnitatakse tuule-
tõkkeplaat ning seejärel tuulutusvahega 
fassaadikivi. „Meie ehitajad armastavad 
sageli krohvi alla kinnitada penoplasti, 
mis tekitab samuti kilekotitunde. Kah-
juks pööratakse seinte ventileerimise-
le lubamatult vähe tähelepanu, arvatak-
se, et elektrilised ventilatsiooniseadmed 
teevad imet. Marmoroci kasutades võivad 
küttekulude arved tänu terviklikule fas-
saadikattesüsteemile olla kuni 40% väik-
semad,” selgitab Hardi Kaljola. 

Kvaliteetse ja pikaajalise tulemuse saa-
vutamiseks kasutab Erek fassaadide ehita-
misel ainult oma töölisi või siis lepingu-
lisi koostööpartnereid, kellel on pikaaja-
lised kogemused, spetsiaalsed tööriistad 
ja oma tõstukid Marmoroci paigaldami-
seks. Paigaldustööde ajal ei pea kartma 
kuude kaupa tellingutesse mässitud maja, 
vaid karkass, soojustus ja kivid pannakse 
paika kahe nädala kuni kuu ajaga tõstu-
kite abil ja korrusmajadel liigutakse val-
mis osadega lihtsalt edasi.

Erek on spetsialiseerunud fassaadide 
lisasoojustamisele ja ehitamisele ning fir-

ma missioon on kvaliteetsete ning kaas-
aegsete fassaadilahenduste pakkumine, 
fassaadimaterjalide müük ja paigaldus. 
Alates 1991. aastast on Erek Marmoroci 
fassaadilahenduste ametlik edasimüüja 
ning tänu soodsale lepingule Rootsi firma 
Marmoroc ABga müüakse tehase fassaa-
ditooteid Eestis tootja hindadega. Lisaks 
laialdastele kogemustele fassaadilahen-
dustes tegeleb Erek paekivi töötlemise ja 
paigaldamisega, osutab veoteenust ning 
on Ruukki katusetoodete ametlik edasi-
müüja ja paigaldaja Raplamaal.

Loe lähemalt www.marmoroc.ee 

Kutsume teid tutvuma Marmoroci lahen-
dustega Tartu Näituste messikeskusesse 
17.–19. oktoobrini 2019 messil Ehitus ja Si-
sustus!
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Korteriühistute eri

 Mais toimus Ida-Virumaal põleng, 
mis algas korterelamu rõdult. Eks-
pertiis näitas, et  ülemiste naabrite 
hooletu suitsetamise tõttu kukkus 
alumisele rõdule suitsukoni ning 
süttis terve korter.

Ühe Ida-Virumaa korterela-
mu korteris toimus tänavu põ-
leng, mis tekkis PZU Kindlus-
tuse ekspertiisi põhjal ülemise 
naabri suitsukonist. 

Kindlustusselts saatis pres-
siteate, mille vahendusel kut-
sus korteriühistuid üles piira-
ma suitsetamist rõdudel ja ter-
rassidel.

“Selle aasta mais toimus Ida-
Virumaal põleng, mis algas kor-
terelamu rõdult. Ekspertiis näi-
tas, et  ülemiste naabrite hoo-
letu suitsetamise tõttu kukkus 
alumisele rõdule suitsukoni 
ning süttis terve korter. Juhtumi 
kogukahju oli ligi 22 000 eurot 
ning taastamistööd lõppesid al-
les septembris,” ütles PZU Kind-
lustuse varakahjude grupi juht 
Marge Habakukk.

Ühistu peab kehtestama rõdul 
suitsetamist keelava korra 

Paraku avastas äsja taastatud 
korteri omanik juba mõni päev 
hiljem oma rõdupiirdelt suitsu-
konist järele jäänud tuhase põ-
letusjälje, kuigi korteris suitse-
tajaid ei viibi.

“See näitab, et juhtunust ei 
võetud õppust. Korteriühistute 
ülesanne on kehtestada kodu-
kord, mis keelab rõdudel suit-
setamise. See on kõigi korteri-
omanike huvides ja aitab vähen-
dada tuleõnnetuste riski,” ütles 
Habakukk.

