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Salvestav Ahi-kamin Arctica Duo
Laius: 1260 mm
Sügavus: 800 mm
Kaal: 2050 kg
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Oma Maja

SISUJUHT JUHTKIRI

Mis sul viga, sul on oma maja ja hoov – 
selliseid lauseid olen selle paganama 
koroonakriisi ajal kuulnud tihti nii tele-
fonivestlustes kui ka inimeste Faceboo-
ki-postitusi jälgides.

Samuti tekkisid sotsiaalmeedias-
se kuulutused, et üürime perega maale 
maja vähemalt kaheks kuuks. Tundus, 
et maal ja oma majas elamise muutis 
haiguspuhang eestlaste jaoks taas väga 
atraktiivseks. 

Seekordses Oma Maja numbris saab 
lugeda ülevaadet Balti riikide tehase-
majatootjatest. Kolmes Balti riigis on 
kokku 110 suuremat tehasemaja toot-
jat, selliseid, kellel on oma koduleht või 
Facebook. Väiksemaid tegijaid on kind-
lasti mitu korda rohkem.

Üle poole Eesti turu tehasemajade 
eramutest moodustavad ühekorruseli-
sed majad ja üha enam inimesi eelistab 
arhitekt Tiit Silla sõnul lamekatusega 
funkstiilis või ühekaldelise katusega te-
hasemaja, kus peamine on päikese suh-
tes ideaalne paigutus krundil. Keskmi-
ne netopinnast arvestatud ruutmeetri-
hind sellise maja puhul on 1500 eurot   
(koos käibemaksuga).

Jõgevamaal on maa 11 korda odavam 

Eestis on elamumaa hinnakäärid vähe-
malt 11kordsed. Näiteks Jõgevamaal on 
maa 11 korda odavam kui Harjumaal. 
Võib-olla see muutub pärast pandee-
miakriisi, mis on juba eestlastele sel-
geks teinud, et maal ja oma majas on 
parem. 

Ühest Jõgevamaal asuvast mõisali-
kust maakodust, nimelt Kursi jahilos-
sist, saab samuti sellest väljaandest lu-
geda. Hakkaja 65aastane proua Alikee 
Kubi on 20 aastaga lagunemise äärel ol-
nud puithoonest tõelise pärli loonud 
ning selle nüüd müüki pannud – mõ-
nele nooremale perenaisele või -mehe-
le.  Hoones tegutseb ka hubane maaho-
tell, kus on käinud Eesti loodust – eriti 
Alam-Pedja looduskaitseala – nautimas 
turiste üle terve maailma. 

“Igal asjal on oma aeg. Füüsiliselt 
enam ei jaksa olla ise nii omanik, pea-
kokk kui ka vajadusel teenindaja,” kom-
menteeris Kubi. Tema loss maksab um-
bes sama palju kui mõni tavalisem era-
maja Tallinnas.  Võib-olla mõnes selle 
ajakirja lugejas tärkab huvi.

Koroonaõud on parim 
oma hooviga majas  

ANNIKA KALD
Oma Maja toimetaja

 Üle poole 
Eesti turu teha-
semajade era-
mutest moodus-
tavad ühekorru-
selised majad.

4–6 Baltimaade 100 tehasemaja 

8 Elamumaa hindades suured 
hinnakäärid

10–13 Mis juhul saab juba 
sõlmitud ehituslepingut muuta?

14–15 Ligi pooled Eesti kodud on 
kindlustamata

16–20 Veranda – loo uus või 
taasta vana

22–24 Nutikad aknakatted 
jõuavad viitajaga kodudesse

26–27 Katus vajab hoolt

30 Trendikas köök
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AnnikA kAld 
annika.kald@aripaev.ee

Baltimaade
Arhitekt Tiit Sild analüüsis koos 
äripartner Andrea Bronziniga Eesti, 
Läti ja Leedu tehasemajatootjaid. 
Ta sai kolmes Balti riigis kokku 110 
veebilehega tegijat.

“Arhitektina on mind alati pannud 
imestama, miks ehitatakse enamik meie 
maju betoonist, kuigi puit – meie rikkus 
– ümbritseb meid kõikjal. Majatehased 
ekspordivad enamiku toodangut ning 
väärindavad sellega Eesti metsa, aga ka 
mujalt sisse ostetud puitu. Soovime neid 
seejuures aidata. Meie veebiajakiri katus.
eu tutvustab puitmaja loomise tehnoloo-
giaid ning ehitusmeetodeid laiemale rin-
gile inimestele,” ütles Sild.

110

Ta lisas, et nad peavad ennast puitma-
jade ehituse häälekandjaks ning soovi-
vad kiirendada üleüldist taastuvatele 
ehitusmaterjalidele üleminekut. “Sel-
le analüüsi valmimisega soovime liht-
sustada inimeste unistuste elluviimist – 
oma kodu rajamist,” kommenteeris Sild 
ning lisas, et see list aitab inimestel, kes 
soovivad oma kodu rajada, tellides maja 
tehasest, veebis surfamisele kuluvat ae-
ga kokku hoida. Oma veebilehel tutvus-

Küsimusele, et miks ta arhitekti töö kõr-
valt sellise uurimuse ette võttis, vastas 
Sild, et on puitmajade fanaatik. Aga lõp-
liku nimekirja pani Silla sõnul kokku te-
ma äripartner Andrea Bronzini.
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tavad nad lisaks ka majatehaste ehitatud 
põnevamaid projekte.

