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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 
korterelamute 
rekonstrueerija 
Eestis

Eesti Korteriühistute Liidu koostööpartner aastast 2007. Põhja-Eesti kontor

Tartu mnt 84A, 10112, Tallinn

Telefon: +372 7343 656
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Juba kuueteistkümnendat korda korraldas 
Eesti Korteriühistute Liit korteriühistute 
konkursi, kus parimad selgitati välja kol-
mes kategoorias: ilus koduümbrus, parim 
korteriühistu juht ja edukaim renoveeri-
misprojekt. Auhinnad anti üle korteriühis-
tute XXIII suurfoorumil.

Auhinnasaajad sõelus välja komisjon, 

kuhu kuulusid KredExi, majandus- ja kom-
munikatsiooniministeeriumi, Tallinna Lin-
navaraameti ja Eesti Korteriühistute Liidu 
esindajad. 

“Konkursile esitatud kandidaatide tase 
on iga aastaga järjest kõrgem,” kommen-
teeris Eesti Korteriühistute Liidu juhatuse 
liige Urmas Mardi.

Mardi sõnul iseloomustab tänavust kon-
kurssi üllatuste rohkus. “Tänavu kandidee-
rivad ühistud ja ühistujuhid on teinud kau-
gelt rohkem, kui on olnud n-ö ühistu miini-
mumprogramm, ja selle tulemusel on saa-
vutatud midagi väga erilist. Seetõttu ei saa-

Tegusaimad 
korteriühistud 
2020 valitud 
ja pärjatud
Korteriühistute 2020. aasta edukaim renoveerimis
projekt asub Tallinnas, kauneim korrusmaja 
koduümbrus Rakveres ning parim ühistu juht Reelika 
PirsonHeinloo tegutseb Raasiku vallas Arukülas.

 Edukaim 
renoveerimis projekt 
2020 on KÜ Iirise 5 
Tallinnas 

Auhinna võitnud ühistu on 
maja renoveerinud nii, et võõ-
raste arvates on tegu uusehiti-
sega. Tulemuseni jõudmine on 
aga ühistu liikmetelt nõudnud 
äärmist visadust. Ettevalmis-
tustega alustati juba 2009. 
aastal. Maja enne ja pärast.

 Edukaim 
renoveerimis

projekt 2020 
eriauhinna 
“Taastatud 
hiilgus“ sai 

Tallinna 
korteri ühistu 

Vabriku 2

Pealinna miljööalal 
asuv ainulaad-

se fassaadiga 
silmapaistv hoone, 
mille rekonstruee-

rimisprotsess võttis 
samuti omajagu 

aega – korteriühis-
tu valmistus reno-

veerimistöödeks 
15 aastat. Halli fas-

saadiga eenduv osa 
enne (all vasakul) 

ja pärast taastamist 
ülal. Hoovi pool on 

kollane fassaad 
ja uued rõdud all 

paremal.
fotod: 

Korteriühistud 

AnnikA kAld 
annika.kald@aripaev.ee



 3 15. oktoober 2020

Korteriühistute eri

 Ühistu 
juhtimine 

on raske 
töö ja suur 

on rõõm, 
kui näeme, 

et ka noore
mad elani

kud taha
vad korteri

ühistu asja 
ajada.

Eesti Korteriühis-
tute Liidu juhatuse 

liige Urmas Mardi

TAUST
Eesti Korteriühistute Liit asutati 17. 
aprillil 1996 Rakveres, organisatsioon 
esindab ja kaitseb korteri- ja hoone-
ühistute huve riiklikul ja kohalikul ta-
sandil. Tänaseks kuulub Eesti Korte-
riühistute Liitu rohkem kui 1400 kor-
teriühistut üle Eesti. EKÜL kuulub Eu-
roopa elamuorganisatsioonide ühen-
duse Housing Europe juhatusse ning 
juhib samuti üleminekuriikide toeta-
miseks ellu kutsutud erakorralist töö-
rühma. 
Alates 2016. aastast on EKÜL ÜRO 
elamumajanduse harta keskus, mil-
le põhitegevuseks on eluasemevald-
konna toetamine riikides, kus elamu-
reformid veel ettevalmistamisel.

 Parim 
korteriühistu 

juht 2020 
eriauhind 

“Julge peale
hakkaja“ 

Pärnu korteri
ühistu Kirsi 

38 juht Kairi 
Müürsepp.

 Ilusaim koduümbrus 2020 võitja 
korteriühistu Mulla 7 Rakveres
Aastate jooksul on kasvama pandud kaskede-
kuus kede-pihlakate hulgas ka kämmalvaher, 
roosaõieline toomingas, püramiidtammed, 
iluõuna puu, värdforsüütia, sarapuud, 
lõhnavad  sirelid ja pärnad. 

 Parim 
korteriühistu 
juht 2020 on 

korteriühistu 
Sügise 4 

juht Reelika 
PirsonHeinloo 
Raasiku vallast 

Arukülast.

Fotod enne ja  
pärast remonti.

nud komisjon ka sel aastal muudmoodi, kui 
lisaks peaauhindadele antakse täna välja 
mitu eriauhinda,” tunnustas Mardi.

Ilusaim koduümbrus 2020 võitja

“Ilusa koduümbruse konkursil torkab ala-
ti silma korteriühistute leidlikkus. Isegi 
väga väikesel maalapil suudetakse elanike 
tahtmise ja osavate kätega kujundada väga 
omapäraseid ja pilkupüüdvaid aedu,” rää-
kis Mardi.

Auhinna “Ilus koduümbrus 2020” võitis 
korteriühistu Mulla 7 Rakveres.

“See 1974. aastal ehitatud maja on tei-
nud renoveerimisega läbi uuestisünni. Eri-
list tähelepanu väärib maja ümber kujun-
datud park. Pargi loomisega tehti algust ju-
ba 1974. aastal ning pikkade aastate jooksul 
ja ühise järjepideva töö toel on maja ümb-
rus kujundatud eriliseks ja kauniks. Aas-
tate jooksul on kasvama pandud kaskede-
kuuskede-pihlakate hulgas ka kämmalva-
her, roosaõieline toomingas, püramiidtam-
med, iluõunapuu, värdforsüütia, sarapuud, 
lõhnavad sirelid ja pärnad. Pargi keskmes 
troonib lipumast,” tutvustas Urmas Mardi.

Park leiab aktiivset kasutust nii ühistu 
enda kui naabermajade laste poolt ja on kõi-
gile heatahtlikele külalistele avatud. Ühistu 
liikmed kinnitavad, et nende ühises kenas 
rohelises nurgakeses ei pea paljuks laulda 
musträstas ega laksutada ööbik. Ilusa kodu-
ümbruse kujundamiseks ja hoidmiseks on 
kulunud palju vabatahtlikku tööd. 

Kaasalööjaid on töödes õnneks alati lei-
dunud – ühiselt tehakse lehekoristus või 
põõsaste istutamine, ka talvine lumeko-
ristus toimub ühistööna ja selline süsteem 
on seni edukalt toiminud. Võitja ühistu 
on oma tegevusega eeskujuks ka naaber-
majadele.

Parim korteriühistu juht 2020 eriauhind 
ja võitja

Tiitli “Parim korteriühistu juht 2020” pälvis 
korteriühistu Sügise 4 juht Reelika Pirson-
Heinloo Raasiku vallast Arukülast.

“Seekordne konkursi võitja on tõeline 
oma ühistu süda, kes korraldab kõike, mis 

korteriühistus korraldamist vajab. Rahul 
ollakse tema tööga korterelamu renoveeri-
misel. Elanikud kiidavad ka prügimaja ehi-
tust ja fonolukkude vahetust, mida ühistu 
juht on eest vedanud. Suurim töö on ühis-
tu juhi jaoks olnud aga majaesise tee ser-
vituudi organiseerimine. Lisaks tehniliste 
tööde koordineerimisele tuleb seekordne 
võitja hästi toime ka inimestega, sest  aeg-
ajalt tuleb lahendada ka naabrite omavahe-
lisi lahkhelisid. Tulemusega on rahul kõik, 
vanadest noorteni,” rääkis Mardi.

Tänavu  otsustas komisjon selles kate-
goorias lisaks peaauhinnale välja anda ka 
ühe eriauhinna, millega sooviti tunnusta-
da noort ja julget ühistu juhti.  “Ühistu juh-
timine on raske töö ja suur on Eesti Korteri-
ühistute Liidu rõõm, kui näeme, et ka noo-
remad elanikud tahavad korteriühistu as-
ja ajada ega karda tegeleda tehniliselt pä-
ris keeruliste objektidega ehk haaratakse 
härjal sarvist ja asutakse tegelema vajalike 
töödega,” märkis Mardi.

Eriauhinnaga  “Julge pealehakkaja” tun-
nustati  Pärnu korteriühistu Kirsi 38 juhti 
Kairi Müürseppa. “Majaelanikud ütlevad, et 
nii südamega ja põhjalikult nagu Kairi po-
le keegi varem maja asju korraldanud. Nii ei 
ole midagi imestada, et nad teda “meie kul-
latükiks” kutsuvad. Ta on energiline, abival-
mis, oskab hästi läbi rääkida ja on väga hea 
organiseerija. Peale selle teeb ta seda kõike 
oma põhitöö, koolis käimise ning kahe tüt-
re kasvatamise kõrvalt.”

Edukaim renoveerimisprojekt 2020 – 
võitja  ja eriauhind 

“Tänavuse parima renoveerimisprojek-
ti kandidaate iseloomustab visadus ja ehk 
isegi kangekaelsus. Hoolimata keerukatest 
projektidest ja sellest, et neil ühistutel ei õn-
nestunud kohe ka toetust saada, ei löödud 
käega. Visalt keskenduti eesmärgile maja lõ-
puks korda saada ja teha seda parimal viisil, 
ilma kuskil järeleandmisi tegemata,” mär-
kis Urmas Mardi.

Komisjon otsustas lisaks peaauhinnale 
anda välja veel eriauhinna, mis kannab ni-
metust “Taastatud hiilgus – renoveerimise 

ja restaureerimise särav tulemus”, mille päl-
vis Tallinna korteriühistu Vabriku 2.

“Tagasihoidlikum nimetus poleks sellele 
majale lihtsalt sobinud. Tegemist on miljöö-
alal asuva ainulaadse fassaadiga silmapaist-
va hoonega, mille rekonstrueerimisprotsess 
võttis omajagu aega – korteriühistu valmis-
tus renoveerimistöödeks 15 aastat,” rääkis 
Urmas Mardi. “Hoonel on teostatud kogu 
hoone fassaadi ja katuse renoveerimistööd 
ning võib öelda küll, et Vabriku 2 särab en-
disaegses hiilguses. Katusel on taastatud 
ja/või uuesti ehitatud kõik balustraadid ja 
korstnad. Hoovis asuvad rõdud, mis olid 
üsna lagunenud, said täielikult demontee-
ritud ja ehitatud uuesti täpselt samasugus-
tena, nagu nad esialgselt olid.”

Edukaim renoveerimisprojekt 2020 on KÜ 
Iirise 5 Tallinnas

Urmas Mardi sõnul on parima renoveeri-
misprojekti auhinna võitnud ühistu oma 
maja renoveerinud nii, et võõrad arvavad, et 
tegemist on uusehitisega. “Sellise tulemuse-
ni jõudmine on aga ühistu juhilt ja liikme-
telt nõudnud äärmist visadust. Renoveeri-
mise ettevalmistustega alustasid nad 2009. 
aastal, valmistuti mitmel korral taotlema ka 
KredExi toetust, kuid ikka jäädi hiljaks, sest 
toetusraha sai enne otsa. Projekt jõuti selle 
aja jooksul majale juba mitu korda uus tel-

lida, sest nii pika perioodi jooksul muutu-
sid ajas ka nõuded renoveeritavatele elamu-
tele,” rääkis Mardi.

Siiski ei jäetud jonni ja üheksa aasta 
möödudes võisid tööd alata. 

“Eesmärgiks seati maksimaalne ener-
giasääst ja ka maksimaalse KredExi toetu-
se taotlemine. Teostati kõik KredExi taot-
lusvoorus nõutud tööd, sealhulgas paigal-
dati päikesepaneelid. Lisaks vahetati reo-, 
vihma- ja tarbeveetorustik, paigaldati leed-
valgustus nii maja sisse kui välja ning raja-
ti rattahoiuruum, mille lukustus toimub 
elektroonilise nööpvõtmega; täielikult re-
monditi trepikojad ja koridorid ning trep-
pidele paigaldati plaadid,” tutvustas Mardi.

Lisaks energiasäästu saavutamisele pan-
di rõhku ka disainile ning lisati sissepääsu-
dele puitsõrestik, et luua majale atraktiiv-
ne välimus. 

“Majaelanikud on rahul, sest kulud saa-
di alla ja maja saadi soojaks. Kõrvutades re-
noveerimise tulemusi teiste täisrenoveeri-
tud majade saadaolevate andmetega, jääb 
silma muljetavaldavalt väike energiatarbi-
mine. Näiteks 2019. aastal aprillist kuni no-
vembrini oli kaugkütte kulu põhimõtteli-
selt null,” tõi Mardi välja.

Lõpetuseks ühistu juhi enda sõnad reno-
veerimise tulemuse kohta: “Rahalist säästu 
on ikka kena vaadata!”
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2,3
korda rohkem 
töökohti loob 
keskmiselt idu-
sektor terviku-
na, kui võrrelda 
iduettevõtted 
traditsiooniliste 
ettevõtetega, 
mis on tegutse-
nud vähem kui 
viis aastat.

annika kald 
annika.kald@aripaev.ee

Võrdluseks tõi Startup Estonia juht Eve Pee-
terson, et Eesti iduettevõtetes kokku töötas 
samal ajal 6084 inimest. 

Peamiselt tegelevad kinnisvaratehno-
loogia ja ehituse valdkonna idufirmad ren-
diplatvormide arendamisega. Kinnisvara-
tehnoloogia ja ehituse valdkonna iduette-
võtete käive oli esimesel poolaastal kokku 
0,44 miljonit eurot ning tööjõumakse ta-
suti samal ajal 0,3 miljonit eurot. 

Suurim tööandja valdkonnas on Crea-
tomus Solutions (9 töötajat) ning suurima 
käibega iduettevõte on 2016. aastal asuta-
tud EnLife (40 600 eurot).