Sotsiaalministeerium ana-
lüüsis 2017. aastal tubakaseadu-
se alusel kortermajade rõdudel 

ja akendel suitsetamise keeldu 
ning jõudis järeldusele, et prob-
leemile tuleb läheneda korteri-
ühistu kaudu, tõstatades teema 
korteriühistu üldkoosolekul 
ning lisades sellekohased nõu-
ded ühistu heakorraeeskirja-
desse või kodukorda.

PZU KINDLUSTUS

Rõdul suitsetamine hävitas naabri korteri 

TASUB TEADA

Korteriomandiseaduse koha-
selt on korteriomanik kohusta-
tud talle kuuluva korterioman-
di reaalosa kasutamisel hoiduma 
tegevustest, mille toime teistele 
korteriomanikele ületab omandi 
tavakasutusest tekkivad mõjud. 
Rõdul pidev suitsetamine, gril-
limine, alkoholi tarbimine, valju 

muusika kuulamine jne on tege-
vused, millega kaasnev õhus le-
viv suits või müra võib olla teist 
korteriomanikku häiriv ja tavaka-
sutuse piire ületav tegevus, mil-
le puhul võib teine korterioma-
nik sekkuda ja nõuda teda häiri-
va tegevuse lõpetamist. 
ALLIKAS: SOTSIAALMINISTEERIUM

 Põlengu üle elanud omanik leidis vaid mõni päev pärast remondi lõppu rõdult jälle konist tekkinud tuhase põletusjälje, kuigi tema peres suitsetajaid ei ole. FOTOD: PZU

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

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

Omame ulatuslikke kogemusi kortermajadele komplektsete rekonstrueerimisprojek-
tide koostamisel

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

Mõõtmised
Erinevate mõõtmiste läbiviimine, mis aitavad saavutada energia kokkuhoidu 
ja tagada ohutust:

• Termograafilisel meetodil piirete kvaliteedi kontroll ja  muud mõõtmised 
   (elektriühenduste kvaliteet, kütteseadmete ohutus ja palju muud)
• Hoonete sisekliima parameetrite mõõtmine ja jälgimine
• Välispiirete õhutiheduse kontroll e. blowerdoor, seal hulgas ka suurtele 
   (>10 000 m²) hoonetele
• Küttesüsteemide vooluhulkade mõõtmine ja projekti järgne häälestamine 
  e. tasakaalustus

 ENERGIASÄÄSTULAHENDUSED 
ÜLE EESTI 
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Modernne kaugküte on 
keskkonnasäästlik ja taskukohane

 Utilitase koos-
tootmisjaam Tallin-
na külje all Väos.

 Kaheksas Eesti linnas – Valgas, Jõgeval, Raplas, Keilas, 
Haapsalus, Kärdlas, Tallinnas ja Maardus – toasoojuse eest 
hoolitsev Utilitas kasutab üle Eesti põhikütusena kohalikku 
puiduhaket.

Tänapäeva kaugküte on linnades kõige 
turvalisem ja keskkonnasõbralikum kütteviis. 
Kaugküte on olemas ka aasta kõige külmemal 
päeval ning klient võib olla kindel, et tarbevesi 
ja radiaatorid on soojad, ilma, et ta peaks 
ise sellele mõtlema. Keskkonnasõbralikkust 
väljendab linnade soojusvarustuses 
selge suund taastuvenergiale – üle poole 
Utilitase kaugküttesoojusest toodetakse 
mittefossiilsetest kütustest.

Kaugküte on puhas ja mugav 

Kaugkütet on kerge ja mu-
gav kasutada, kuna ei ole vaja 
muretseda kütuse ostmise, kat-
la seadistamise ega hooldamise 
pärast. Kaugküttesoojust toode-
takse tsentraliseeritult, mis või-
maldab kasutada parimat või-
malikku tehnoloogiat, vähe-
väärtuslikke kütuseid ning ra-
kendada soojuse ja elektri koos-
tootmise eeliseid, vähendades 
nii negatiivset mõju keskkonna-
le. Linnade õhk oleks kordades 
saastatum kui kõik Eesti kaug-
küttetarbijad, sealhulgas Uti-
litase soojust kasutavad 4900 
hoonet kasutaksid lokaalseid 
küttelahendusi. 