Sadu nn ametlikke tehasemajatootjaid

Silla analüüsist selgus, et Eestis, Lätis 
ja Leedus kokku on sadu tehasemajade 
tootjaid. Kuidas nad suudavad ükstei-
sest eristuda? Silla sõnul on siiski igal 
majatehasel oma teatud konkurentsiee-
lis. Selleks võib olla tehase suurus, pro-
dutseerimisvõimekus, omatoodete ole-

masolu, kasutatav tehnoloogia või koos-
töövõrgustik teiste ehitusettevõtjatega 
ehk võime pakkuda kliendile võtmed-
kätte-lahendust. 

Põhjamaadesse ekspordil annab tema 
sõnul selge konkurentsi eelise võimekus 
toota maju moodulitena, mis tähendab, 
et kohapealsed kõrge tööjõuhinnaga ehi-
tustööd on viidud miinimumini. 

Väiksematel majatehastel on võime 
pakkuda paremat personaalset teenust. 

vaata veebist

Täispikk tehasemajade  
analüüs
bit.ly/MAJATOOTJAD 

Tehasemaja maksumuse  
kalkulaator
houseprice.creatomus.com

Ilmselt loovad kõige suurema konku-
rentsieelise arendajate võrgustik ja head 
suhted, sest maja või kortermaja ehitades 
on väga oluline kindlustunne ja usaldus. 

“Praegu turul toimuvat kõrvalt vaada-
tes näen esiteks, et paljud majatehased 
otsivad oma identiteeti, kasutades selleks 
erinevaid võtteid, teiseks on näha, et ko-
duturgu nähakse üha enam kasvava tu-
runa. Selge on see, et lihtsalt odavama 
hinna müük ei ole parim strateegia, 

110 tehasemajatootjat

Kes on Kes
tiit sild

volitatud arhitekt 7
Õppis arhitektuuri ja linna
planeerimist Eesti Kunsti
akadeemias.
Arhitekt ja omanik OÜs 
Sport.
Juhatuse liige ja tegevjuht 
Arhitektuurikaubamaja OÜs 
ja katus.eus.
Varem olnud Tartu linna
valitsuse linnaarhitekt
Näiteid loomingust:  
Ülikooli 2b ärihoone, Lai 24 
kortermaja, Kvissentali hoo
nestuskava ja rahvusarhiivi 
hoone Tartus.

 Üle poole Eesti turu tehase-
majade eramutest moodus-
tavad ühekorruselised majad 
ja üha enam inimesi eelistab 
lamekatusega funkstiilis 
või ühekaldeliste katustega 
tehasemaju, kus peamine 
on päikese suhtes ideaalne 
paigutus krundil. foto: tiit sild
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kõik ei saa olla Amazonid või Wal-
martid,” märkis Sild. 

Kas 110 tehasemajatootjat on kolme 
Balti riigi kohta liiga palju või on see 
täiesti normaalne konkurents? “Meie uu-
ring baseerub materjalidel, mida on või-
malik veebist majatehaste kohta leida. 
Saatsime majatehastele lisaks ka küsit-
luse, milles täpsustasime paljude maja-
tehaste suurust ja turunišši. Tegelik ma-
jatehaste arv on palju suurem, sest on 
väiksemaid tegijaid, kellel oma veebileht 
puudub või kelle veebileht pole hästi lei-
tav ning kes ehitavad lihtsalt mõne maja 
aastas,” täpsustas ta. 

Eksport mahendab konkurentsi

Sild oli arvamusel, et konkurentide hulk 
on pigem suur, aga kuna enamik maja-
tehaseid tegeleb ekspordiga, mis moo-
dustab tihti 70–100% mahust, siis on see 
hoolimata väiksest riigist täiesti talutav.

“Puidust ehitamises on suur potent-
siaal. Euroopa Liidu regulatsioonid lii-
guvad selles suunas, et maja ehitamisel ei 
arvestata enam ainult keskkonnakahju, 
mis maja igapäevasel kasutusel toimub, 
vaid ka maja ehitamisel tekitatavat kesk-
konnakahju. Samuti peetakse oluliseks 
maja ehitamiseks kuluvate materjalide 
tootmiseks kuluva fossiilse kütuse hul-
ka. Puitmajade süsinikdioksiidi jalajälg 
võib olla isegi negatiivne, sest puiduga 
talletatakse kasvanud metsaga CO2 ma-
ja seintesse sajandiks või kauemaks. Mui-
dugi on oluline tegeleda ka uue metsa is-
tutamisega,” rääkis Sild.

Millist tehasemaja eestlased eelistavad? 
TIIT SILD 
arhitekt

Inimesed ei soovi tänapäeval nä-
ha enam oma elamises radiaatoreid, 
need koguvad tolmu ja pole tänapäe-
vaste küttelahenduste puhul ka enam 
säästlikud. 