Creatomus Solutionsi asutaja Renee Puu-
sepp kommenteeris, et tema loodud firma 

Analüüs: kinnisvara tehnoloogia ja 
ehituse vallas Eestis 27 idufirmat 

arendab tarkvara ja loob sisu majakonfigu-
raatoritele. Creatomuse majakonfiguraato-
ri abil on võimalik hoone omanikel valida 
sobiv arhitektuurne ja tehniline lahendus 
hoone ehituseks või renoveerimiseks. La-
hendus töötab veebibrauseris ja on hoone 
omanikele tasuta kasutamiseks. Kodule-
helt on võimalik vaadata näiteks demo-la-
hendust Mustamäe viiekorrruselise maja re-
noveerimiseks.

Kinnisvaratehnoloogia ja ehituse vald-
konna iduettevõtetes oli keskmine bruto-
palk lõppenud poolaastal 1952 eurot. 

Kui võrrelda sektoriga tervikuna, siis see 
jäi keskmisele tunduvalt alla – Eesti idusek-
tori ettevõtetes ulatus keskmine brutopalk 
esimese poolaasta lõpu seisuga 2508 euroni. 
Kui võrrelda kinnisvaratehnoloogia ja ehi-

annika kald 
annika.kald@aripaev.ee

Garage48 korraldas Tallinnas 
digiehituse arendusnädalava-
hetuse, mis tõi virtuaalselt kok-
ku ligi 150 ehitus- ja kinnisva-
raeksperti enam kui 10 riigist. 

Häkatoni eesmärk oli aren-
dada sektori digitaliseerimist 
toetavaid lahendusi. 

Võitjaks hinnatud meeskond 
Werk võttis ette suusõnaliste 
kokkulepete rohkuse problee-
mi lahendamise ehitussekto-
ris, ütles Garage 48 projektijuht 
Kadri Kõivik.     

Werki rakendus genereerib 
töövõtja tehtud töökirjeldusest 
spetsiaalselt tööülesandele ko-
handatud ning RYL-standardi-
tele vastava targa lepingu, mis-
lahendab suusõnaliste kokku-
lepete probleemi, kus reaalseid 
ootusi ei fikseerita kirjalikult. 

Garage48 häkatonile tulek 
oli Werki tiimijuhi Martin Ka-
lamehe sõnul hindamatu väär-
tusega meeskonna eesmärkide 
saavutamiseks. “Kasutasime ko-
gu potentsiaali, mida häkaton 
pakkus – valideerisime klienti-
de valupunktid, saime hinda-
matut tagasisidet ja suunamist 
mentoritelt ning leidsime väär-
tusliku tiimiliikme, kes andis 
meie tootele uue näo. Kokku-
võtteks oleme oma toote viinud 
uuele tasemele ning seadnud 
kindla sihi järgmiseks paariks 
kuuks. Ees ootavad kohtumi-
sed valdkonna ekspertidega, kes 
häkatoni vahendusel meie toote 
vastu huvi tunnevad. 

Werki visioon on revolutsio-
neerida ehitussektorit terves Eu-
roopas. “Loome uue meetodi, 
kuidas leida tööjõudu ehitusob-
jektile ning pakkuda töötegija-
le võimalust valida ise projek-
te. Pikas plaanis on meil kindel 
siht pakkuda terviklahendust 
tööjõu leidmise ja haldamise 

probleemidele, millest võidavad 
ka eraisikud,” märkis Kalamees.

Häkatoni suurima rahalise 
auhinna – 15 000 eurot seem-
nerahastust majandus- ja kom-
munikatsiooniministeeriumilt 
– pälvis žürii tulise arutelu tu-
lemusel teise koha tiim Supply-
Con, mille veebipõhine jagatud 
andmekeskkond loob sujuva-
mat suhtlust pea- ja alltöövõt-
jate vahel, kus kvaliteedikont-
roll, tellimused ja rahavood on 
BIM-mudelis. Raha võitmise tin-
gimuseks oli teenuse integreeri-
mine ministeeriumi e-ehituse 
platvormiga. “E-ehituse platvor-
mi loomise eesmärk on soodus-
tada sektori liikmete vahel info 
jagamist, mis aitaks senistele 
teenustele väärtust lisada ning 
arendada täiesti  uusi. Näeme, 
et SupplyConi lahendus on po-
tentsiaalne turgu raputav tee-
nus, mis oma integratsioonide 
ja info ühendamisega nii era- 
kui avaliku sektori sees ja vahel 
võib anda lükke sektori digi-
arengule,” kommenteeris võit-
ja valikut žüriiliige, majandus- 
ja kommunikatsiooniministee-
riumi digitaalehituse valdkon-
na juht Jaan Saar.

Häkatoni teine koht läks ja-
gamisele veel kahe tiimi vahel. 
Lätlaste “AR-evate” rakendus 
 aitab kalkuleerida ehitustöö-
de materjalikulu ja maksumuse 
liitreaalsuse võimalusi kasuta-
des. ITMi rakendus digitalisee-
rib kliendi ehitusprojekti lähte-
ülesande, mis võimaldab auto-
matiseeritud eelprojekti doku-
mentatsiooni koostamist.   

Riigi Kinnisvara väljakutse 
ning 1500 eurot võitis BIMxF-
Mi tiim.  

tuse valdkonna iduettevõtete keskmist pal-
ka Eesti keskmisega, mis oli statisti kaameti 
andmetel 2020. aasta esimesel poolaastal 
1330 eurot, siis ületavad palgadPropTech & 
Construction’i valdkonna iduettevõtetes Ees-
ti keskmist oluliselt. 

Samuti maksavad iduettevõtted ühe töö-
taja kohta keskmiselt kaks korda rohkem 
tööjõumakse, mis tõestab väidet, et idusek-
tor, sh ka kinnisvaratehnoloogia ja ehituse 
valdkond, loovad eelkõige hästi tasustatud 
ja väärtuslikke töökohti. 

Kinnisvaratehnoloogia ja ehituse vald-
konna idude asutajatest 13% olid naised ja 
87% mehed ning 17% välismaalased. Seega 
on tegemist üsna meestekeskse valdkonna-
ga. Asutajate keskmine vanus on 34 aastat. 

Näiteks ehitustarkvara arendav idufirma 

Kinnisvaratehnoloogia ja ehituse valdkond on Eesti idusektoris üsna uus ning seal tegutsevaid 
iduettevõtteid on veel suhteliselt vähe. Startup Estonia andmebaasis oli oktoobri keskel 27 PropTech & 
Construction’i äris tegutsevat idu ning neis töötas kokku esimese poolaasta lõpu seisuga 55 inimest.

Remato kaasas suvel koroonakriisile vaata-
mata 130 000 eurot ning kokku kaasati sel 
aastal investoritelt pea pool miljonit eurot.  
Rematosse on investeerinud ka Eesti inves-
teerimisfond Superangel eesotsas Marek 
Kiisa, Rain Rannu ja Veljo Otsasoniga. 

Remato arendab väikestele ja keskmis-
tele ehitusettevõtetele platvormi, mis ai-
tab hallata ehitustöölisi, tööriistu, eelarvet 
ning tehtavaid töid. Remato kaasasutaja Ma-
dis Lehtmetsa sõnul kulub ehituses meele-
tu aeg ja raha paberitööle, ebaefektiivsete-
le protsessidele ning kommunikatsioonile. 

Teiseks heaks näiteks on ärikinnisvara 
omanikele tarkvaralahenduse välja tööta-
nud Moderan Solutions. Nemad said inves-
toritelt mais 270 000 eurot, et laieneda vä-
listurgudele.

Digiehituse häkatoni võitja lahendab sektori 
töövõtulepingute puudumise probleemi

Toetame digitaliseerimist
Jaan Saar 
majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi 
digitaalehituse valdkonna juht

Meil oli häkatoniga kaks ees-
märki – stimuleerida ehitussek-
tori digitaliseerimist ning soo-
dustada andmete-teenuste ja-
gamist ja taaskasutamist. 

Digiehituse häkaton suutis 
mõlemad eesmärgid hästi täi-
ta. Võrreldes 2,5 aastat taga-
si korraldatud digiehituse hä-
katoniga oli seekord oluliselt 
rohkem nii ideid kui ka osale-
jaid ning kõik finaali jõudnud 
15 tiimi pakkusid hästi läbi-

mõeldud praktilisi digilahen-
dusi aktuaalsetele probleemi-
dele sektoris. See näitab, et nii 
teadlikkus kui ka nõudlus di-
gilahenduste järele on ehitus-
sektoris tõusnud. Katsetasime 
häkatonil esimest korda ka e-
ehituse platvormi kaudu MK-
Mi teenuste liidestamist ning 
enamik tiime leidis sealt oma 
idee jaoks lisandväärtust. Meie 
saime arendajatelt jällegi väga 
head tagasisidet, kuidas teha 
riigi teenused arendajate jaoks 
paremini kättesaadavaks.

pAnE tähElE
häkatoni pärjatud tegijad
Garage48 digitaalehituse häkatonile esitati 35 ideed, millest 22 üm-
ber moodustusid tiimid 115 inimesega. Reedel alustasid tööd 19 tiimi 
ning pühapäeval esitasid demo 15 tiimi. Osalejad olid  Eestist, Lätist, 
Taanist, Rumeeniast, Norrast, Poolast, Montenegrost, Ukrainast, In-
diast, Pakistanist, Jamaicalt, Armeeniast.

Võitja ja publiku lemmik

Werk 

Werki rakendus teeb töövõtja 
loodud töökirjeldusest spetsiaal-
selt tööülesandele kohandatud 
ning RYL-standarditele vastava 
targa lepingu. See lahendab suu-
sõnaliste kokkulepete probleemi, 
kus reaalseid ootusi ei fikseerita 
kirjalikult. Auhind: WDBE piletid 
ning sTARTUp Day 2021 piletid.

Teine koht ning MkMi 
seemne rahastus 15 000eurot 

SupplyCon 

SupplyConi veebipõhine jaga-
tud andmekeskkond (common 
data space) loob sujuvama suht-
luse pea- ja alltöövõtjate vahel, 
kus kvaliteedikontroll, tellimused 
ja rahavood on BIM-mudelis. Au-
hind: järelmentorlus.

Teine koht

AR-evate

Rakendus, mis kalkuleerib ehi-
tustööde materjalikulu ja maksu-
muse liitreaalsuse võimalusi ka-
sutades. Auhind: järelmentorlus.

Teine koht 

ItM-Initial task 
Monitoring 

ITMi rakendus digitaliseerib 
kliendi ehitusprojekti lähteüles-
ande, et koostada automatisee-
ritud eelprojekti dokumentat-
sioon. Auhind: järelmentorlus.

riigi kinnisvara eriauhind 

BIMxFM 

Lihtsalt kasutatav liides Riigi Kin-
nisvara FM-tarkvara ning valmis-
hoone mudeli vahel.

Otsime kinnisvarahalduse 
ärisse digilahendusi
SilVer ader 
Riigi Kinnisvara ASi innovatsiooni projektijuht

BiM-mudelitel on kindel koht 
planeerimises ja ehituses. 

Sama ei saa öelda aga kin-
nisvarahalduse kohta, kus ei 
ole veel läbimurret saavutatud. 
Puuduvad ka lihtsad BIM-või-
mekusega tööriistad. BIM-mu-
delites on palju väärtuslikku 
infot, kuid pärast teostusmu-
deli koostamist lõpeb mudelite 
kasutamine reaalsuses – väärt 
info n-ö kukub pärast hoone 
valmimist järk-järgult maha. 

Kinnisvara korrashoius te-
gutsevad firmad, korraldajad 
ja omanikud kulutavad tunde, 
et leida vajalikku infot giga-
baitidesuurustest kaustadest. 
Kuna kinnisvara korrashoius 
tehtud kulud hoone elukaa-
re jooksul on palju suuremad 
hoone projekteerimisest ja ehi-
tamisest, on oluline tuua mu-
delitest saadav sääst ja efektiiv-
sus ka hoonete halduse faasi.

Paljud BIM-võimekusega hal-
dustarkvarad on liialt massiiv-
sed, keerulised, töötavad vaid 
ühe loogika alusel, mis ei so-
bi kõigile omanikele või Ees-
ti oludesse ega toeta täismahus 
avatud BIM-standardi IFC for-
maadis BIM-mudelite importi-
mist. Seetõttu pole seni kasu-
tusele võetud ühtegi BIM-või-
melist haldustarkvara.

lähteülesanne häkatonile

BIM kinnisvara halduse raken-
duse eesmärk oleks teostusmu-
delite ja -jooniste alusel pak-
kuda töövahendeid, mis liht-
sustaksid kinnisvarahaldu-
se valdkonnas tegutsevate ini-
meste igapäevatööd. 

Kuna andmed hoone ruu-
mide, seadmete, süsteemide, 
viimistluste ja teiste varade 
kohta eksisteerivad BIM-teos-
tusmudelis, oleks otstarbekas 
need üle kanda kinnisvara hal-
duse rakendusse. 

Garage48 Digital Construction 2020 häkaton oli majandusministee-
riumi, digitaalehituse klastri ja Garage48 koostöö ning oli virtuaalse 
konverentsi World Summit on Digital Built Environment eelüritus.

 Garage48 digitaalehituse häkatoni eestvedajad vasakult Uve 
Poom, kadri kõivik ja Joao rei.

loE  vEEBISt

loe pikemalt ja vaata videot di-
giehituse häkatonist 
aripaev.ee



reklaamiosakond
tel 667 0105

reklaam@aripaev.ee   SISUTURUNDUS  5 
Sisuturundus on oma kauba, teenuse, firma tutvustamine huvitavate lugude jutustamise kaudu. ST teenib alati tellija turunduslikke eesmärke.
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 Kehvalt ventileeritud ruum toob 
kaasa erinevaid terviseprobleeme, 
nagu peavalu, pidev uimasus, väsi-
mus, silmade ärritus või tugevnevad 
allergianähud.

Toimiv ventilatsioonisüsteem on 
asendamatu igas kortermajas 

Ventilatsiooniprobleemid on 
mureks paljudes kortermajades, 
kus akendele tekib öö jooksul 
kondensvesi ning laenurkades 
võib kohata õhuringluse 
puudumisest tekkinud 
hallitusplekke. Ja mõelge, kuidas 
selline niiske ja puhastamata õhk 
mõjub inimeste tervisele? Kuidas 
nendest probleemidest kõige 
kiiremini ja arukamalt vabaneda, 
selgitab kortermajadele 
ventilatsiooniteenuseid pakkuva 
Aero Grupp OÜ tegevjuht Tõnis 
Lipp.