Kaheksas Eesti linnas – Val-
gas, Jõgeval, Raplas, Keilas, 
Haap salus, Kärdlas, Tallinnas 
ja Maardus – toasoojuse eest 
hoolitsev Utilitas kasutab üle 
Eesti põhikütusena kohalikku 
puiduhaket. Toorainet saab siit-
samast Eestist, kohalikest raie- 
ja puidutööstusjääkidest, mis 
muidu kasutust ei leia. Puiduha-
ke on roheline ja soodsaim kü-

tus soojusmajanduses, selle ka-
sutamisega jääb raha kohalikku 
majandusse ning selle hind on 
ajalooliselt olnud maagaasi ja 
põlevkiviõli hinnaga võrreldes 
stabiilsem. Seetõttu on kaug-
küte tõhusaim viis tiheasustu-
sega alade varustamisel soojus-
energiaga. 

Tõhus kaugküte on Euroopa  
tulevikusuund

Tõhusa, taastuvatel allikatel 
põhineva kaugkütte laiem ka-
sutamine on kooskõlas Euroopa 
Liidu energiapoliitikaga ning 
sellel nähakse olulist rolli ener-
giasõltumatuse ja kliimapolii-
tika eesmärkide saavutamisel. 
Utilitas juhindub oma tegevu-
ses kasvuhoonegaaside heitme-
te vähendamisest ja taastuvkü-
tuste osakaalu tõstmisest – sel-
lega anname oma panuse Eesti 
2030. aastaks seatud sihile, mil-
le kohalt peab 80 protsenti Ees-
tis tarbitavast soojusest olema 
toodetud taastuvatest energia-
allikatest. Kaugküttekliendid 
saavad muretult tulevikku vaa-

data ning olla kindlad, et nende 
kodu küttelahendus on efektiiv-
ne ja keskkonnanõuetele vastav 
ka aastakümnete pärast. Ener-
giakasutuse CO2 jalajälje piira-
misel on kaugküttel märkimis-
väärne roll – hoone, mis tarbib 
taastuvatest energiaallikatest 
toodetud soojust, edendab klii-
masõbralikku energiatootmist 
ning aitab vähendada CO2 heit-
mete paiskumist atmosfääri. Ai-
nuüksi käesoleva aasta üheksa 

kuuga on Utilitas kohaliku pui-
duhakke kasutamisega piira-
nud CO2-heitmeid 445 000 ton-
ni võrra. Just nii palju rohkem 
tekiks süsihappegaasi, tootes 
sama koguse energiat gaasist ja 
põlevkivist. 

Suurem tähelepanu  
energiasäästlikkusele

Utilitase tegevus elukesk-
konna parandamisel kannab 
vilja edukas koostöös klienti-

dega, kelle hulgas on nii korter- 
kui ka eramaju, koole, lasteae-
du, büroohooneid, riigiasutu-
si, spordihalle, ujulaid, kauban-
duskeskusi, hotelle, haiglaid ja 
sotsiaalasutusi. Viimaste aas-
tate soojuse tarbimise vähene-
mise tendents tõestab, et üha 
rohkem kliente pöörab ener-
giasäästlikkusele tähelepanu – 
maju soojustatakse ja seadmeid 
uuendatakse. Kvaliteetselt ja lä-
bimõeldult renoveeritud korter-
majas soojuse tarbimine vähe-
neb, kaasajastatud hoone koos 
moodsa soojussõlme ja kütte-
süsteemiga tagab kvaliteetse 
sise kliima, ala- ja ülekütmise 
kadumise ning optimaalse soo-
juse tarbimise.
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 Uuendusena 
hakkab Tallinn 
toetama ka 
rattahoidjate ja 
elektrijalgratas-
te laadimisvõi-
maluste paigal-
damist. 