Eelistatakse põrandakütet, selli-
ses põrandas olevas küttesüsteemis 
voolav vesi on vaid mõne kraadi võrra 
soojem kui toatemperatuur ja nii ma-
dala temperatuuriga küttevee soojen-
damine on näiteks õhksoojuspum-
ba või maasoojuspumbaga väga ener-
giasäästlik. Need viimased on ka küt-
tesüsteemide lahendused, mis ena-
masti tänapäeval domineerivad. Väl-
ja arvatud ehk juhul, kui läheduses 
on gaasitrass. Mõned inimesed lase-
vad ehitada oma koju õdususe tõttu 
või selleks, kui elekter ära läheb, ka 
ahju või kamina, aga seda kasutatak-
se tavapäraselt harva, sest ahju küttes 
läheb temperatuur liiga kõrgeks.

Mulle tundub, et üle poole Eesti 
turu tehaseeramutest on ühekorru-
selised. Omajagu on ka kahekorruse-
lisi eramuid, kõrgemaid kohtab har-
va. Palju on konservatiivsete viilka-
tustega lahenduste soovijaid, kuid 
üha enam inimesi eelistab kaasaeg-
semat funkstiilis lamekatusega või 
ühekaldelise katusega maju, kus põ-

hirõhk ei ole hubase nukumaja loo-
misel, vaid valgusküllastel krundile 
hästi paigutatud ja elanikele palju li-
saväärtust loovatel lahendustel. Eelis-
tatakse suuri terrasse, mis võimalda-
vad elutuba hea ilma korral aia suu-
nas pikendada.

Küttesüsteemidest kasutatakse 
väiksemate eramute puhul tihti õhk-
vesi-soojuspumpasid koos põranda-
küttega. Keskmiste ja suuremate era-
mute puhul on populaarseim maakü-
te, samuti põrandaküttega. Õhk-õhk-
soojuspumpasid kasutatakse pigem 
vana maja rekonstrueerimisel või ka  
suvilate puhul, kus liiga palju ei soo-
vita investeerida. Peamine põhjus, 
miks seda uute eramute puhul väga ei 
kasutata, on müra, mida õhk seadet 
läbides teeb. Kui välist müra õhk-vesi-
kütte puhul peetakse suhtelist talu-
tavaks, siis siseseade müra uue eramu 
puhul reeglina ei soovita. Kui gaa-
sitrass on lähedal, kasutatakse pigem 
seda, hinna suurusjärk on võrreldav 
õhk-vesi-soojuspumbaga ning gaasi 
hind on suhteliselt odav.

Päiksepaneelide kasutuse kasv on 
olnud märkimisväärne. Seda ka era-
mute puhul, kuid veelgi rohkem ka-
sutatakse neid kortermajade puhul, 
enamasti selleks, et tõsta hoone C-
klassi energiaklassist B-klassi.

 
Millist klienti tehasemajade tootjad soovivad?
21 ankeedile vastanud ettevõtte vastused

 arendajad ehitusfirmad erakliendid arhitektid, insenerid agendid

Saare Erek l l l l l
Ekobustas l l l l l
La Foca Latvia l l l l l
Mapek l l l l l
Nord Homes l l l l l
Domino Homes l l l l l
Siam l l l l l
Zemgales tehnologiskais centrs l l l l l
Hus.lv Eco Houses l l l  l
Northcon l l l l 
Production House l l l l 
Profab l l  l l
Viri Technologija l l l
EstHus l l  l 
HomeLand Latvija l l l  
Nordic Homes l l l  
Nordic Houses KT l l   l
Welement l l l  l
Greencube   l l 
Matek l l   
Woodfort l l   

võrdlus
Hinnakäärid suured 
minimaalne projekti maksumus , €

Matek 500 000
Nordic Homes 500 000
Welement 250 000
Woodfort 150 000
Northcon 100 000
Profab 80 000
Saare Erek 50 000
EstHus 50 000
Mapek 50 000
Nordic Houses KT 50 000
Production House 40 000
Domino Homes 40 000
Siam 40 000
La Foca Latvia 30 000
Nord Homes 30 000
HomeLand Latvija 26 000
Ekobustas 25 000
Hus.lv Eco Houses 20 000
Greencube 15 000
Viri Technologija 1 000
Zemgales  
tehnologiskais centrs 1 000

ALLiKAS: KATuS.Eu
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“Hetkel on Kinnisvara24 portaalis müü-
gil 776 Harjumaal asuvat elamumaa 
krunti, neist suur osa asub Tallinna lä-
histel paiknevates uusarenduspiirkon-
dades,” tõi Tammeorg välja.

Kõige kallim portaalis vahendatud 
elamumaakrunt on müügil Tallinnas 
Kristiines Hane tänaval, kus müüak-
se 2983 ruutmeetri suurust kinnistut, 
mis mõeldud korterelamu arendami-
seks. Krunt on müügis hinnaga 1,8 mil-
jonit eurot. 