“Sageli ilmnevad õhuvahetusest tingitud 
probleemid alles näiteks pärast aknava-
hetust või maja soojustamist, kui ventilat-
sioonile jäeti tähelepanu pööramata, sest 
varem ju sellega muresid polnud. Tegeli-
kult tuleb samal ajal teiste remonttööde-
ga uuendada ka ventilatsioonisüsteem ja 
seda nii puit-, paneel- kui ka kivimaja pu-
hul,” ütleb Lipp. Pealegi kujuneb juba reno-
veeritud kortermajja hiljem toimiva ven-
tilatsioonisüsteemi rajamine üksjagu kal-
limaks. Uute kortermajadega on asi veidi 
lihtsam – kuna need on tänapäevaseid kõr-
gemaid energiatõhususnorme arvestades 
väga õhutihedad, on ka korralik ventilat-
sioon projekti sisse kirjutatud. 

Tänu inimeste teadlikkuse kasvule 
ning korterelamute renoveerimise riikli-
kele toetustele on vanemate korterelamu-
te kordategemine Eestis populaarne. Ven-
tilatsiooni renoveerimine teostatakse Li-
pu sõnul vastavalt rekonstrueerimise pro-
jektidele. “Üldjuhul paigaldatakse katu-
sele või keldrisse soojustagastusega välja-
tõmbe- või sissepuhke-väljatõmbe seade. 
Torustikud paigaldatakse katusele, fas-
saadile ja vajadusel tihti ka olemasoleva-
tesse ventilatsioonilõõridesse. Samuti tu-
leb paigaldada igasse korterisse uued õhu-
jagamise elemendid. Olemasolevate venti-
latsioonilõõride kasutamise korral tuleks 
eelnevalt läbi viia ka põhjalikud uuringud 
ja kaardistused.”

Ta lisab, et kortermaja ventilatsiooni 
renoveerimine on töö, mis vajab eelnevat 
kogemust ja kompetentsi. Aero Grupp OÜ 
üheks oluliseks kliendigrupiks on just kor-
teriühistud, kellega on firmal kogemust 
üle kümne aasta ning uus ventilatsiooni-
süsteem on rajatud rohkem kui 30 korter-
majale. Kortermajade ventilatsiooni reno-
veerimine erineb paljuski tavaventilatsioo-
ni ehitusest, kuna eeldab tööd erinevates 
sise- ja välitingimustes, tööde teostamiseks 
on vajalikud spetsiifilised seadmed ja töö-
võtted ning muidugi peavad kõik töötajad 
olema viisakad suhtlejad korteriomanike-
ga, kuna töö toimub samal ajal, kui inime-
sed majas elavad.

Uuringuga saab tuvastada tõhusalt vane-
mate ja renoveerimata kortermajade ven-
tilatsioonisüsteemide vead

Sisekliima ja siseruumide õhu kvaliteet 
mängib põhjamaade inimeste elus olulist 

rolli. Seda saab tagada vanemates korter-
majades vaid korraliku ventilatsiooni väl-
jaehitamise ning hilisema kvaliteetse sise-
kliima hoidmisega, mis eeldab enne töö-
dega alustamist olemasoleva ventilatsioo-
ni uuringuid ja kaardistust. Lipu sõnul 
pole paraku harvad juhtumid, kus uurin-
guid tegemata laseb ühistu ehitada venti-
latsioonisüsteemid, kasutades vanu korst-
nates asuvaid ventilatsioonikanaleid, kuid 
ehituslike vigade pärast jääb ventilatsioo-
ni efektiivsus kesiseks. Aero Grupi teos-
tatavad uuringud elimineerivad taolised 
eeltöö tegematajätmisest sündinud vead.

“Tänapäevaste tehnoloogiatega saab 
efektiivselt paranda hoonete siseõhu kva-
liteeti ning muuta ventileerimine maksi-
maalselt energiasäästlikuks,” ütleb Lipp. 
“Korralik ventilatsioonisüsteem saab al-
guse põhjalikult läbimõeldud projektist, 
kus arvestatakse juba võimalikke korter-
maja eripärasid ja takistusi. Oleme aasta-
tega välja töötanud väga põhjaliku teenu-
se, mis mõõdistab korterite siseõhupara-
meetrid ning kaardistab olemasoleva süs-
teemi. Sinna kuulub kogu info, mida vajab 
korteriühistu, ventilatsiooni projekteerija 
ja ehitaja enne töödega alustamist. Töö tu-
lemus hoiab ka kokku erinevate tööde teos-
tajate aega hinnapakkumiste ja planeeri-
mise faasis, kuna kogu teave on mugavalt 
kättesaadav digitaalsel kujul ning kaob va-
jadus tulla kohapeale olukorda hindama.”

Teenusesse kuulub ka olemasoleva ven-
tilatsioonisüsteemi puhastus. Seega ise-
gi juhul, kui korteriühistu ei planeeri ma-
ja renoveerimist, on ventilatsiooni uuring 
ja kaardistus kasulik, sest selle tulemusel 
puhastatakse ja kontrollitakse põhjalikult 
olemasolevad kanalid ning saadakse jäli-
le probleemidele, mis on maja ventilatsioo-
nis juba pikemat aega peavalu valmista-
nud. Aero Grupp on viinud täismahus uu-
ringud ja kaardistustööd läbi kokku enam 
kui 500 kortermajas üle Eesti.

Ventilatsioonisüsteemid vajavad regulaar-
set hooldust ning iga 1–2 aasta järel korra-
likku puhastust

Uuringute kohaselt on 50% haigustest seo-
tud halva siseõhuga, milles sisalduvad 
kõikvõimalikud kahjulikud kiud, viiru-
sed ja bakterid. Kehvalt ventileeritud ruum 
toob kaasa erinevaid terviseprobleeme, na-
gu peavalu, pidev uimasus, väsimus, silma-

de ärritus või tugevnevad allergianähud. 
Seega on nii uutes kui ka renoveeritud kor-
termajades väga tähtis jälgida, et ventilat-
siooniseadmed oleksid regulaarselt hool-
datud, sealhulgas õhufiltrid vahetatud. 
Lisaks peab olema süsteem õigesti seadis-
tatud, reguleeritud ning hiljem ka korte-
riühistu ja/või hooldaja poolt jälgitud, et 
süsteem töötaks vajalikul võimsusel. Li-
pu sõnul pole harvad juhud, kus on inves-
teeritud ventilatsioonisüsteemidesse, aga 
hiljem süsteemi kasutusse võttes keeratak-
se kulude kokkuhoiu mõttes süsteem kin-
ni või selle tootlikkus miinimumi. Seda ei 
tohi kortermajas kindlasti teha, sest nii po-
le vajalik õhuvahetus tagatud ja inimestel 
tekivad nimetatud probleemid.

  Ka siis, kui hoones on ventilatsiooni-
süsteemid vaid mõned aastad vanad, peab 
olema hoolas ventilatsiooniseadmete, ka-
nalite ja kõikide teiste süsteemi osade pu-
hastamisel. “Ventilatsiooni puhastuse käi-
gus eemaldatakse süsteemi sisepindade-
le ladestunud mustus ja tolm ning seeläbi 
säilitatakse normaalne õhuvahetus, mis 
eemaldab liigse niiskuse ja ebameeldivad 
lõhnad, parandades hoone sisekliimat,” 
selgitab Lipp. “Samuti maandab ventilat-
siooni regulaarne puhastus tuleohutuse 
riske, sest intensiivselt kasutuses olevasse 
süsteemi koguneb juba 1–3 aastaga piisa-
valt süttimisohtlikku saastet. Lisaks tuleb 
meeles pidada, et kontrolli, hooldust ning 
puhastust vajavad ka süsteemidele paigal-
datud tuletõkkeklapid.”

Aero Grupp omab ventilatsiooni pu-
hastuseks vajaminevaid kaasaegseid sead-
meid, tööjõudu, teadmisi ja pikaajalist 
12aastast kogemust ning väljastab pärast 
alati ka vastava akti, mis sisaldab fotosid 
torustikust ning süsteemidest enne ja pä-
rast ventilatsiooni puhastust. 

Kui kahtlete oma ventilatsioonisüstee-
mide puhtuses, pakub Aero Grupp tasuta 
uuringut, mis määrab mustuse taseme ja 
süsteemi puhastuse vajaduse. Samuti koos-
tatakse vajadusel puhastustöödele eelarve. 

Õhu puhtus ja kvaliteet on oluline meie 
tervena püsimisel ning seetõttu tuleb pöö-
rata ventilatsioonisüsteemide õigesti ehi-
tamisele ja õigesti hooldamisele suurt tä-
helepanu. Õhk on meie eluallikas ning siin 
ei saa olla eksimisruumi!

Vaata lisaks: www.aerogrupp.ee

 Lisaks ventilatsioonile peab tihti katusele mahutama ka päike-
sepaneelid.

 Plastist õhukanalid võtavad vähe ruumi ja paigaldatakse soo-
justuskihi alla.

 Kortermaja renoveerimisega alustamine.
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71
protsenti Eesti elanikest 
elab korterelamutes, 
need korterelamud on 
valdavalt ehitatud pe-
rioodil 1950−1990, nende 
kandekonstruktsioonide 
jaotus on: tellis 37%, suur-
paneel 36%, suurplokk 
12%, puit 8%.

annika kald 
annika.kald@aripaev.ee

kohalike omavalitsuste huvi 
lammutada riigi raha toel tüh-
je kortermaju ja muid nn tondi-
losse on olnud pehmelt öeldes 
nadi ning lammutustoetust ha-
katakse edaspidi jagama ka et-
tevõtetele.

Kevadel otsustas valitsus ko
roonakriisi valguses eraldada 
kohalikele omavalitsustele lam
mutustoetuseks 5 miljonit eu
rot. Sellele oli majandusminis
teeriumi andmetel septembri 
keskpaigaks taotlus esitatud 1,3 
miljoni euro ulatuses. Minister 
Taavi Aasa sõnul on eesmärk ko

gu see raha veel sel aastal kriisis 
kannatada saanud ehitussekto
risse suunata.

Ministri määrusega saab 
lammutustoetust ajutiselt an
da ka eraõiguslikele juriidilis
tele isikutele ja valitsusasutus
te hallatavatele riigiasutustele.

“Kohalike omavalitsuste huvi 
jäi kahjuks oodatust veidi taga
sihoidlikumaks, mistõttu ulata
me abikäe nüüd ka teistele,” sõ
nas minister Aas. “Loodetavas
ti saab lammutatud nii mõnigi 
aastateks lagunema jäetud hoo
ne, mis on ajaga ohtlikuks muu
tunud ning mida pole enam ots
tarbekas renoveerida.”

Hoonete ja muude ehitiste 
lammutamiseks mõeldud toe
tuse määr on riigiasutustele 90 
protsenti ja eraõiguslikele ju
riidilistele isikutele 50 protsen
ti abikõlblikest kuludest. Toe
tatavate tegevuste hulgas on li
saks lammutamisele ka näiteks 
lammutusjäätmete käitlemine, 
krundi korrastamine, haljas
ala kujundamine ja omaniku
järelevalve.

Äriühingud, mittetulundus
ühingud, sihtasutused ja valit
susasutuste hallatavad riigiasu
tused saavad KredExist lammu
tustoetust küsida alates 18. sep
tembrist kuni aasta lõpuni.

Tondilosside lammutamiseks saab riigilt raha 
 amortiseeru-

nud ja lagunenud 
nõukogudeaegseid 
korterelamuid on 
eriti palju Eesti 
ääremaapiirkon-
dades.
foto: eriK prozes

urvE vilk 
ehitusuudised.ee

valitsus kiitis suvel heaks val-
minud pikaajalise rekonstruee-
rimise strateegia, mille ees-
märk on parandada järgneva 
kolmekümne aastaga ligi 80 
protsendi Eesti elanike kodude 
ja töökohtade tingimusi.

“Oleme Euroopa Liidu liik
mena võtnud kohustuse luua 
säästlik ja vähese süsihappegaa
siheitega energiasüsteem, mis 
on kooskõlas liidu kliimaees
märkidega. Nende ambitsiooni
de saavutamisel omab just ehi
tussektori energiatõhususe po
tentsiaali ära kasutamine otsus
tavat kaalu, mistõttu tuleb ena
mus olemasolevast hoonefon
dist terviklikult rekonstrueeri
da,” lausus suvel majandus ja 
taristuminister Taavi Aas.

Peaminister Jüri Ratase sõnul 
on valminud strateegia oluline 
Eesti inimeste elukeskkonna pa
remaks muutmisel ja ka viidaks 
kliimaeesmärkide suunas liiku
misel. “Järgneva paarikümne 
aasta jooksul peavad paranema 
80 protsendi Eesti elanike ko
dude ja töökohtade tingimused, 
muutes need renoveerimisel li
ginullenergiahooneteks. See tä
hendaks tervislikumat ja kvali
teetsemat elu ning töökeskkon
da ja ka madalamaid elamisku
lusid. Samuti langeb pool meie 
energiatarbimisest Eesti hoone
fondi arvele,” sõnas Ratas.

Strateegia toob välja, et aas
taks 2050 tuleb renoveerida 
umbes 54 miljonit ruutmeetrit 
hoonefondi. See tähendab 100 
000 üksikelamut, 14 000 korter
elamut ja 27 000 mitteeluhoo
net, mis peaksid saavutama vä
hemalt energiamärgise klas
si C. See eeldab keskmiselt viie
kordset igaaastast rekonstruee
rimistööde mahu kasvu võrrel
des praeguga.

“Loomulikult nõuab eesmär
kide saavutamine suuri inves
teeringuid. Riik saab seda küll 
stimuleerida, aga suur osa sel
lest peab toimuma ka hoonete 
omanike endi initsiatiivil ja ra
hastusel,” märkis minister.

Eramaja omanikel pole raha

Taavi Aas lisas, et praegu on 
hoonete renoveerimisel mit

meid kitsaskohti. “Kahjuks ei 
keskenduta praegu renoveeri
misotsuste tegemisel piisavalt 
samaaegselt nii energiatõhu
suse parandamisele kui ka hoo
nete kestlikkusele ning paljudel 
kinnisvara omanikel puudub 
lihtsalt vajalik finantsvõimekus, 
et saaks hooned viia tervikuna 
kaasaegsele energiatõhususe ja 
sisekliima tasemele.”