Eha Võrk 
Tallinna abilinnapea

Tallinna korteriühistute tege-
vus määrab suuresti pealin-
na palge. 2020. aastal panus-
tab Tallinn korterelamute re-
noveerimiseks mitmesuguste 
toetuste kaudu kokku ligi mil-
jon eurot.

Tallinn pakub korteriühistu-
tele nii rahalist toetust hoone-
te renoveerimiseks ja hooviala-
de korrastamiseks kui ka kooli-
tustoetust ja seminarides osa-
lemise võimalust. Ühistujuhti-
de haldussuutlikkuse tõstmi-
seks toetame Eesti Korteriühis-
tute Liidu korraldatud koolitus-
tel osalemist – igale korteriühis-
tule kuni 130 eurot aastas.

hoovid korda

Hoovide korrastamiseks saab 
korteriühistu toetust taotleda 
kahe meetme kaudu. 

“Hoovid korda” pakub suure-
mahuliste tegevuste rahastami-
seks kuni 16 000 eurot hooviala 
turvalisemaks, atraktiivsemaks 
ja funktsionaalsemaks muutmi-
seks. Näiteks saab toetust parki-
misala rajamiseks, prügimaja 
või prügikonteinerite platsi ra-
jamiseks, istumisala väljaehita-
miseks, abihoone lammutami-
seks ja uue ehitamiseks, teede 
remondiks. Uuendusena hak-
kab linn toetama ka rattahoid-
jate ja elektrijalgrataste laadi-

Tallinn eraldab uuel aastal hoonete 
korrashoiuks ligi miljon eurot

misvõimaluste paigaldamist. 
Lisaks käib selle meetme alla 
ka väiketoetusi (kuni 600 eu-
rot) pakkuv alameede “Roheli-
ne õu”, mille abil saab osta tai-
mede jaoks betoonvaase ja amp-
leid, rajada heki, istutada lilli, 
teha puudele hoolduslõikust ja 
rajada või taastada muru. 

Fassaadid korda

Tallinn toetab ka korterelamu 
energiatõhususe ja ohutuse-
ga seotud tegevusi. Neist meet-
meist mahukaim on “Fassaadid 
korda” – selle meetmega kaasra-
hastab linn korterelamu fassaa-
di, katuse või tehnosüsteemide 
ümberehitustöid, mille esma-

seks eesmärgiks on energiatõ-
husus – selle toetuse suurus on 
kuni 10% ehitustööde maksu-
musest, kuid maksimaalselt 20 
000 eurot. 

Lisaks on võimalik taotleda 
kuni 3000 eurot renoveerimi-
se käigus seinamaalingu loo-
mise eest, kui selle kavandi on 
kooskõlastanud linnakujundus-
komisjon.

Rõdude ja varikatuste audi-
ti alameede aitab katta kulud, 
et palgata pädev spetsialist en-
ne 1993. aastat ehitatud elamu 
seisukorda hindama. 

Uue alameetmena toetab 
Tallinn alates 2020. aastast tu-
leohutustegevusi – rahalist abi 

võib küsida hoone tuletõkke-
sektsioonide moodustamiseks.

Linn aitab ühistuid ka mit-
terahaliste tegevustega – linna-
osade valitsustel on õigus anda 
parkimisprobleemi lahenda-
miseks olemasolev parkimisra-
jatis, mis piirneb korterelamu 
kinnistuga, tasuta korteriühis-
tu kasutusse tavapäraselt viieks 
aastaks. Siinjuures on tingimu-
seks, et sellega ei rikuta naaber-
kinnistute huve. 

Juhul kui korteriühistu on 
omavahendite arvel ehitanud 
linna maale ehitusprojekti alu-
sel parkimisala, siis on korteri-
ühistul võimalik taotleda par-
kimisala enda kasutusse isik-

liku kasutusõiguse alusel. Lin-
na maale parkla rajamise prot-
sess algab linnaosa valitsusest, 
mistõttu  isikliku kasutusõigu-
se seadmise taotlemiseks tuleb 
pöörduda linnaosa valitsusse. 
Isiklik kasutusõigus seatakse 
tasuta 15 aastaks. Korteriühis-
tu peab ise hooldama ja taga-
ma parkimisrajatise heakorra 
vastavalt Tallinna linna heakor-
ra eeskirjale.