Harjumaa odavaimad elamukrundid 

Harjumaal maa 11 korda 
kallim kui Jõgevamaal

Kinnisvara24.ee 
tootearendus- ja 
turundusjuhi Laura 
Tammeoru sõnul 
tulenevad kõrged 
elamumaa hinnad 
Harjumaal ja eelkõige 
pealinna suurest 
nõudlusest. 

95,1
eurot oli eelmisel aastal Har-
jumaal müüdud hoonestatud 
elamumaa keskmine ruutmeetri 
hind ja  42,5 eurot hoonestamata 
kruntide oma. Maa-ameti te-
hingute statistika põhjal müüdi 
3075 elamumaakrunti keskmise 
suurusega 2052 ruutmeetrit. 

asuvad Paldiskis ja Rummus, need saab 
kätte vähem kui 10 000 euro eest.

Kinnisvara24.ee portaalis müügil ole-
vatest kuulutustest kõige odavamad ela-
mumaad asuvad Pärnumaal, Ida-Viru-
maal ja Järvamaal.

Maa-ameti statistika järgi oli 2019. 
aastal kõige odavam elamumaa ruut-
meetri hind Jõgeva, Hiiu, Järva ja Põl-
va maakonnas, kus tehti tehingud kesk-
mise hinnaga alla nelja euro ruutmeet-
ri kohta.

KINNISVARAUUDISED.EE

krunt Tallinnas
Hane 4

2983 m2

603,4
€/m2 

krunt Põltsamaa
linna serval
22 763 m2

12,5
€/m2 

 Kalleim Harjumaal ja Jõgevamaal müügis olev elamumaa krunt. 

FOTOD: GOOGLE MAPS, KINNISVARA24



SISUTURUNDUS  
Sisuturundus on oma kauba, teenuse, firma tutvustamine huvitavate lugude jutustamise kaudu. ST teenib alati tellija turunduslikke eesmärke.

Grill-kiik on parim                              

Grill-kiik on ainulaadse 
disaini lahendusega toode, 
mis täidab nii kiige kui ka 
grillmaja funktsiooni. Toote  
on välja mõelnud väike  
Lõuna-Eesti ettevõte Sterno-
berg OÜ, kes on neid tootnud 
juba üle 15 aasta.

Selle ajaga on ettevõte 
arendanud  kiige juurde mu-
gavuslisasid, et kõik vaja-
minev aias naudisklejatele 
oleks olemas. Senised koge-
mused on tõestanud, et toode 
on korraliku hoolduse korral 
kauakestev.

Miks on grill-kiik nii eriline, et 
seda nimetada aia parimaks 
istumiskohaks?

1. Grill-kiigel on olemas 
seljatugedega istmed ning 
laud.

2. Tootel on katus, seega 
eraldi varjualust pole vaja.

3. Tootel on komplektis ai-
nulaadsed vundamendipät-
sid, seega klient ei pea kulu-
tama aega ega raha platsi et-
tevalmistamisele, grill-kiige 
saab paigaldada otse muru-
le. Pealegi näevad vundamen-

dipätsikesed nägusad ja oma-
pärased välja.

4. Toode pakub kiikumis-
võimalust. Teaduslikult on 
tõestatud, et kiikumine on 
stressi maandava mõjuga. 
Pole ju midagi paremat, kui 
peale väsitavat tööpäeva is-
tuda kiigele ja lihtsalt vaik-
se õõtsumise saatel kuulata 
linnulaulu või nautida kalli-
te inimeste seltskonda.

5. Kui kiikumisest küllalt 
saab, on võimalik toote kii-
kuv osa haakidega fiksee-
rida ning näites grill-liha  
nautida.

6. Grill-kiigel on olemas 
grill-liha valmistamise või-
malus. Toote küljes on lii-
gutatav grillihoidik, millele 
saab asetada  nt ufo-grilli või 
kasutada komplektis olevat 
tulekorvi, et varrastel vorste 
või šašlõkki valmistada.

7. Sternoberg OÜ on mõel-
nud ka õhtustele kiige nau-
disklejatele; sepiste komp-
lekt sisaldab küünlaalustega 
lühtrit, millele saab asetada 
küünlad, ning lühtri keskel 
on konks, mille külge saab ri-
putada õlilambi.

8. Ettevõte pakub võima-
lust tootele juurde osta ka 
kile seinad, et saaks selts-
kondlikku üritust nautida ka 
siis, kui ilm oodatust vesise-
maks või tuulisemaks osutub.

9. Toodet ei pea talve-
perioodiks katma või kuu-
ri alla vedama, sest pakub 
kasu tusvõimalust ka talvi-
sel ajal. Miks mitte korralda-
da jõulupidu kiigel ning näi-
teks lõkkel valmistatud veri-
vorsti nautida?

10.  Lisaks kõigele eespool 
mainitule näeb kogu komp-
lekt kaunis välja ja võtab aias 
üsna vähe ruumi.

Grill-kiiku 
saad katsuda ja 
proovida järgmistel laatadel:

Sternoberg OÜ täispikkuses laadakalenderi leiad https://sternoberg.ee/laadainfo/.