Strateegia pakub kitsaskoh
tade ületamiseks välja võima
likud lahendused, mis hõlma
vad tehnoloogilist innovatsioo
ni, teadus ja arendustegevust, 
teadlikkuse tõstmist ning erine
vaid finantseerimismeetmeid. 
Toetusmeetmete kõrval pakub 
strateegia välja elamuinvestee
ringute mahu oluliseks suuren
damiseks täiendavate teenuste 
loomise SA KredExi juurde sel
liselt, et saaks kaasata rahasta
jatena erapartnereid.

Majandus ja kommunikat
siooniministeeriumi keskkon
nasäästliku ehituse valdkon
na juht Ivan Sergejev rõhutas, 
et strateegia elluviimine annab 
võimaluse muuta meid ümbrit
sev ruum energiatõhusamaks 
ja tagab hoonete jätkusuutlik
kuse. “Tahame jõuda sellise ehi
tatud keskkonnani, mis on ini
meste jaoks ohutum, esteetili
sem, kvaliteetsem, tervist sääst
vam ja lõppkokkuvõttes ka tas
kukohasem,” lausus ta.

Rekonstrueerimise pikaaja
line strateegia valmis Tallinna 
Tehnikaülikoolis majandusmi
nisteeriumi tellimusel. 

Strateegia koostamine on 
tingitud Euroopa Liidu hoone
te energiatõhususe direktiivi 
2018/844 ülevõtmisest.

Igal aastal viis 
korda rohkem 
renoveerimist

Vee- ja küttekulude
optimeerimine, kaugarvestus

Kõik seadmed kütte- ja veekulude
kauglugemiseks saate

Küttemaailmast!
Optimatic kaubamärgi all arvestuslahendusi arendav Küttemaailm OÜ
on rajanud kauglugemissüsteeme juba aastast 2008. Meie lahendused

hoiavad vee- ja küttekuludel silma peal kõikjal üle Eesti.

NB! Alates 25. oktoobrist 2020 peavad kõik uued paigaldatavad mõõteseadmed olema kaugloetavad!
*ELi energiatõhususe direktiiv 2018/2002 (täiendus direktiivile 2012/27/EU)

www.optimatic.ee             Kadaka tee 181, Tallinn           Tel 6 799 361               info@optimatic.ee

Optimatic kaubamärgi all arvestuslahendusi arendav Küttemaailm OÜ

Kas teie maja tarbimised on kaugloetavad? 
Tarbimisandmete kauglugemine on tänapäevanorm. 
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Eha Võrk 
Tallinna abilinnapea

korteriühistute liikmete pöör-
dumised linna poole näitavad, 
et ühistud vajavad abi nii info 
leidmisel, juriidilist nõu kui ka 
majanduslikku tuge ehitustöö-
de tegemisel ja hoovide  kauni-
maks muutmisel. 

Tallinna Korteriühistute Tea-
bekeskus koondab enda alla ko-
gu vajaliku info (tallinn.ee/kor-
teriuhistu). 2021. aastal suunab 
linn korteriühistute toetami-
seks enam kui miljon eurot.

korteriühistute liikmete juriidi-
line nõustamine ja lepitamine

Korteriühistud on loodud sel-
leks, et maja ühiselt majandada. 
Tahes-tahtmata tekib seejuures 
ka erimeelsusi. Enamik problee-
me on kas juriidilised või tek-
kinud inimeste omavahelisest 
mittemõistmisest. 

Selleks, et aidata vaidlustes 
leida vastuseid, oleme korteri-
ühistute teabekeskusesse kaasa-
nud juristi, kes nõustab Tallin-
na korteriomanikke ja korteri-
ühistu juhatuse liikmeid Vaba-
duse väljak 7 infosaalis igal es-
maspäeval, teisipäeval ja nelja-
päeval individuaalselt (vastuvõ-
tule registreerida saab telefonil 
687 1223). Kolmapäeviti konsul-
teerib korteriomanikke sealsa-
mas Eesti Korteriühistute Liidu 
jurist. Lasnamäe linnaosas an-
nab jurist tasuta nõu teisipäe-
viti kell 9–12 ja reedeti kell 10–
12 (eelregistreerimine telefonil 
5625 7713). 

Suurt huvi arvestades toi-
mub 2020. aasta sügisest iga 
kalendrikuu teisel ja neljandal 
kolmapäeval kell 9–11 korteri-
ühistu juhatuse liikmete tasu-
ta nõustamine Tallinna linna-
varaametis aadressil Vabaduse 
väljak 10 (eelregistreerimine e-
posti-aadressil: ky.komisjon@
tallinnlv.ee ja telefonil 640 
4500).

Lisaks individuaalsetele 
nõustamistele pöördub üha 
rohkem inimesi linna poole 
sooviga, et neil aidataks lahen-
dada omavahelisi erimeelsusi. 
Kuigi sellisel puhul saab alati 
pöörduda kohtu poole, on see 
paraku aeganõudev ja seotud 
kulutustega, seetõttu loobutak-
se sellest sageli. 

Tallinna linnavalitsus moo-
dustas ajutise korteriühistu-
komisjoni, kuhu ühistud saa-
vad oma vaidlustega pöördu-
da, kuid selle komisjoni otsused 
on soovituslikku laadi ja suuna-
tud poolte lepitamisele. Info ko-
misjoni kohta tallinn.ee/korte-
riuhistu. 

Seminarid ühistute liikmetele

Tänavu  on teabekeskus korral-
danud kaks korda kuus semi-
nare nii eesti kui ka vene kee-
les. Teemadeks on olnud: korte-
riühistu juhtimine, jäätmema-
jandus ja tuleohutus. Semina-

ride suurimaks väärtuseks on 
osalejate võimalus saada koha-
peal vastused eksperdilt. 

Eriolukorra ajal alustasime 
linnavaraameti Facebooki lehel 
veebiseminaridega. Eesmärk oli 
korraldada 30minutilisi vest-
lussaated, kus otse eetris on eks-
perdid (saateid saab järelvaada-
ta tallinn.ee/seminarid-korte-
riuhistutele-3). Saatesse said lin-
nakodanikud esitada küsimusi. 
Tallinna linna eesmärk on jät-
kata 2021. aastal veebisemina-
ridega ja korraldada ka kokku-
saamisi, kus saab silmast silma 
suhelda.

Lisaks toimivad igas linna-
osas korteriühistute ümarlauad.

Toetusmeetmed 
korteriühistutele 

Selleks, et linnaruum muutuks 
rohelisemaks ja turvalisemaks, 
on kortermajade ohutusel ja 
nende ümbruse heakorrasta-
tusel oluline osa. Tallinn jät-
kab toetuste andmist ka 2021. 
aastal (täpsem info tallinn.ee/
otsing?sona=13800). 

Taotluse toetuse saamiseks 
saab esitada kodust lahkumata 
läbi registri. 

Toetusmeetmed võib jaga-
da kolme rühma: hoonete ener-
giatõhususe ja ohutuse suuren-
damine, hoovide korrastami-
ne ja haljastamine ning kooli-
tustoetus. 

Hoonetele suunatud meet-
metest jätkub kindlasti “Fassaa-
did korda”, mis panustab ela-
mute energiatõhusamaks muut-
misesse. 

Hoone ohutust toetab linn 
läbi tuleohutustoetuse, mille 
abil saab päästeameti ettekir-
jutuses nõutavad tegevused el-
lu viia. 

Rõdude ja varikatuste audi-
ti eesmärk on toetada rõdude 
ja varikatuste tehnilise seisun-
di nõuetele vastavuse ja ohu-
tuse väljaselgitamist. Kui audit 
näitab, et olukord on hull, siis 
saab linnalt tuge auditi aruan-
de kohaselt vajalike ehitustöö-
de tegemisel.

Hoovikorrastus- ja haljastus-
toetustest on tuntuim kindlas-
ti “Hoovid korda” toetus, mille 
eesmärk on parendada korter-
elamute hoovide ilmet ja turva-
lisust ja mille raames saab kü-
sida linnalt abi laste mänguala 
või puhkeala loomiseks, kõrg-
haljastuse rajamiseks, parkla 
või uue piirdeaia ehitamiseks 
ja mitmeks muuks tegevuseks. 

“Hoovid korda” nn väiksem 
vend “Roheline õu” annab väike-
toetusi muru rajamiseks, puude 
hoolduslõikuseks ja raieks ning 
lillede ja hekkide istutamiseks.

2021. aastal taastame korte-
riühistute suure huvi tõttu koo-
litustoetuse, küll veidi teisel ku-
jul kui varasematel aastatel. 

Linn toetab koolitusi, mille 
raames saab baasteadmisi kor-
teriühistu juhtimiseks.

Ülevaade 
toetustest 
Tallinna  
korteri
ühistutele

annika kald 
annika.kald@aripaev.ee

2020. aastal oli kortermajade 
ja üksikelamute renoveerimi-
se voore kokku kolm: tavapä-
rane iga-aastane rekonstruee-
rimistoetuse voor mahus 28,5 
mln eurot. Sellele järgnes juu-
lis avatud erakorraline rekonst-
rueerimistoetus mahus 71 mln 
eurot, see voor kestab veel. 

Lisaks avaneb 1. novembril 
tehaselise rekonstrueerimise 
toetuse taotlusvoor, mille maht 
on ligikaudu 12 miljonit eurot.

“Tehaselise rekonstrueerimi-

Tänavu eraldas riik üle 110 miljoni 
euro eluhoonete rekonstrueerimiseks

se toetus võib veel ka suureneda, 
sest see raha tuleb kvoodimüü-
givahenditest,” kommenteeris 
KredExi kommunikatsiooni-
juht Joonas Kerge.

Olgu nimetatud ka need 
pangad, mis pakuvad spetsiaal-
seid laene korterühistutele re-
noveerimiseks. KredExi käendu-
sel on võimalik korterelamulae-
nu saada järgmistest pankadest: 
Swedbank, Citadele Pank, LHV, 
Coop Pank, Luminor, SEB Pank, 
Tallinna Äripank.

Toetus on ette nähtud ka ük-
sikelamute reneveerimiseks.

TASUB TEADA
Rekonstueerimistoetuse otsused aastatel 2015–2019, 2020. a voor ja 
lisaks 2020. a erakorraline toetus
Harjumaa 123
Tartumaa 80
Lääne-Virumaa 74
Tallinn 70
Tartu 68
Viljandimaa 47
Rakvere 40
Pärnumaa 33
Raplamaa 30

Valgamaa 24
Saaremaa 21
Põlvamaa 20
Võrumaa 13
Jõgevamaa 12
Järvamaa 9
Ida-Virumaa 7
Läänemaa 5
Kokku 676

hetkel käimas/avanevad voorud: kredex.ee/et/teenused/elamis-
tingimuste-parandamiseks/erakorraline-korterelamu-rekonstrueeri-
mistoetus ja kredex.ee/element 

Mineraalvill Naturboard A++ on uus välisseinte, 
katuslagede soojustamiseks mõeldud elastne, 
tiheda struktuuriga ja tulekindel mineraalvill
Knauf Insulation tõi Eestis turule uue kõige keskkon-
nasõbralikuma ja kõrge soojusisoleerivusega klaaskiu-
dudest mineraalvilla Naturboard A++, mis on mõeldud 
kasutamiseks soojus- ja heliisolatsioonina ventileeritava 
fassaadiga seinakonstruktsioonides, kihilistes seintes, 
kerghallides ning kortermajade rekonstrueerimisel.

Riia maantee 7, Viljandi on 
esimene objekt Eestis, mille 
ehitamisel kasutatakse Knauf 
Insulationi uut fassaadivilla. 
Terviklikult rekonstrueeritava 
korterlamu objektijuht Marger 
Krumm Balti Vara Fassaadid 
OÜ-st kiidab villa: „Naturboard 
A++ on väga elastne ja tiheda 
struktuuriga, mis tõttu on seda 
mineraalvilla väga hea paigal-
dada. Naturboard A++ plaadi 
nurgad ega ääred ei murene 
nagu mõnedel teistel villadel.  
Töömehed kiidavad villa ka-
sutajasõbralikkus:  mõne teise 
tootja mineraalvilla paigalda-
des kiheled üle keha, siis Knauf 
Insulationi tooteid paigaldades 
ei juhtu ka siis midagi, kui villa-
paneelist palja käega haarad. 
Kanuf Insulationi teiste mine-
raalvilla toodetega oleme va-

rasemalt soojustanud mõned 
koreterelamud ja jäime väga 
rahule. Villa tehnilised ja ehitus-
likud näitajad on samuti väga 
head, nii et ühtegi halba sõna 
ei oska küll öelda.“

Uudne mineraalvill on val-
mistatud loodusest ammuta-
tud ja ümbertöödeldud toor-
materjalidest, mille looduslikel 
koostisosadel põhinevad kiud 
on ühendatud biotehnoloogia 
abil. ECOSE® Technology teh-
noloogia abil valmistatud mi-
neraalvill on loomulikku pruuni 
värvi ning selle tootmisel ei 
kasutata ühtegi ohtliku keemi-
lisi ühendedid: formaldehüü-
de, naftat, fenoole, akrülaate, 
kunstlikke värvaineid ega plee-
giteid. Erinevalt tavapärasest 
mineraalvillast parandab see 
ruumiõhu kvaliteeti.

„Knauf Insulationi mineraal-
villad on kõrgeima tuleohu-
tusklassiga A1, mis kaitseb ja 
takistab tule levikut. Välitingi-
mustes fassaadi soojustamisel 
oleks oluline, et mineraalvill 
on vetthülgav. Odavamatel 
analoogidel pole sageli täide-
tud madalad lühiajalise ja pi-
kaajalise veeimavuse nõuded. 
Ootamatu vihmasaju korral on 
aga oluline, et mineraalvill ei 
märguks. Lisaks laseb vill läbi 
veeauru, mis on  väga oluline 
omadus, et niiskus ei jääks villa 
sisse ega ajaks maja hallitama. 
Lisaks on villa eeliseks selle 
väga hea kujupüsivusklass T4, 
mis teeb paigalduse mugavaks 
ja kiireks, sest vill ei pudene, 
rebene ega lagune ei lõigates 
ega paigaldades.“ kirjeldab 
Knaufi Insulationi Eesti müügi-
juht Marek Anier . 