Tasuta nõu ja abi

Värskelt oktoobris alustas tege-
vust Tallinna korteriühistute 
teabekeskus, kust saavad prob-
leemidele lahenduse leidmiseks 
mitmekülgset tasuta nõu ja abi 
nii korteriühistute juhid kui ka 
kõik teised korteriomanikud. 
Teabekeskus tegeleb nõustami-
se, lepitamise, arengusemina-
ride ja koolituste korraldamise, 
toetuste jagamise ja linnaameti-
teülese koordineeriva tegevuse-
ga. Teabekeskuse tegevus jätkub 
kindlasti ka järgmisel aastal. 

Teabekeskuse tegevuse käi-
gus saadava halduspraktika 
põhjal võib Tallinna linn edas-
pidi esitada ka vajaduspõhiseid 
ettepanekud korteriomandi- ja 
korteriühistuseaduse täienda-
miseks.

Tallinna linnavalitsuse tee-
nindussaalis (Vabaduse väljak 
7, IV korrus) saavad 1. oktoobrist 
korteriühistute juhid ja liikmed 

tasuta nõu ja tarvidusel ka lepi-
tusteenust. Vajadusel suunatak-
se abivajaja pädeva spetsialis-
ti juurde, juhul kui nõustaja ise 
mõnele küsimusele süvitsi vas-
tata ei oska. Traditsiooniliselt 
nõustab linnavalitsuse teenin-
dussaalis juba mitmendat aas-
tat ka Tallinna linna hea partner 
Eesti Korteriühistute Liit. Korte-
riühistute tegevust puudutava-
tes küsimustes saab küsida nõu 
ja lepitust ka Lasnamäe linna-
osa valitsusest.

Linnaosade valitsused kor-
raldavad regulaarselt ümar-
laudu ühistutele olulistel tee-
madel ning sügiseti korraldab 
linn nüüd juba traditsiooniks 
saanud elamumajanduskonve-
rentsi, millel lahatakse erine-
vaid ühistute toimimist mõju-
tavaid teemasid. Korterioma-
nike teadmiste täiendamiseks 
jätkuvad ka eesti- ja venekeel-
sed tasuta arenguseminarid ja 
koolitused. Korteriühistus ole-
neb palju korteriomanike tah-
test ja huvist omandi ja ühis-
tu arengusse panustada. Väga 
palju sõltub ka omavahelisest 
usaldusest. Korteriomanikud 
ja ühistujuhid tunnevad puu-
dust lepitavast vahemehest, kes 
aitaks osapooli ühiste arusaa-
made kujunemisel ja problee-
mide lahendamisel. Siin tuleb-
ki korteriomanikele appi Tal-
linna linn.

 Toetus “hoovid 
korda” pakub kuni 
16 000 eurot hoovi-
de kaasaegsemaks 
muutmiseks.
foto: rAul mee

Kortermaja lõõride korrektne 
kasutus tagab suurema turvalisuse

 Hoone renoveerimise jaoks on teinekord vaja kaardistada ka lõõrid.

 Kui kütteseade 
ning ventilatsioon 
on ühes ja samas 
lõõris, on väga 
suur oht, et vingu
gaas levib läbi 
ventilatsiooniava 
eluruumidesse. 

Küll aga on ühistul õigus ja lau
sa kohustus veenduda lõõride 
korrektses kasutamises juhul, 
kui majja hakatakse paigal
dama uut tahkeküttel või gaa
sil põhinevat küttekeha. Korst
nad ja lõõrid on kortermajas  
ühis  kasutuses ning seega ühis
omand. Iga korteriomanik ei 
või toimetada nendega just nii, 
nagu talle parajasti sobilik on.