8.–9. mai Pärnu Taimelaat
8.–10. mai Luige Kevadlaat
15.–17. mai Türi Lillelaat
23.–24. mai Jäneda Lillepäevad
27.–30. mai Mess Eesti Ehitab 2020
30. mai Keila laat

Toode on korralikult läbi 
mõeldud, see kestab kaua ja 
näeb kaunis välja. Samuti on 
Sternoberg OÜ muutnud too-
te soetamise väga mugavaks: 
kinnita tellimus telefonitsi 
või e-posti teel ning grill-kiik 
tuuakse üsna lühikese tar-
neajaga ja paigaldatakse teie 
valitud kohale. Teil endal po-
le muud, kui minna ja nautida 
– kiikuda, grillida ja tšillida!

istumislahendus aeda
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laõigusseaduses eraldi peatüki alla. “Tegemist on 
töövõtulepinguga, mille sisuks on töövõtja ehk ehi-
taja kohustus teha kõik, et saavutada kokkulepitud 
tulemus – valmis ehitatud maja või hoone, aga ka re-
mont või renoveerimine,” selgitas ta. Tegu on lepin-
guga, millel on mõõdetav lõpp või tulemus.

Üheks ehituslepingute alaliigiks on tarbija töö-
võtuleping, kus üheks pooleks on majandus- ja kut-
setegevuses tegutsev ettevõtja ja teiseks pooleks füü-
silisest isikust tarbija ehk tellija. Sel juhul on tegu 
erisätetega, sest ehitaja vastutuse määr on mõnes 
mõttes rangem. 

“Printsiip on, et käsunduslepingu puhul on olu-
line teenuse osutamine kui protsess – lõpptulemus 
ei ole määrava tähtsusega. Töövõtuleping on suu-
natud aga konkreetse lõpptulemuse saavutamise-

Millal 
saab juba 
sõlmitud 
lepingut 
muuta?
Turuolukorra muutused 
võivad kaasa tuua 
olukorra, kus ehitushinnad 
pärast lepingu sõlmimist 
oluliselt kallinevad ja 
lepingu täitmine võib 
ehitajale muutuda 
majanduslikult vägagi 
koormavaks või isegi 
kahjulikuks. Kas ja kuidas 
saab sel juhul tellijalt 
rohkem raha nõuda?

 Tööjõu ja 
materjalide hin-
natõusuga peab 
ehitusfirma juht 
eelarvet tehes 
arvestama, kui ta 
ei taha hiljem pro-
jektiga kahjumisse 
jääda.
foto: raul mee

Urve vilk 
Ehitusuudiste toimetaja

Advokaadibüroo NJORD Law vandeadvokaat Tavo 
Tiits rääkis Äripäeva veebiseminaril “Millal saab 
ehituslepingut muuta?”, et ehitaja jaoks kerkib le-
pingu muutmise vajadus päevakorda eelkõige siis, 
kui ehitushinnad on pärast lepingu sõlmimist min-
gil põhjusel palju tõusnud, näiteks muutunud turu-
olukorra või palgakulu kasvu tõttu, mis lööb ehitus-
hinnad üles. “Pikaajalistesse lepingutesse, kus ob-
jekti valmis saamine võib võtta kaks ja rohkemgi 
aastat, on sisse kodeeritud hinnarisk – muutunud 
turuolukorra tingimustes võib muutuda lepingu 
täitmine ehitajale kahjumlikuks.”

Tiits selgitas, et ehituslepingu näol on tegu tee-
nuse osutamise lepinguga, mis on reguleeritud võ-
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le,” selgitas Tiits, kuidas teha vahet töövõtu- ja kä-
sunduslepingul.

Kuidas ehituslepingus maksumust määratakse?

Ehitusleping on oma olemuselt alati tasuline leping 
– tasu lepitakse poolte vahel kokku vastava tasu kok-
kuleppega. “See fikseeritakse kirjalikus lepingus ta-
valiselt eraldi punktina,” ütles Tiits. 

Kui leping ei ole kirjalik, võib tasukokkulepe ol-
la ka suuline. “Tasu kui selline hõlmab tasu tehtud 
töö eest ja tasu komponent hõlmab ka töövõtjale 
makstavat hüvitist töötegemiseks tehtud kulutus-
te (materjalikulu, tööde eelarve koostamise kulu-
de, lepingu ettevalmistuseks tehtud kulu jne) eest,” 
selgitas Tiits. Praktikas esitab töövõtja reeglina tel-
lijale hinnapakkumise, mida tellija kas siis aktsep-

teerib või mitte. Hinnapakkumist aktsepteerides 
muutub selle tasukokkulepe ühtlasi lepingu osaks.

“Lisatööde eest tasu nõudmine on võimalik ai-
nult siis, kui pooled on selles eraldi kokku leppi-
nud,” ütles Tiits ja rõhutas, et ka see kokkulepe võiks 
olla kirjalik ning lepingus eraldi välja toodud. “Kui 
pooled ei ole lisatööde tegemises kokku leppinud, 
lisatööde eest hüvitist lihtsalt niisama – et töövõtja 
on pidanud vajalikuks mingite tööde tegemist – le-
pingulisel alusel nõuda ei saa.”