Ta lisab, et Knauf Insulationi 

uut villa hindavad kõrgelt lisaks 
ehitajatele ka moodul- ja palk-
majade valmistajad, kuna see 
tolmab kordades vähem kui 
endised ning mitmete teiste 
tootjate klaasvillad. Villa ee-
listeks on ka väga hea sooju-
sisolatsiooni- ja heliomadused 
ning suur mahutihedus. 

Naturboard A++ on mõel-
dud kasutamisel kõikjal väis-
seintes, põrandates, kald-
katustes ja katustes. Villa 
soojusjuhtivustegur λD on 
0,033 W/mK. Materjali võib 
kasutada ka horisontaal ja ver-
tikaal konstruktsioonides soo-
jus- ja heliisolatsioonina, mis 
on paigaldatud korrustevahe-
liste vahelagede talade vahele. 

Knauf Insulationil on stan-
darditele ISO 9001:2008, EN 
ISO 14001:2004 ja OHSAS 
18001:2007 vastavad ühtse 
kvaliteedihalduse sertifikaadid.
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Korteriühistute eri

Pihelo rääkis renoveerimise vajalikkuse 
tausta avades, et hoonete energiatarbimine 
on üsna suur – globaalselt umbes 40%, Ees-
tis ca 50% ümber, millest eluhooned moo-
dustavad kolmandiku.

Seejuures on meie hoonemassiiv võrd-
lemisi vana, Üle kahe kolmandiku hoone-
test Euroopas on rajatud enam kui 30 aas-
tat tagasi, paljud hooned on ka vanemad kui 
viiskümmend aastat ehk nende kasutusiga 
hakkab ümber saama.

Linnastumine on samas kõrge – arene-
nud riikides elab linnades üle 65% elanik-
konnast ja Eestis kuulub seejuures valdav 
osa elamispinnast eraisikutele. See tähen-
dab, et on keeruline ette võtta suurema-
mahulist ümberehitust või lammutamist ja 
uue hoonemassiivi asemele ehitamist, kuna 
inimestel pole ehitusperioodil kusagil ela-
da ja keegi peaks majutuse kinni maksma, 
ent riigil pole võimalik selliseid suuri kulu-
tusi enda peale võtta.

Riikides, kus olemas kõrgelt arenenud 
üüriturg, on elamumassiivi uuendamine 
lihtsam. “Rentnikule on võimalik öelda, et 
sellel kuupäeval leping lõpeb ja avame taas 
poole aasta pärast, aga meie puhul see olu-
kord ei kehti,” kirjeldas Pihelo.

Renoveerimise efektiivsus liiga väike

Samas on tema sõnul räägitud kümnetest 
tuhandetest majadest, mis vajaksid kohe 
hädasti renoveerimist. “Viimane energia-
majanduse arengukava projektdokument 
loetles 14 000 hoonet, mis praegu renovee-
rimist ootavad,” märkis ta, et eelkõige vaja-
vad soojustamist just välispiirded, et need 
oleksid kooskõlas energiatõhususe nõuete-
ga, mida näevad ette regulatsioonid. “Ener-
giatarbe olukord on täna kaks korda kõr-
gem, kui see peaks olema, läbi välispiire-

te soojakadude – seinad, soklid, avatäited, 
katused. Seega on vajalik välispiirdeid tun-
duvalt rohkem soojustada, kui seda praegu-
seks on tehtud.”

Pihelo sõnul on hooneid, mida täna re-
noveeritakse, selgelt liiga vähe. “Et neid 
oleks võimalik elukaare jooksul mõistlikult 
tarbida – nendes viibida –, peaks neid reno-
veerima praeguse tempoga võrreldes kaks-
kolm korda kiiremini, et olla kooskõlas oo-
tustega, mis on seatud energiamajanduse 
arengukavadega, aga eelkõige globaalsete 
kokkulepetega nagu kliimakokkulepe ja 
ELi kliimaneutraalsuse kokkulepe aasta-
teks 2030 ja 2050.”

Olukorra muutmiseks oleks tema sõnul 
tarvis taolist muutust, nagu leidis aset au-
totootja Ford tootmisliinide käivitamise jä-
rel, mil aeglane käsitöö asendus automati-
seeritud autotootmisega. “Vajame midagi 
sarnast ka ehitusturul.”

Ühiselamu renoveeriti 
liginullenergiahooneks 

Pihelo tutvustaski pilootobjekti, mis võiks 
tuua lahenduse. Nimelt renoveeriti TalTechi 
ülikoolilinnakusse kuuluv 1986. aastal ehi-
tatud ühiselamuhoone, mis esindab tüüpi-
list suurpaneelelamut, tehases ette toode-
tud soojustuselementidega. See töö näitas, 
et tervikrenoveerimine on täiesti võimalik. 
“Julgeme väita, et see on esimene liginul-
lenergiahooneks tervikrenoveeritud kor-
terhoone Eestis – nad tegid ukse lahti ja üt-
lesid, et tulge proovige, tänu millele selgus, 
et seda on võimalik teha ja see on mõistlik 
lahendus.”

Ehitusmaksumus võib sel olla küll mõ-
nevõrra suurem, kui on traditsiooniliste la-
henduste puhul, aga vaadates pikemat elu-
kaart, võivad traditsioonilised lahendu-
sed olla kaks korda lühema elueaga kui te-
hases toodetavad lahendused. See muudab 
perspektiivi.

Uudsed soojustuselemendid koosnevad 

Tehases toodetud 
valmiselemendid 
annavad 
renoveerimisele 
kiirema käigu
Taltechi ehituse ja arhitektuuri instituudi 
liginullenergiahoonete uurimisrühma liige Peep 
Pihelo tutvustas konverentsil “Säästlik hoone 2020” 
ülikoolilinnakus valminud pilootprojekti, mille eeskujul 
oleks tehases ette toodetud soojustuselementide abil 
võimalik paneelmaju renoveerida senisest märksa 
kiiremini ja suuremas mahus.

URVE VILK
kaasautor
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 Kui olete 
ühe korra 
automaati-
ka soovitud 
režiimile 
häälesta-
nud, regu-
leerib see 
ise hoone 
kütmist sõl-
tuvalt välis-
õhu tempe-
ratuurist.
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• Süsihappegaas (CO
2
) on kasvuhoonegaas, 

mille kuhjumisel atmosfääri tekivad kliima-
soojenemine ja -muutused. Taastumatu-
te fossiilkütuste põletamine on suurim CO

2
 

emissiooni allikas.
• Puidujäätmetega kütmine on süsinikuneut-
raalne. St, et kui puidujäätmed jätta met-
sa alla kõdunema, siis eralduks sellest sama 
palju CO

2
 kui sellega katlamajas kütmisel. 

Seetõttu on rahvusvaheliselt kokku lepitud, 
et hakkpuidu kasutamine on CO

2
 vaba. 

• Tuule- või päikeseparkide rajamise mõju 
on keskkonnale kordades väiksem kui fos-
siilkütuste tootmise ning nende kasutami-
se mõju.
• Sõltuvalt tehnoloogiast toodavad tuulikud 
või päikesepaneelid nende tootmiseks vaja 
läinud energia tagasi u 6–18 kuuga.

Ajakohastatud kaugküttesüsteem säästab  
nii aega kui ka loodust

Kui olete mõelnud, et teie elamus võiks olla kütteviis, millega ei pea ise pidevalt tegelema, mis oleks 
probleemivaba ning ka loodussõbralik, siis on sobivaks valikuks kaugküte. Kütteteenuse muudavad 
mugavaks modernne soojussõlm ja automatiseeritud süsteem.
Automatiseeritud kaugküte on mugav  
ja säästlik

Inimese kõige hinnalisem taastumatu 
ressurss on aeg. Kui kasutad kaugkütet, ei 
pea oma aega kulutama hoone kütmisele. 

K au g k ü t t e g a  h o o n e  s o oj u s e 
reguleerimine on lihtne ja mugav, sest see 
on paljudes hoonetes automatiseeritud. 
Korralikult reguleeritud soojussõlme ei 
pea tihedalt kontrollima ega seadistama. 
Kui olete ühe korra automaatika soovitud 
režiimile häälestanud, reguleerib see 
ise hoone kütmist sõltuvalt välisõhu 
temperatuurist. Kui väljas on soe, lülitab 
automaatika kütte välja ja vähendab soojuse 
tarbimist ning vastupidi. See vähendab ka 
tarbimiskogust, mis omakorda hoiab 
kokku kulusid.

Individuaalsemalt saab tarbimist 
reguleerida nendes ruumides, kus on 
radiaatoritel olemas termoregulaatorid. 
Nende abil saab oma soovi järgi ruumi 
temperatuuri tõsta või alandada. Kui on 
palav, saab regulaatori maha keerata ja 
alandada sisetemperatuuri ning vastupidi. 
Ruumipõhised regulaatorid aitavad muu 
hulgas hoida sobivat sisekliimat samal ajal 
nii päikese- kui ka varjupoolsetes ruumides. 
Ruumi temperatuuri langetamine 1 °C 
võrra vähendab küttekulu ligikaudu 5%.

K l i e n d i  k ü t t e k u l u  s õ l t u b 
tarbimiskogusest. Seda mõjutavad 
l isa k s i l ma le ka pa ljud muud 
tegurid: hoone tehniline seisukord, 
küttesüsteemi korrektne seadistus ja ka 
sooja vee tarbimine. Ligi 30% aastasest 
soojustarbimisest kulub sooja vee 
valmistamiseks. Mida läbimõeldumalt 
tarbitakse sooja vett, seda optimaalsemad 
on kulud.

Modernne soojussõlm ei vaja inimese  
sekkumist

Kaugkütteklient ei pea muretsema 
kütuse ostmise, katelde seadistamise ega 
hooldamise pärast. Kaugkütteteenusega 
on kliendi hooldada vaid majasisene 
küttesüsteem ja soojussõlm.

Soojussõlm on hoone süda, millest 
sõltub kogu hoone sisekliima. See on 
seadmestik, mille abil hoone on 
ühenduses kaugküttevõrguga ja kus 
toimub soojuse üleandmine. Kui 
hoones on amortiseerunud soojussõlm 
või puudub sel automaatika, tasub see 
välja vahetada kaasaegse täis automaatse 
soojussõlme vastu. Automaatne soojussõlm 
reguleerib r uumide temperatuuri 
vastavalt välisõhutemperatuurile ning 
põhimõtteliselt ei vaja inimese sekkumist. 
Soojussõlme ajakohastamisega kütad 
oma hoonet mugavalt ja ökonoomselt. 
Soojussõlme võib vahetada aasta ringi, aga 
soovitatavalt siis, kui välistemperatuur ei 
lange alla –5 °C.

Miks vahetada vana soojussõlm välja 
automaatjuhtimisega sõlme vastu?

• Modernne soojussõlm ei vaja 
pidevat sekkumist ning reguleerib ise 
seadistatud küttegraafiku järgi hoone 
r uum ide temperat uur i ,  läht udes 
välisõhutemperatuurist. 

• Automaatses soojussõlmes saab 
seadistada päevase ja öise kütterežiimi, 
mis tagab soovitud sisetemperatuuri.

• Uue soojussõlmega saab vältida 
kevadel ja sügisel levinud üle- ja alakütmist.

• Vähendab hoone küttetorustiku ja 
küttekehade korrosiooniohtu.

• Tarbevee temperatuur püsib ühtlane.
• Seadmed on kompaktsed ega tekita 

müra.
• Kaasaegne soojussõlm võimaldab 

edaspidi küttesüsteemi tasakaalustada, nii 
et soojus jaotub majas ühtlaselt.

• Investeering tasub end ära lühikese 
aja jooksul.

Kaugküte on probleemivaba  
ja keskkonna säästlik

Kaugküttesoojus on klientidele kättesaadav 
vajalikul hulgal ja ajal. Kaugkütte 
töökindluse tagavad kogenud insenerid, 
investeeringud ja kõrgtehnoloogilised 
lahendused. 

Utilitase kaugküte pakub klientidele 
kindlustunnet ja muretut elu toimides 
ööpäev läbi ja ka kriiside ajal. Utilitase 
koostootmisjaamades ja katlamajades 
on tänapäevane kõrgtehnoloogia ja 
kogu kaugküttevõrk on kaugjuhitav. Kui 
rahvusvaheliste kriiside ajal piirid kinni 
pannakse ning siseriiklikud piirangud 
seatakse, toimib kaugküte edasi, sest 
kütusetarne on tagatud ning suure süsteemi 
juhtimine on võimalik ka distantsilt. 

Kõige suurem äärmuslike ilmaolude 
põhjustaja on fossiilsete taastumatute 
kütuste põletamine. Mida vähem 
inimesed üldiselt tarbivad, seda parem 
on keskkonnale. Samas on tubade 
soojashoidmine Eesti kliimas hädavajalik. 
Nautides sobivat toatemperatuuri ei 
tohiks aga keegi meist unustada, et sama 
oluline on taastuvenergia kasutamine. 
Utilitas toodab ja jaotab soojust ja elektrit 
võimalikult väikese jalajäljega. Sinu suur 
samm Eesti ja maailma kliima stabiilsena 
hoidmiseks on taastuvaid kütuseid 
kasutava kaugkütteteenuse valimine.

Utilitas toodab üle poole soojusest vähe-
väärtuslikest kodumaistest puidujäätme-
test. Kütuseks kasutatav hakkpuit saadak-
se metsa- ja puidutööstusjääkidest, mis 

muidu kasutust ei leia. Ainuüksi 2019. aas-
tal piiras Utilitas hakkpuidu kasutamisega 
CO2 heidet 650 000 tonni võrra. See kogus 
oleks paiskunud õhku juhul, kui sama hulk 
energiat oleks toodetud gaasist või põlevki-
vist. Lisapuhastajatena kasutab Utilitas suit-
sugaaside pesureid, mis vähendavad heit-
meid kolm korda.

Hoone liitmine kaugküttega

Kaugküte on kõige säästlikum energia-
lahendus linnades, tiheda asustusega 
piirkondades. Sellega on mugav liituda 
kaugküttetorustiku läheduses asuvatel 
hoonetel. 