Liiga tihti tuleb lõõride uu
ringu ning kaardistamise raa
mes klaarida arusaamatusi 
naabrite vahel, kus üks naaber 
on paigaldanud uue seadme 
teise korteri kasutuses olevasse 
lõõri põhjendusega, et see lõõr 
oli kõige lähemal ja seega kõi
ge mugavam ühendamiseks. Nii 
on mitmelgi korral juhtunud, et 
köögikubu paigaldatakse naab
ri ahju kasutuses olevasse lõõri 
või vastupidi, uus kamin saab 
suitsulõõriks ülemise korruse
ga jagatava ventilatsioonilõõ
ri. Miks selline lahendus ohtlik 
on? Kui kütteseade ning venti
latsioon on ühes ja samas lõõ
ris, on väga suur oht, et vingu
gaas levib läbi ventilatsiooniava 
eluruumidesse. 

On ka ühistuid, kus elani
kud teavad, et aegade jooksul 
on kortereid ümberehitatud 
ning on muudetud mitmel kor
ral ka tehnosüsteeme. Seda, mis 
või kus lõõris hetkel on, ei oska 
enam keegi täpselt öelda. Sa
mas ollakse aga jõutud ühisele 
arusaamale, et lõõridega seon
duv on vaja korda teha ehk lõõ
rid renoveerida. Lõõride uuring 
ja kaardistamine on hea alus re
noveerimis või ümberehitus
projektile. 

Lõõride uuring kaameraga 
võib vajalikuks osutuda ka siis, 
kui tundub, et tõmmet ei ole ja 
on põhjust arvata, et lõõris võib 
olla ummistus. Lõõri võib kuk
kuda kivi lagunenud korstna
pitsist. Sinna võib sattuda ka 
mõni lind. Seda eriti korterma
jades, kui korstnad ei ole võrgu
ga kaetud. Alles hiljuti tõmbasi
me ühe kortermaja ventilatsioo
ni lõõrist välja suure prügikoti  
täie ehitusvahtu. Miks see oli 
lõõri sattunud või millisest pa
randuskohast lahti tulnud, jäigi 
sel korral teada saamata. 

Kuidas lõõre uuritakse ja 
kaardistatakse? Peamiselt kahel 

Kui majja kolivad uued elanikud, siis ühistu ei saa ega peagi kaasa rääkima selles, milliseks värvida 
korteri seinad või kas kööki osta puidust või metallist toolid. 

meetodil. Lõõride seisukorda 
uuritakse spetsiaalse lõõrikaa
mera abil, millega on võimalik 
vaadelda, kas lõõr on terve või 
on seal pragusid. Samuti näeb 
kaamera abil ära, kui lõõris on 
ummistus ning millest um
mistus koosneb: kivipraht, pi
gi, tahm vms. Kaameraga näeb 
samuti ära, mitu ühendust ühes 
lõõris on ehk mitu ventilatsioo
ni või kütteseadet sinna ühen

datud on. Viimaste tuvastami
sel ongi abiks spetsiaalne vär
viline suits. Suitsuga uuringu 
läbiviimiseks on vaja ühte ini
mest korterisse ning teist ka
tusele korstnate juurde. Suitsu
küünal süüdatakse kütteke
ha või ventilatsiooniava juures, 
suits liigub lõõri ning katusel 
olev inimene märgib üles, mil
lisest korstnast ja lõõrist suits 
väljub. Nii saab kõige täpsema 

ülevaate, millised seadmed ku
hu lõõri ühendatud on. Selleks 
tööks kasutusel olev suits ei ole 
ohtlik ei korteris viibijate tervi
sele ega mööblile.

Seega enne, kui hakkate kor
termajja paigaldama uut kütte 
või ventilatsiooniseadet, tehke 
kindlaks, et paigaldate selle ik
ka õigesse lõõri!

www.potipoiss.ee
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· Korterelamute kompleksne renoveerimine

· Fassaadi- ja katusetööd

· Elamute ehitus

· Omanikujärelevalve

Tel 509 7953 · dominos@dominos.ee

www.dominos.ee

ENNE:

Vuukimistööd, fassaadi ja akENdE pEsu

Tel. 50 12 026

 megalet@online.ee | www.megaletgrupp.com

pÄRast:
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soojusta
targalt!
soojusta
targalt!
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