Juhul kui tasukokkulepe ei ole lepingus konk-
reetselt välja toodud, ütleb võlaõigusseaduse säte 
(§ 637 lg 1), et maksmisele kuulub sel juhul tavaline 
tasu ja selle puudumisel mõistlik tasu. “Kohtuprak-
tikas on tavalise tasu all silmas peetud tasu, mida 
ehitusettevõtja analoogse töö eest on võtnud,” 

 Lisatööde 
eest hüvitist 
lihtsalt niisama 
– et töövõtja on 
pidanud vaja-
likuks mingite 
tööde tegemist 
– lepingulisel 
alusel nõuda ei 
saa.

Advokaadibüroo 
NJORD Law  
vandeadvokaat 
Tavo Tiits
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märkis Tiits. Selle indikatsiooniks  võib võtta 
töövõtja hinnakirja, kui selline asi on olemas.

Kui tavalist tasu ei õnnestu selgeks teha, võetakse 
aluseks mõistlik tasu. “Kohtupraktikas peaks selleks 
olema keskmine turuhind analoogse ehitustöö eest 
– kui see on võimalik kindlaks teha, siis selle alusel 
on võimalik ehitajal tasu nõuda.” Kui aga isegi turu-
hind pole tuvastatav, saab viimase variandina Tiitsi 
sõnul makstava tasu suurust arvutada hüpoteetili-
se valemiga, milles arvestatakse töövõtja kuludega, 
millele lisatakse mõistlik ärikasum.

Millised on ehitaja kui töövõtja põhiriskid?

Tiits tõi välja kaks väga olulist komponenti, milles 
töövõtja põhiriskid seisnevad. “Esiteks ehitaja kan-
nab töö teostatavuse riski, mis tähendab seda, et 
kui ehitaja sõlmib lepingu mingi töö tegemiseks, 
peab ta selle valmis tegema. Näiteks kui töö tege-
mise käigus selgub, et mingil põhjusel on töö val-
mimine problemaatiline, ei saa seda riski töö telli-
jale üle kanda – ehitaja võib sattuda siis töölepin-
gu rikkumisse.” 

Teine oluline risk on töö rentaablusega seotud 
risk. Mis tähendab sisuliselt seda, et töö mahu ja 
kulukuse ebaõige kalkulatsioon on töövõtja risk. 
“Kui eelarve on koostatud liiga optimistlikult – kas 
liiga väikese töömahu alusel või on võetud aluseks 
liiga madalad kulud ning töö osutub tegelikkuses 
mahukamaks või kulukamaks, seda riski tellijale 
üle kanda ei tohi.” Ehituslepingule omane riskijao-
tus tähendab seda, et kumbki lepingupool peab le-
pingu sõlmimisel riskidega arvestama – ehitajal tu-
leks kujundada eelarve nii, et arvesse on võetud töö 
teostatavuse ja rentaabluse riski. “See tähendab si-
suliselt, et kui lepingu täitmise ajal läheb töö plaa-
nituga võrreldes kallimaks, on kasumi vähenemise 
ja kahjumi tekkimise risk see, millega ehitaja peab 
ise arvestama,” selgitas Tiits. 

Jooksvalt tellija käest lisatasu nõudma hakata 
Tiitsi sõnul reeglina ei saa. “Ehituslepingute ja töö-

võtulepingute puhul kehtib paraku selline print-
siip ja sellisele ehituslepingule omasele riskijaotu-
sele viitavad agaralt ka kohtud, juhul kui tekivad 
tasuvaidlused töötasu suuruse üle. “Just juhul, kui 
ehitaja on soovinud hiljem oma esialgset kokku le-
pitud tasunõuet suurendada.” 

Kuidas riskide ettenähtavust tuvastatakse?

Ettenähtavust hinnatakse konkreetse juhtumi põ-
hiselt ehk vaadatakse konkreetse ehituslepingu sõl-
mimise asjaolusid. “Kontrollküsimus, mida saab et-
tenähtavuse tuvastamisel alati küsida, on see, milli-
se kalkulatsiooni ehk tööde eelarve oleks analoog-
ses situatsioonis koostanud hüpoteetiline hoolikas 
objektiivne töövõtja,” soovitas Tiits. 

Riigikohus on tema sõnul ettenähtavuse hinda-
misel rõhutanud, et lisaks objektiivsetele kriteeriu-
mitele tuleks hinnata ka üldist töölepingute riski-
de jaotust ehk printsiipi, et töö teostatavuse ja ren-
taabluse risk on alati töövõtja põhirisk. “Sellega, et 
majandus on tsükliline, peab oma ala professionaal 
kursis olema.” 

Mõnd riski või asjaolu hinnates vaadataksegi, kas 
hoolikas objektiivne töövõtja oleks pidanud ana-
loogses olukorras seda ette nägema või mitte. Lisaks 
arvestatakse eespool nimetatud üldist riskijaotust. 
“Need kaks punkti on riskide ettenähtvause tuvas-
tamisel võtmetähtsusega ja kui mingi kohtuvaid-
lus peaks tekkima – kas mingi konkreetne asjaolu 
muutumine ehituslepingu täitmisel oli ette nähtav 
või mitte, lähtub kohus ettenähtavuse või mitteet-
tenähtavuse tuvastamisel nendest kriteeriumitest.” 