Kaugküttega on võimalus liituda, kui 
plaanid hoone täielikult renoveerida või 
teenusepakkujat vahetada. Kui kasutad 
lokaalkütet, aga Sinu jaoks on olulisem 
mugavus, kindlus ja loodussäästlikkus, 
siis Sul on võimalus vahetada oma kütteviis 
kaugkütte vastu.

Utilitase kaugküttega liitumiseks 
on võimalus vajalike dokumentide ja 

vormidega tutvuda kodulehel ning 
pöörduda Utilitase kogenud spetsialistide 
poole. Nemad aitavad välja selgitada 
liitumise võimalused ja liita hoone edukalt 
kaugküttevõrguga.

Kõikide küsimustega pöördu Utilitase 
k lienditoe poole info@util itas.ee, 
tel 610 7107.

Utilitas on Eesti suurim taastuvenergia-
tootja. Ettevõtte tähtsaim ülesanne on ta-
gada ööpäevaringne keskkonnasõbralik 
kaugküte ja -jahutus, soe vesi ning elekter.

utilitas.ee

 Cetethermi soojussõlm



15. oktoober 202010  automatiseerimine   toimetaja Annika Kald
tel 667 0111
toimetajad@aripaev.ee

Korteriühistute eri

puitkarkassist, mis on täidetud soojustus
materjaliga. “See on kaetud tehases fassaa
dikattematerjaliga, aknad on tehases pai
galdatud, vaheliistud, aknaveeplekid, teipi
mised ja kõik muu tehases ära tehtud,” kir
jeldas ta, et kohale saabub valmistoode ja 
objektil pole vaja teha muud, kui see seina
le tõsta – ettevalmistustööna peavad olema 
seinale kinnitatud kronsteinid.

Renoveerimisel kasutatakse erinevaid la
hendusi: on ventileeritavaid ehk tuulutata
vaid lahendusi ja sildlahendusi ehk soojus
isolatsiooni liitsüsteeme, mille puhul on 
tegu krohviga kaetud seintega, kuhu tuleb 

Tegu on küll ettetootmisega, aga panee
li juures on siiski tarvis kahtekolme meest. 
Pihelo nentis, et sellega, kuidas kasutada 
rohkem seadmeid ja paneele kiiremini et
te toota, on veel palju tööd. Olukorras, kus 
renoveerimist vajavaid hooneid on korda
des rohkem, kui täna suudetakse teha, on 
see väga oluline.

Seinamoodul tahab tasast aluspinda

Pihelo rääkis renoveerimist kirjeldades, et 
kuna olemasolevad raudbetoonseinad ei 
ole reeglina kõige parema ehituskvalitee
diga – seinte tasapindsuses nii vertikaalis, 
horisontaalis, kui avatäidete paiknemise 
mõttes on palju möödalaskmisi –, tuli lei
da võimalus, kuidas seda kompenseerida. 
Tühimikke, muhke ja lohke ei tohi seinal, 
kuhu läheb tehases ettetoodetud puit, ol
la. “Tehases kaetud elemendi tagakülg oli 
kaetud pehme elastse mineraalvillaga, mis 
tootmisliini peal sinna laotakse ja tamiili
de abil kinnitatakse. Sel hetkel, kui paneel 
on seina fikseeritud, tamiilid vabastatakse, 
mis vabastab ka puhvervilla, täites vajalikus 
paksuses õõnsused ja tühimikud,” kirjeldas 
ta leitud lahendust.

Järgmiseks sammuks oli auru ja õhutõk
kekiht. “Vana hoone piirdes võib olla olu
kord, kus on läbivaid pragusid, mille ole
masolu pole võimalik tuvastada, kuna ela
nikud elavad sees ja uuringuid on raske te
ha. Et hoones oleks õhupidavus tagatud, 
tuleks sinna vahele näha ette õhkupidav 
kiht, milleks oli muutuv veeauru takistuse
ga membraan, mis lasi kontrollitult seinas 
oleval niiskusel kindla aja jooksul ja kind
lates mahtudes välja kuivada,” kirjeldas Pi
helo. Nii välditi niiskuskahjustusi hoones, 
sest sissepoole kuivamist tõenäoliseks pi
dada ei saanud, kuna betoon on võrdlemisi 
aurutihe ja ka selle paksus võrdlemisi suur.

Autolt vahepeatusteta otse seinale

Elemendi põhiosaks on puitkarkass, mis 
paigaldatakse 60sentimeetrise sammuga 
ja mille vahel on mineraalvillaga soojustus

 Fassaadi valmis
elemendid tuuakse 
terviklikult objekti
le ja seal tuleb need 
lihtsalt seinale tõsta 
– ettevalmistustöö

na peavad olema 
seinale kinnitatud 

kronsteinid.
foto: ViKtoriA 

tKAtšenKo , ttÜ 

personAlijuhtimise 

mAgistrAnt

paigaldada tellingud ning jälgida, et niis
kusturvalisus oleks täidetud ehk seinad ei 
oleks liigniisked. Pihelo sõnul pakkusid nad 
uudse lahendusena välja paneelseina moo
dulpaneelidega katmise altpoolt ülespoole.

Elamistingimused tööde ajal head

Vanu avatäiteid seejuures ära ei võetud, mis 
tähendas, et maja elanikud said tööde ajal 
hoones sees elada. “Neid ei kohustatud lah
kuma ja neil ehk polnudki kuhugi minna, 
kui tegu on nende ainukese varaga,” kiitis 
Pihelo, et kuna tegu on elementidega kat
misega ja uute avatäidetega, võimaldab see 

säilitada elamistingimused tööde ajaks, il
ma et hoones sisekliima kannataks ehk po
leks temperatuurikõikumisi ega suurt mü
rareostust.

Lõpliku tulemuse saamiseks võeti ära va
nad avatäited, kui väliselemendid olid pai
galdatud, ja viimistleti avade küljed, mis 
ei erinenud oluliselt meetodist, mida täna 
muidu tehakse.

Elementide paigalduse aeg on seejuures 
Pihelo sõnul võrdlemisi kiire – kuni kaks nä
dalat tüüpse viiekorruselise hoone korral. 
Ka pole tarvis paigaldada tellinguid ning 
töid on võimalik teostada aasta läbi.

algus lk 8

Reiner – elektritöö 
ekspert

A I T A M E  T E I D  K Õ I K I D E 
E L E K T R I T Ö Ö D E G A 

ELEKTRITÖÖD:

• Elektriprojekti koostamine 
• Elektrikilpide koostamine, remont ja paigaldus 
• Elektriinstallatsioonitööd. Kaabeldus 
• Pistikupesade, valgustite, lülitite, elektriküttesüsteemide 

paigaldus 
• Elektriliste kodumasinate (pliit, ahi, keris, boiler, 

soojuspump jne) ühendamine 
• Rikkevoolukaitsme lisamine kõrgendatud elektriohuga 

ruumidesse 
• Korteriühistute elektrisüsteemide korrastamine, 

pingesüsteemi uuendamine 
• Päikesepaneelide paigaldus, päikeseelektrijaama 

rajamine
• Elektriautode laadimistaristu paigaldus
• Elektripaigaldise käit 
• Maanduspaigaldis 
• Fonosüsteemi paigaldus

Reiner OÜ
Laki 16, 10621 Tallinn

Tel 508 2497
info@reiner.ee | www.reiner.ee

REINER
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kihid või miks mitte ka puistevill. Elemen-
di soojustusosa lõpetab tuuletõkkekiht, 
milleks sobib mineraalvillast jäik tuule-
tõkkeplaat, mis on kaetud pealt ilmastiku-
kindla membraanilaadse kattega. “Kõik lii-
ted on muidugi hoolikalt teibitud ja tihen-
datud, et viia alla võimalikud õhulekked,” 
kirjeldas Pihelo.

Tuulutatavale seinale omaselt on seinal 
ka tuulutusvahed, püstroovid, nende peal 
fassaadikate ja profiilid sadevee eemale juh-
timiseks. “Selline element toodeti meie en-
da tootja Mateki poolt nende Pärnu tehases 
otse rekasse,” rääkis Pihelo. Valmis element 
pandi veoautosse, millega sõideti Tallinna 
ja sealt läks see otse seina. Kõik vajalikud 
lisaaksessuaarid olid tehases paigaldatud, 
välja arvatud mõned üksikud paneeldetai-
lid, mis näiteks sisenurkades nõudsid koha-
pealset paigaldamist.

Pihelo rääkis hoone renoveerimist kir-
jeldades, et selle ventilatsiooni- ja õhu sis-
sepuhketorud paigaldati paneelidesse, mis 
paigaldatud vertikaalsuunas – igale korte-
rile oli omaette sisseviik, nii et oli võimalik 
säästa ruumi hoones sees ja mitte kasutada 
madalaid tüüpkortereid selleks, et laealu-
sed oleksid torusid täis. “Ka kõik see tehti 
tehases, objektil toimus ainult õigesse koh-
ta avade puurimine endiste lodžade külje-
seintesse,” kirjeldas ta, et avatud lodžad kae-
ti paneelidega kinni ja neist said eluruumi 
täiendavad osad.

Niiskusega tasub ettevaatlik olla

Teadlaste töö hulka kuulus ka detailsete 
töö- ja põhiprojektide jooniste tegemine, 
kus olid ära näidatud olulisemad sõlmed 
ja elementide liitekohad ning kuidas neid 
viimistleda nii, et oleks välditud niiskuse 
juurdepääs.

Pihelo hoiatas, et teatud osa vihmaveest 
satub fassaadipinnale ja betoonil on oma-
dus vett endas kinni hoida, laskmata sel väl-
ja kuivada, eriti kui on külmemad kliima-
olud. Seetõttu võib koguneva sadevee hulk 
olla märkimisväärselt suur, mis võib teki-

tada pahandust, kui tahame hakata märja-
le fassaadile uusi kihte lisama: see võib viia 
mõne aja pärast hallituseni.

Eestis ehitatud tüüpsete paneelhoone-
te puhul on tema sõnul riskipiiriks 110 kg 
kuupmeetri kohta. “Ehk mahuprotsendina 
kuni 5 protsenti niiskust on see lagi, mil-
lest ülespoole me ei soovita sellist lahen-
dust kasutada,” rääkis Pihelo, et niiskus ei 
jõua muidu mõistliku aja jooksul välja ja 
võib tekitada probleeme. “

Iga suurem vihm toob kaasa betooni 
niiskussisalduse kasvu ja pärast vihmast 
päeva võib väljakuivamine võtta isegi ku-
ni 10 päeva. “Kui teha töid vihmase ilmaga 
ja katteid ei kasutata, tuleb valmis olla sel-
leks, et tuleb ehitusjärelevalve ja paneb töö 
kümneks päevaks seisma,” hoiatas Pihelo, et 
mõttekam on renoveerimisel kasutada see-
tõttu halva ilmaga katteid.

 Julgeme väita, et 
see on esimene ligi-
nullenergiahooneks 
tervikrenoveeritud 
korterhoone Eestis – 
nad tegid ukse lahti 
ja ütlesid, et tulge 
proovige, tänu mil-
lele selgus, et seda 
on võimalik teha 
ja see on mõistlik 
lahendus.
Taltechi Ehituse ja arhitektuuri 
instituudi liginullenergiahoonete 
uurimisrühma liige Peep Pihelo 
tutvustas konverentsil „Säästlik 
hoone 2020“ ülikoolilinnakus 
valminud pilootprojekti

Kinnisvaraarendus

Arendame ise ja osaleme 
mitmetes kinnisvaraaren-
duste projektides nii nõu 
kui jõuga.

Ehitus

Sõltuvalt objektist oleme
nii peatöövõtja kui ka 
pisemates rollides. Oleme 
ehitanud üle 300 objekti.

Projekteerimine

Kui Sul on idee, aga edasi lä-
heb raskeks, siis anna meile 
oma mõtted edasi ja loome 
Sulle sobiliku projekti.

Õpetaja 9a, Tartu    |    tel 529 5301    |    info@villaare.ee

www.villaare.ee

Kogemust 15 aastat

Maja kasutusloa saamiseks tuleb esitada taotlus kohalikule omavalitsu-
sele, kes paneb kokku komisjoni hoone ülevaatuseks. Komisjoni kuulub 
alati ka üks Päästeameti esindaja, kelle pädevuses on kütteseadmetega 
seotud dokumentide kontrollimine. Päästeameti esindaja kontrollib 
ehitise vastavust ehitusprojektile ja kehtestatud nõuetele tuleohutuse 
seisukohast. Kui küttesüsteemi kohta vajalikud dokumendid puuduvad, 
siis veendumaks küttesüsteemi ohutuses, aktsepteerib Päästeamet ka 
eksperthinnangut. 



15. oktoober 202012  vaidlus   toimetaja Annika Kald
tel 667 0111
toimetajad@aripaev.ee

Korteriühistute eri

 Tänaseks on 
katkise kanalisat-
sioonitoru tõttu 
seiskunud maja 
lift ja reovesi äh-
vardab korterela-
mu keldris asuvat 
katlaruumi.

AngelA KAse 
Advokaadibüroo Walless advokaat

Mitte pime keskaeg, vaid aas-
ta 2020. Tallinna südalinna 
korter elamu ja probleem, mis 
oleks sobinud ka keskaega – 
mittetoimiv reovee äravool ja 
juba ligi kaks aastat vältav vä-
gikaikavedu naaberkinnistu 
korteriühistuga, kes ei luba te-
ha läbi tema hoovi kulgeva pu-
runenud naaberkinnistu kana-
lisatsioonitoru avariiremonti. 

Ühe korteriühistu keeldu-
mine vabatahtlikult väravate 
avamisest on toonud kaasa tei-
se korteriühistu korterioman-
dite elamiskõlbmatuks muutu-
mise ohu. Tänaseks on katkise 
kanalisatsioonitoru tõttu ha-
kanud korterelamu reovesi val-
guma sadeveekaevudesse, im-
buma korterelamu keldrisse, 
seisanud korterelamu lifti ja 
ähvardab korterelamu keldris 
asuvat katlaruumi. 

Õnneks saadi hiljuti koh-
tu kaudu peale esialgne õigus-
kaitse ning loodetavasti saab 
toruavarii likvideeritud enne 
talvekülmade tulekut.

enne rajati tehnovõrgud ja siis 
moodustati kinnistud

Tallinna linnas, nagu igas Ees-
ti omavalitsuses on hulgaliselt 

hooneid, mis on ehitatud pä-
rast 1940. aasta Eesti okupee-
rimist ja maa riigistamist ning 
enne 1. novembrit 1991 alanud 
maareformi. Nõukogude ajal 
hoonete teenindamiseks pro-
jekteeritud tehnovõrgud ei pi-
danud arvestama kinnistute 
piiridega (sest neid ei olnud), 
vaid suures pildis ainult selle-
ga, et need insenertehniliselt 
toimiks – eeltoodud näite pu-
hul siis, et reovesi voolaks kor-
terelamust ära. 