Tiits tõi kohtupraktikast näite, et hankelepin-
gute kontekstis on leitud, et maksumuudatused on 
üldteada asjaolud, mis on pakkuja enda äririsk ehk 
pakkuja peab pakkudes maksumuudatustega ette 
arvestama. “Kui maksumuudatuste riskiga ei arves-
tata, ei saa hiljem tugineda sellele, et maksud on va-
hepeal tõusnud ja lepingu täitmine muutunud olu-
liselt kallimaks,” hoiatas Tiits.

Milliseid riske saab ehitusel ette näha ja milliseid mitte?
Arvestades ehituslepingu kui töövõtu-
lepingu üldist riskijaotust, on tööde ma-
hu suurenemise näol vandeadvokaat Ta-
vo Tiitsi sõnul tegemist ette nähtava ris-
kiga, millega hoolikas töövõtja peab 
alati arvestama. 

“Ka kohtukaasustest on korduvalt lä-
bi käinud, et töömahu kõikumine peab 
olema hoolikale töövõtjale ette nähtav,” 
ütles Tiits. Samas võib tema sõnul tekki-
da olukordi, kus töömahu suurenemine 
ei pruugi olla ette nähtav. “Näiteks kui 
tellija on andnud puuduliku sisendi töö-
de tegemise kohta. Või kui töövõtja asub 
ehitusobjektil tegema ehitustöid, mille 
tarbeks on ära tehtud enne eeltööd, ent 
need on tehtud puudulikult, nii et ehi-
taja peab hakkama neid ise parandama 
– sel juhul on vaieldav, kas selline mahu 
suurenemine pidi olema professionaali-
le ette nähtav või mitte.”

Ka kasutatava materjali kulu ja mak-
sumuse suurenemise kohta võib töövõ-
tulepingu üldise riski jaotumise alusel 
Tiitsi sõnul öelda, et tegu on ette nähtava 
riskiga, millega hoolikas töövõtja peab 
ette arvestama. Erandkorras võib tekki-
da küsimus, kas see konkreetse juhtumi 
puhul ikka oli ette nähtav näiteks juhul, 
kui tellija on andnud ebaõigeid juhiseid 
või muudab tellija lepingu käigus oma 
soove. “Näiteks, et ehita majale ühe kor-
ruse asemel kaks korrust – siis loomuli-
kult materjali kulu suureneb ja selle eest 
ehitaja ei saa vastutada ning sel juhul on 
materjalide kulu ettenägematu risk,” tõi 
Tiits utreeritud näite. 

Kõige vähem vaidlusi on tema sõnul 
tööjõukulude suurenemise ettenähta-
vusega. “Tööjõukulude suurenemine 
või vähenemine, mis on seotud majan-
dustsükliga, peaks olema alati töövõt-

jale – ehitusfirmale – ette nähtav,” mär-
kis Tiits. Firmad peavad sellega arvesta-
ma, et buumi ajal kulud tõusevad ja ma-
su ajal võivad langevad. 

Ette nähtavad pole aga kindlasti vää-
ramatu jõu juhtumid. “Vääramatu jõud 
on seaduse järgi asjaolu, mida võlgnik, 
ehk siis antud juhul ehitaja, ei saanud 
mõjutada, seega ei saanud temalt ka ob-
jektiivsetel põhjustel oodata, et ta lepin-
gu sõlmimise ajal sellega oleks arvesta-
nud. Klassikalised näited on loodusjõud, 
näiteks erakordselt tugev torm, ka üle-
ujutused. Samas aga üleujutus näiteks 
mõnel jõeäärsel alal, kus need toimuvad 
regulaarselt, ei pruugi olla vääramatu 
jõud, kuna sellega on võimalik objektiiv-
selt arvestada,” selgitas Tiits. Vääramatud 
on ka sotsiaalsete asjaoludega seotud ris-
kid, nagu streigid, sõda, tulekahju ja ise-
gi tehase seiskumine.

 
Kui eelarve 

on koostatud 
liiga optimistli-

kult – kas liiga 
väikese töö-
mahu alusel 

või on võetud 
aluseks liiga 

madalad kulud 
ja töö osutub 

tegelikult ma-
hukamaks või 
kulukamaks –, 

siis seda riski 
tellijale üle 

kanda ei tohi. 
Advokaadibüroo 

NJORD Law  
vandeadvokaat 

Tavo Tiits
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World Summit on Digital 
Built Environmenti (WD-
BE) üritusel tutvustati digi-
taalseid lahendusi, mille abil 
muutub ehituslubade prot-
sess Eestis enamjaolt auto-
maatseks.

Mitmed riigid astuvad esi-
mesi samme ehitise kolme-
mõõtmelise infomudeli (BIM) 
rakendamiseks ehitusluba-
de protsessis ning majandus-
ministeeriumi teatel on “sel-
les juhtlaevas koha sisse võt-
nud ka Eesti”.

Riigi nägemuse kohaselt 
võiks infomudel juba lähiaas-
tatel asendada mahukat ehi-
tusprojekti dokumentatsioo-
nipakki, mille haldamine ja 
taotlemiseks ettevalmistami-
ne on praegu kõrge haldus-
koormusega tegevus.