Maareformiga aga tekkisid 
uuesti kinnistud ja maaoma-
nikud ning üsna sageli tekki-
sid kinnistud olude sunnil nii, 
et ühte maaomaniku või -oma-
nike hoonet teenindavad teh-
novõrgud jäid teise maaoma-
niku või -omanike kinnistule. 
Veel enamgi – mõnikord tee-
nindasid need tehnovõrgud, 
mis asusid ühel kinnistul, mi-
tut teist kinnisasja ja võib-olla 
ka sedasama kinnisasja, millel 
need asusid. 

Kinnistu kasutamist pii-
ravaid servituute maareformi 
käigus ei seatud, sest selliselt 
rajatud ja mõne kinnistu koos-
seisu kaasatud tehnovõrkude 
suhtes kehtis reeglina seadu-
sest tulenev talumiskohustus. 

Aastad läksid ja probleemi 

justkui ei olnudki ning keegi ei 
mõelnud sellele, et ühel hetkel 
võivad seni laitmatult toimi-
nud tehnovõrgud puruneda. 
Kinnistu, kus naabri tehnovõr-
gud asuvad, oli aga tehnovõr-
kudega ala aktiivsesse kasutus-
se võtnud, rajanud sinna park-
la, võib-olla ka haljasala ja las-
te mänguväljaku.

Kõik, mis on käibes, kulub

Ühel halval päeval teh-
novõrk puruneb. Näiteks 
kanalisatsiooni toru puhul ei 
pruugi sellest esialgu isegi aru 
saada, sest see on maa all ja 
pinnas võib pikka aega puru-
nenud kanalisatsioonitorust 
tulenevat endasse imada. 

Mingil hetkel on pinnas pu-
runenud kanalisatsioonitoru 
ümber küllastunud ja siis hak-
kab vedelik otsima uut teed – 
nii võib vedelik imbuda läbi 
konstruktsiooni hoonete keld-
ritesse ja sadeveekaevudesse. 

Korteriühistu hakkab asja 
uurima ja mõne aja pärast sel-
gub, et mingist punktist eda-
si on kanalisatsioonikaevud 
tühjad, sest reovesi ei jõua kae-
vu. Ja siis tekib tüli, sest kinnis-
tu omanik või kaasomanikud, 
millel purunenud tehnovõrk 
asub, ei taha midagi kuulda 

sellest, et naaber tuleb ja hoo-
viala üles kaevab – kuigi naa-
ber peab selle ka pärast korda 
tegema. Veel vähem sellest, et 
tegelikult tuleb naabri tehno-
võrku oma maa peal taluda ja 
hoiduda selle talumiskohustu-
se rikkumisest – teisisõnu on-
gi naabril õigus tulla ja mõist-
likul viisil see purunenud teh-
novõrk korda teha ning teda ei 
tohi takistada. 

Eriti keeruliseks läheb olu-
kord siis, kui selgub, et see teh-
novõrk võib olla isegi osaliselt 
või tervikuna kas olnud algu-
sest peale või saanud aja jook-
sul mitme kinnistu omanike 
kaasomandiks – kes on süüdi, 
kes peab maksma. 

Mida segasem olukord, se-
da mõistlikum tundub naab-
rile plaan öelda, et näiteks ju-
hi oma korterelamu kanalisat-
sioon nüüd alates homsest kus-
kile mujale, mitte läbi minu 
kinnistu. Hoomamata seejuu-
res, et selline “kuskile mujale” 
juhtimine toob kaasa märki-
misväärse kulu, kusjuures sel-
le märkimisväärse kulu kand-
jaks või osutuda “kuskile mu-
jale” juhtimise soovitaja ise. Ja 
nii tekivad vaidlused, mis pa-
hatihti lõpevad kohtus ja kes-
tavad aastaid.

Iga kinnistu omanik peaks 
selgelt teadma, kus paikneva te-
ma kinnistul asuvat hoonet tee-
nindavad tehnovõrgud, ning 
hoidma ennast jooksvalt kur-
sis nende tehnilise seisundi ja 
hooldusvajadusega.  

enne mõtle ja siis tegutse

Nagu öeldud, siis kõik, mis on 
käibes, kulub. Näiteks torus 
olevate tehnovõrkude puhul 
on veel mitte purunenud toru 
võimalik asendada üldjuhul ka 
kinnisel meetodil ilma naabri 
hoovi üles kaevamata. 

Olukorras, kus mõni kinnis-
tul asuva hoone toimimiseks 
vajalik tehnovõrk asub võõ-
ral kinnistul, tuleb leppida sel-
le omanikuga sisuliselt kokku 
tehnovõrgu hooldamise ja ka-
sutamisega seonduv ning miks 
mitte ka kompensatsioonina 
võimaliku talumistasu maks-
mises. Võimaluse korral teha 
seda notariaalselt koos vasta-
vate asjaõiguslike kannetega 
kinnistusraamatusse. 

Lisaks olulisim – mõistlik-
kus! Arvestage oma naabrite-
ga, sest ilmselt ei soovi mitte 
keegi ise olla oma kortermaja 
või muu hoone reovee ärajuh-
timisega enam pimedas kesk-
ajas.

Näide elust: Ühe korterelamu kanalisatsioonitoru 
purunes, katkine toru asub aga teisel kinnistul ja sealne 
korteriühistu keeldub mõistlikust koostööst

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

Küsi hinnapakkumist või vaata lisaks www.katuseprofid.ee
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Korterelamu tule- 
ja veekahjud võivad 
minna kalliks 
maksma

Korteri ja seal oleva vara kindlustamine on küll iga korteriomaniku enda asi, kuid vastutustundlik korteriomanik võiks 
mõelda ka sellele, et tema korterist võib alguse saada kahjujuhtum (nt tule- või veekahju), mis võib tekitada kahju ka 
kortermaja ühisruumidele ja/või naaberkorteritele. Siis vastutab ta tekkinud kahju korvamise eest ning sel juhul on abiks 
vastutuskindlustuse kaitse.

Kui korter on kindlustatud, siis milleks 
peaks ühistu korterelamuid kindlustama?

• Kortermajas ei kuulu majaseinad, vä-
lisuksed, trepikojad, katus, torud-kaablid 
ühegi korteri koosseisu, aga need võivad 
saada samamoodi kahjustada. Näiteks lõ-
hub torm maja katuse, tulekahju korteris 
kahjustab maja välisseina, äike põhjustab 
hoonele kahju või siis proovivad hoone kal-
lal jõudu vandaalid. 

• Kui näiteks soditud seina puhastami-
ne on tüütu, kuid siiski väiksema kuluga 
tegevus, siis vee- või tuleõnnetuse kahjude 
katmine võib olla väga kulukas, seda eriti 
olukorras, kus ühistul on laenukohustusi.

• Kui näiteks korteri köögist läbi mi-
nev ühistu veetoru puruneb, on nii korte-
riomanikul kui ka kõigil teistel korteritel, 
mis kannatada said, õigus nõuda kahjude 
hüvitamist korteriühistult. Nii võib ühest 
väikesest lekkest kasvada ootamatult suur 
nõue ühistu vastu.

• Kui kortermaja katuselt õnnetult kuk-
kunud jääpurikas tabab inimest või au-
tot, lasub kahju hüvitamise kohustus kor-
teriühistul.

• Kui ühistu renoveerib või remondib 
maja, siis kahjujuhtumi korral saab kahju 
kannatanud korteriomanik kahjud välja 
nõuda ühistult kui tööde tellijalt.

Milline leping korterelamule valida?

Suurima vara kaitse ulatuse tagab ühistu-
le koguriski kindlustus, mille alla lähevad 
reeglina ka näiteks üpris kallid seadmed 
nagu kütte- ja jahutussüsteemid, liftid jne. 

Lisaks on oluline teada, et enam kui 
pooled korterelamu kahjudest on vastutus-

kindlustuse kahjud. Vastutuskindlustuse-
ga hüvitatakse kolmandale isikule või kor-
teriühistu liikmele tekitatud õigusvastane 
kahju. Seega ei tohiks korterelamu kind-
lustuslepingult puududa piisavas ulatu-
ses vastutuskindlustuse kaitse. 

Kindlasti peab arvestama ka seda, et eri-
nevad kindlustusseltsid katavad erineva 
ulatusega kahjusid ning enne lepingu all-
kirjastamist tuleks kõik võimalikud välis-
tused üle vaadata. 

Näiteid elust enesest:

Ühistul puudus kindlustusleping

PZU lähiminevikust on näide, kus korteri-
ühistul puudus kindlustus. Aset leidis põ-
leng, kus olulisel määral said kahjustada 
hoone katus ja välisseinad. Samas hoones 
oli mitu klienti kindlustanud korterite si-
seviimistluse PZU-s, kelle vara sai kahjus-
tada ja kes nüüd murega kindlustusand-
ja poole pöördusid. Kuivõrd korteriühis-
tul kindlustus puudus, jäi katuse ja seinte 
taastamine päris pikaks ajaks ootele, ku-
na vajalikku summat tööde teostamiseks 
ei olnud võtta ka korteriühistu remondi-
fondist. Korteriomanikud, kel puudus ka-
tus peakohal, pidid loomulikult ootama ka 
siseviimistluse taastamisega.

Tormituuled

Iga-aastased tormid toovad alati kaa-
sa puude murdumisi. Isegi, kui kor-
teriühistu enda kinnistul suuri puid 
ei kasva, võib juhtuda, et kahju tekib 
naaberkinnistult. Käesoleva aasta sügi-
sel hüvitas PZU kahju, kus naaberkin-

nistult murdus tuulega puu ja kukkus 
vastu kindlustatud kortermaja fassaa-
di. Kahju likvideerimise kulud ulatusid  
15 000 euroni.

Vastutuskindlustus

Sagedased juhtumid on seotud jääpurika-
te kukkumisega. Viimasest talvest on tuua 
näide, kus katuseräästast kukkunud jää-
purikas rikkus auto. Korteriühistu omas 
vastutuskindlustust ning tänu sellele sai 
rikutud sõiduk taas kiirelt korda. Kahju-
summaks oli sel korral ligi 3000 eurot.

Probleemid, mis kimbutavad korteri-
ühistuid aasta ringi, on lekkivad veetorud. 
Suurim kahju, mis PZU korteriühistu vas-
tutuskindlustuse alt hüvitas, ulatub paari 
aasta tagusesse aega. Nimelt purunes üle-
misel korrusel asuv hoone kaasomandis 
olev veetoru ning kahjustada said läbi mit-
me korruse 6 korterit ja lisaks alumisel kor-
rusel olev pubi. Antud kahju puhul kujunes 
hüvitise suuruseks 64 000 eurot.

Võtke meiega ühendust 
ja leiame Teie jaoks kõige  
sobivama lahenduse.

Teenusepakkuja on AB “Lietuvos draudimas” 
Eesti filiaal.  Tutvu tingimustega www.pzu.ee ja 
pea nõu asjatundjaga telefoni 622 4599.

  Foto: Pexels

  Foto: PZU Kindlustus
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Kokku on Kurnitski sõnul Eestis 22 600 sel-
le vanuseklassi kortermaja ja nendest hin-
nanguliselt 3000 on juba rekonstrueeritud.

“See renoveerimist vajavate kortermaja-
de arv 19 600 väheneb veel selle tõttu, et osa 
hooneid jääbki tühjaks ehk langeb kasutu-
sest välja. Strateegia hinnangul jääb tühjaks 
5300 hoonet järgmise 30 aasta jooksul, see-
ga renoveerimisvajadusega on ligikaudu 14 
000 maja,“ täpsustab Kurnitski.

Ta märgib, et olukord on paranenud al-
les sellel aastal, kui majandus- ja kommuni-
katsiooniministeerium suunas umbes 100 
miljonit eurot rekonstrueerimistoetustes-
se. Siiamaani oli Kurnitsi sõnul probleem 
äärmiselt ebaühtlaselt antavas toetuses, 
joonisel 26 olev graafik meenutab Amee-
rika mägesid. 

Keskerakonna ministrid on meedias 
mõista andnud, et kortermajade energiatõ-
hususe tõstmine on nüüd riiklik prioriteet. 

“2020 ja eeldatavasti ka 2021 on see tões-
ti prioriteet – Jüri Ratas on rääkinud 90 mil-
jonist eurost. Toetused nii korterelamute-
le kui ka väikeelamutele on hästi saadaval 
ning neid on ka suurendatud väljaspool Tal-
linna ja Tartut. Samuti on suurenenud väi-
keelamute toetus, mida on hakatud ka roh-
kem küsima,” märgib Kurnitski. 

Ta toonitab, et toetused on piisavad, seda 
näitab ka suur nõudlus nende järele. Toetu-
si on hakatud diferentseerima, nii et Tallin-
nas ja Tartus on 30% ning mujal 40–50%, mis 
on juba väga suur rahaline toetus. 

Koos KredExi käendusega (kui ühistu 
ei saa pangast laenu) peaksid need toetu-
sed andma kõikidele vähegi asjast huvita-
tud korteriühistutele hea võimaluse ma-
jad korda teha.  

1100 kortermaja on tänaseks renoveeritud

Praeguse seisuga on Eestis 1100 korterma-
ja KredExi toetusega terviklikult renovee-
ritud. Kuna toetust on olnud siiamaani vä-
ga vähe, siis hinnanguliselt koos omal jõul 
tehtud majadega kokku 3000 maja.

Enamasti jäävad pärast kortermaja re-
noveerimist kommunaalkulud koos laenu-
maksetega samale tasemele, mis nad olid 
enne renoveerimist. 

“40 ja 50% toetusmäära puhul riik lau-
sa maksab peale. 30% puhul sõltub majast 
ja projektist, aga keskmistes ja suuremates 
majades vähemalt ei lähe kulud oluliselt 
suuremaks, juhul kui panustatakse hooli-
kalt energiatõhususe parandamisse, sh pai-
galdatakse ka päikesepaneele, mis annavad 
täiendavat kokkuhoidu.” 

“Kui oskuslikult kasutada KredExi toe-
tust, siis korteriühistu saab renoveerimise 
sisuliselt tasuta,” ütleb Kurnitski ning sel-
gitab, et renoveerides võtab korteriühistu 
pangalaenu ja KredExi toetuse. 

Juhul kui kommunaalkulud pärast reno-
veerimist jäävad koos laenumaksetega sa-
male tasemele, mis oli enne renoveerimist, 
siis korteriühistu on saanud ilma ühegi lisa-
kuluta kordatehtud maja, tervisliku ja mu-
gava sisekliima ning tõusnud kinnisvara 
väärtuse. Võib öelda, et need on tulnud kau-
ba peale, sest elanike väljaminek on täpselt 
sama, mis enne renoveerimist.

Eestis on veel 14 000 
renoveerimist vajavat kortermaja

Ta toonitas, et kui korteriühistu juht lä-
heb Kredexist toetust taotlema, siis peab 
kaasas olema valmis projekt. “Selle projek-
ti tegemine on ja peabki olema suhteliselt 
kallis, sest see määrab lõpptulemuse – sel-
le pealt kokku hoida oleks väga rumal. Ko-
roona mõju kortermajade renoveerimis-
tööde maksumuse osas ei oska veel välja 
tuua, aga kui üldiselt arvestades on praegu 

Tallinna Tehnikaülikooli ehituse ja arhitektuuri instituudi liginullenergiahoonete professori 
Jarek Kurnitski eestvedamisel on tänavu valminud pikaajalise rekonstrueerimise strateegia 
ning sellest uuringust selgub, et Eestis on praegu 14 000 renoveerimist vajavat kortermaja – 
need on enne 2000. aastat ehitatud hooned. 

Strateegiline 
eesmärk on ka 
innovatsioon
Hoonete rekonstrueerimise pikaajalise 
strateegia peamine eesmärk on olemas-
oleva hoonefondi terviklik rekonstrueeri-
mine energiatõhususe C-klassi tasemele 
aastaks 2050. 

Lisaks energiasäästule ja hoonete ter-
visliku sisekliima tagamisele on hoonete 
rekonstrueerimisel suured regionaalsed ja 
sotsiaalsed mõjud. See puudutab enamiku 
Eesti elanike kodude ja töökohtade tingi-
muste parandamist.

Strateegia eesmärk on ka innovatsioon – 
tehnoloogia arendus ehk rekonstrueerimis-
lahenduste ja tehnoloogiate innovatsioon. 

Samuti on oluline mõelda planeedi Maa 
heaolule: hoonete rekonstrueerimisega lee-
venevad ka kliimamuutused, väheneb hoo-
nefondi süsinikumahukus ja lõpuks saavu-
tatakse kliimaneutraalne hoonefond.

Arvestades olemasolevate hoonete ar-
vu, juba rekonstrueeritud hoonete osakaa-
lu ja prognoositavat kasutusest väljalange-
vust, vajaks rekonstrueerimist ligi 100 000 
üksikelamut kogupindalaga 14 mln m2; ligi 
14 000 korterelamut kogupindalaga 18 mln 
m2 ja ligi 27 000 mitteeluhoonet kogupind-
alaga 22 mln m2. 

Eesmärgi saavutamiseks on vajalik mää-
rata lisaks 30 aasta lõppeesmärgile renovee-
rimisstrateegia oodatavad tulemused ja va-
he-eesmärgid aastateks 2030, 2040 ja 2050. 
Tervikliku rekonstrueerimise juurutamine 
ja suuremahuline käivitamine vajab aega, 
sest tegevustele on iseloomulik õppimis-
protsess, kvalifitseeritud tööjõu vajadus 
ning ka rekonstrueerimisele suunatud et-
tevõtete ja tootmise tekkimine.  

Väikeelamute remont vaeslapse osas

Praegusel rekonstrueerimisturul on ees-
märgi täitmiseks vajalikud ehitusmahud 
olemas kõikides hoonekategooriates pea-
le väikeelamute. Kuna hoonete terviklik re-
konstrueerimine nõuab suuri investeerin-
guid, on oluline, et võimalikult suur osa 
rekonstrueerimisest toimuks hoone oma-
niku initsiatiivil ja rahastusel. Kinnisva-
ra omanikel ei ole sageli finantsvõimekust 
rekonstrueerida hooneid energiamärgise 
klassi C tasemele.

Keskmise suurusega üksikelamu tervik-
liku rekonstrueerimise maksumus on suu-
rusjärgus 60 000 eurot, mis on paljudele 
leibkondadele korraga liiga suur investee-
ring. Seetõttu teostab enamik üksikelamu-
te omanikke rekonstrueerimist pigem etap-
pide kaupa. Üksikelamute puhul on tervik-
liku rekonstrueerimise turg veel välja ku-
junemata ning rekonstrueerimismahtude 
kasvatamine on vajalik kordades. Problee-
mide likvideerimiseks on vajalikud toetus- 
ja muud stimuleerivad meetmed. Meetmed 
peavad eelkõige sekkuma mitte rekonst-
rueerimise käivitamisse, vaid rekonstruee-
rimise sügavusse.

Samas on Eestis juba 10 aastat teostatud 
korterelamute terviklikku rekonstrueeri-
mist. Rahastamissüsteem, tehnilised lahen-
dused ja korteriühistute poolne rekonst-
rueerimise huvi on olemas.
AlliKAs: TTÜ

tasub tEada
Eesti eluhoonete rekonstrueerimise maht aastaks 2050

 Üksikelamud korterelamud

 Arv Pindala, m2 Arv Pindala, m2

Olemasolevad 155 000 19 998 000 22 600 28 378 000
Rekonstrueerimistööd teostanud 10 000 1 500 000 3000 5 000 000
kasutusest välja langemine 40 000 4 800 000 5300 5 000 000
Rekonstrueerimist vajavad 105 000 14 000 000  14 000 18 000 000 

kortermaja rekonstrueerimise  maksumus 
keskmiselt 300 eurot üks ruutmeeter, siis on 
projekteerimise maksumus umbes 10 eurot 
ruutmeetri kohta siiski tagasihoidlik sum-
ma,” ütleb Kurnitski.

Tasub arvestada ka sellega, et KredEx ei 
saa korteriühistu rekonstrueerimise taot-
lust tagasi lükata või rahuldamata jätta, kui 
kõik tingimused on täidetud.

 Enamasti jäävad pärast kortermaja terviklikku renoveerimist kommunaalkulud koos laenumaksetega 
samale tasemele, mis enne renoveerimist. nii korraliku kokkuhoiu soojakadudelt annab renoveerimine. 
foto: AndrAS KrAllA

statistika
Positiivsete kredExi toetuse otsuste arv
Positiivse toetuse otsuse saanud korterelamute rekonstrueerimistoetuse taotluste arv aastate lõikes

ALLIKAS: TTÜ UURING "HOONETE REKONSTRUEERIMISE PIKAAJALINE STRATEEGIA"

51

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

209

0

148
45

39

110

191
52

269 60 000
eurot on keskmise suurusega üksikela-
mu tervikliku rekonstrueerimise maksu-
mus, mis käib omanikule üle jõu.
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 Lameka-
tuste ehita-
mine nõuab 
erialaseid 
teadmisi ja 
pikaajalisi 
kogemusi. 
Kasutades 
oma ala 
professio-
naalide abi, 
hoiate kok-
ku aega, va-
hendeid ja 
saata katu-
sele kindla 
garantii!

Kolm põhjust, miks teie katus võib vajada 
remonti või põhjalikku renoveerimist

Ükski katus pole igavene, kuid õige hoolduse korral võib katus tõsise remondita pidada vastu pikad 
aastakümned. Katustele mõjuvad erinevad tegurid – temperatuuride järsk vaheldumine, päike, tuul ja 
sademed, aga ka inimtegevus. Evari Ehitus OÜ juht Rein Kala jagab kogemusi kolme põhilise põhjuse 
kohta, mille puhul vajab teie hoone lamekatus kindlasti remonti või renoveerimist. 
Katuse remont tähendab väikesemahulist, 
väikese osa parandamist katusest. Renovee-
rimine tähendab kogu olemasoleva katuse-
pinna uuendamist ning rekonstrueerimine 
kogu katusekonstruktsiooni ümberehita-
mist. Loomulikult on alati soodsam ehita-
da üks kord ja korralikult, kuid teatud juh-
tudel on ka katuseremont omal kohal.

1. põhjus: katusekatte füüsilised vigastused 

Lamekatuseid tuleb kontrollida ja vaja-
dusel hooldada vähemalt kaks korda aas-
tas. Külm talv mõjub katusekattele kaha-
nevalt, seevastu suvel soojaga kipub ma-
terjal paisuma. Temperatuuri muutumise-
ga aga materjal liigub ning sellesse võivad 
tekkida praod. Hoolduse käigus puhasta-
takse katus ja vihmaveesüsteemid tuule ja 
lindude toodud prahist, puulehtedest, oks-
test ning samblast. Lisaks kontrollitakse, et 
katuse kate ja katuseelemendid (räästad, ka-
tuseluugid, läbiviigud, varikatused ja muu) 
oleksid nõuetekohaselt kinnitatud. 

Siiski võib juhtuda, et katust on tabanud 
mehaanilised vigastused – torkeaugud, kee-
visõmbluste ja materjalide rebendid, katuse 
või hoone vajumisest tekkinud vigastused. 
Alguses võivad vigastused tunduda minia-
tuursed, vihmavesi ei pruugi tuppa jõuda 
ning omanik ei teagi oma katuse halvast 
seisukorrast. Kui kontrolli käigus tuvasta-
takse ka kõige pisemad vigastused, tuleb 
need koheselt parandada, likvideerides es-
malt kattematerjali alla või vahele tekkinud 
auru- või veekotid ning parandades seejä-
rel katusekate. 

Väikesest  vigastusest saab ajapikku suur 
ning sel juhul ei pruugi piisata enam katu-
sekatte parandusest, vaid ees võib oodata 
kogu katuse ja konstruktsioonide uuenda-

mine. Peale selle on oluline kontrolli käi-
gus jälgida ka katusematerjalide vanane-
mist ja vahetada välja amortiseerunud de-
tailid, mis on samuti taskukohasem kui ter-
ve katuse korraga renoveerimine.

2. põhjus: kehv hüdroisolatsioon 

Kui lamekatus ei pea kinni niiskust, katuse 
piirdekonstruktsioon muutub talvel tava-
pärasest külmemaks või piirdekonstrukt-
sioonile tekivad hallituslaigud, on viima-
ne aeg üle vaadata katusekonstruktsiooni-
de ja -katte olukord. Tavalise lamekatuse 
tüüpkonstruktsioon koosneb neljast kihist: 
esimene on puidust, metallist või betoonist 
katuse kandekonstruktsioon, teine ehitus-
kilest, bituumenrullmaterjalist või alumi-
neeritud materjalist aurutõke, kolmas ehi-
tusvillast, vahtsoojustusplaatidest või kerg-
kruusast soojustus- ja tuulutuskiht ning nel-
jas hüdroisolatsioon ehk katuse kattekiht.

Katusekate ehitatakse enamasti kahe-
kordsest SBS-bituumenmaterjalist, mida 
toodetakse väga erinevates tehastes ja väga 
erineva kvaliteediga. Kuigi visuaalselt vaa-
dates ei ole materjali kvaliteet silmaga näh-
tav, tuleb hoolega kaaluda materjali hinna 
ja kvaliteedi suhet. Igal materjalil on teha-
sest kaasas tooteleht koos materjali iseloo-
mustavate näitajatega ning erinevatest näi-
tajatest arusaamiseks on soovitav kasuta-
da asjatundjate abi, sest kehvade materjali-
de kasutamisel jääb katuse eluiga oodatust 
tunduvalt lühemaks.

Järjest aktiivsemaks on muutunud erine-
vat värvi pealmise hüdroisolatsiooni- ehk 
kattekihtide kasutamine, kus seniste eelis-
tatud toonide punase, pruuni, rohelise ja 
musta kõrval on aina populaarsemaks saa-
nud valge puistega katusekattematerjalid, 

mis peegeldavad katuselt tagasi valgust ja 
soojust, ei kuumene suvekuudel üle ja ka-
tus püsib seeläbi kauem töökorras.

3. põhjus: katuse alasoojustus 

Enamik kortermaju Eestis on ehitatud 
lame katusega, mis on teistest katuseliiku-
dest soodsaim ja paljudel juhtudel ka ainu-
lahenduseks. Kuna energia hind aina tõu-
seb ning energiatõhususest on saanu ehi-
tuseobjektide juures peamine märksõna, 
on mõistlik lasta üle vaadata hoone piire-
te, sealhulgas katuste soojustuse vastavus 
tänapäeva nõuetele. Paraku vajab enamik 
meie kortermajade katustest lisasoojustust, 
sest aastatega on kütmine muutunud kalli-
maks. See on toonud kaasa aknavahetused 
soojuspidavamate vastu ning vanade venti-
latsiooniavade sulgemise, mille tulemuse-
na halveneb aga korterites sisekliima ning 
hoonete ülemiste korruste otsmised toad ja 

ruumid võivad hakata nurkadest hallitama. 
See omakorda toob nähtavale hoonete kül-
masillad ehk kohad, kus soojustus ei ole pii-
sav või polnud soojustus korralikult paigal-
datud. Õnneks saab seda kõike parandada! 

Lisasoojutusena kasutatakse harilikult 
plaatvahtsoojustust või kõva katusevilla. 
Selle paksus selgub projekteerimise käi-
gus ja sõltub paljuski olemasolevast katu-
sest. Kortermajade katuste renoveerimisel 
olemasolevat vana katust tavaliselt alt ära ei 
võeta. Aastatega on lamekatuste soojustus-
materjalide kihid muutunud paksemaks, et 
tagada väiksemad soojakaod ning säästa 
korteriomanike soojusenergiale kuluv raha. 
Eestis üle 24 000 kolme või enama korteri-
ga elamut, mille keskmine energiakulu 1m2 
kohta aastas on 250 kWh. Eesmärk oleks aga 
jõuda tasemeni 150 kWh 1m2 kohta aastas.

WWW.EVARI.EE

 Renoveeritud katus. Foto: OÜ Evari Ehitus fotokogust

 Renoveeritud kortermajad. Foto: Ragnar Vutt
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