Majandus- ja kommuni-

Ehituslubade menetlus võib 
muutuda mitu korda kiiremaks

katsiooniministeeriumi ehi-
tus- ja elamuosakonna digi-
taalehituse valdkonnajuhi 
Jaan Saare sõnul on infomu-
delil suur potentsiaal ehitisre-
gistris taotlemise ja menetle-
mise automatiseerimisel, sest 
see lahendus võimaldab ehiti-
si kirjeldavaid andmeid ma-
sinlugeda.

“BIM-põhine protsess tä-
hendab ehituslubade me-
netluses täiesti uue ajastu al-
gust, sest see võimaldab prae-
gust protsessi mitu korda kii-
rendada ning avab ukse uu-
tele intelligentsetele andme-
põhistele lahendustele, mil-
le tulemusena saame teha pa-
remaid otsuseid meie ehita-
tud keskkonna arendamisel,” 
märkis ta.

Senised eksperimendid 
BIM-põhiste lahendustega 

Norras, Hollandis ja Singapu-
ris on näidanud, et digitaal-
protsess on kiirem ja odavam 
kui käsitsi töötlemine. 

Lisaks loovad infomudelid 
ehitussektorile potentsiaali 
ka pikemas perspektiivis, ku-
na täpsemad ja masintöödel-
davad andmed kasutatud ma-
terjalide ja mahtude kohta 
võimaldavad kvaliteetsemat 
prognoosi ehitusmaterjalide 
tarneahelate juhtimiseks ja 
ehitusjäätmete käitlemiseks.

WD-BE üritusel jagasid 
oma kogemusi selle suuna 
eksperdid Saksamaalt, Ing-
lismaalt, Soomest, Eestist ja 
Hollandist. Arutati ka tulevi-
kusuundi, lähtudes juba prae-
gu olemasolevatest prototüü-
pidest ja esimestest rakendus-
test. Ürituse korraldas majan-
dus- ja kommunikatsiooni-

ministeerium koostöös Eu-
roopa Liidu BIM-töörühma-
ga. Tegu on osaga eelürituste 
sarjast, mis tipneb 2020. aas-
ta septembris Helsingis ning 
Tallinnas toimuva digitaalse 
ehitatud keskkonna maailma 
tippkohtumisega.

EhituSuuDiSED.EE

30
päeva jooksul alates 
taotluse esitamise 
päevast peab ehitussea-
dustiku põhjal  pädev 
asutus andma ehitus-
loa. Kooskõlastamiseks 
või arvamuse avaldami-
seks on kuni 10 päeva.
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Koduga seotud õnnetus-
test kardavad eestimaala-
sed enim tulekahju tekkimist 
ja elektrist tulenevat ülepin-
get, selgus Läti uuringufirma 
SKDS ohutusuuringust. Ole-
nemata sellest, et nende oh-
tude vastu saab end kindlus-
tada, on ligi pooled Eesti ko-
dud kindlustamata.

Nii tulekahju tekkimist 
kui ka elektri ülepinget pel-
gab 51 protsenti vastanutest. 
Veekahjusid, näiteks torude 
lõhkemist, kardab 35 protsen-
ti vastanuist ja eelkõige korte-
ris elavad inimesed.

“Tuleõnnetuste kartus on 
ka igati mõistetav, sest puna-
se kuke tekitatud kahju võib 
olla ääretult suur ning halvi-
mal juhul nõuda inimelusid. 
Samas laekub kõige enam ko-
dudega seotud kahjuteateid 

meile siiski vee tõttu, olgu siis 
põhjuseks purunenud toru 
või läbi laskev katus. Naljaga 
pooleks võib öelda, et eestla-
se kodu kõige suurem vaenla-
ne on ülemine naaber,” sõnas 
ERGO kindlustuse varakah-
jude käsitleja Tuuli  Kalberg.

Tule- ja veekahjudega võr-
reldes kardavad eestimaala-
sed mõneti vähem loodus-
jõudude hävitustööd. Äike-
sega kaasnevat ohtu kodule 
pelgab iga kolmas eestimaa-
lane. Tormi, rahet, suuremaid 
tuulekeeriseid ja tornaadosid 
kardab iga viies. 

Kõige vähem tunnetavad 
eestimaalased üleujutustest 
ja maavärinatest tulenevat 
ohtu.

Kahjukäsitlusstatistika ko-
haselt juhtub õnnetus iga 50. 
kodukindlustuse kliendiga. 

“Kui võrrelda näiteks liikluses 
toimuvaga, siis kodudes juh-
tub mitu korda vähem õnne-
tusi. Samas näitas ohutusuu-
ring, et just kodu on see, mil-
le pärast eestimaalased tun-
nevad kõige suuremat mu-
ret. Kahjuks näeme, et täna 
on Eestis kindlustatud vaid 
umbes pooled kodudest,” li-
sas Kalberg.

Kodukindlustuse suuri-
mad kahjujuhtumid olid mul-
lu seotud põlengutega ning 
kahjud ulatusid 70 000 eu-
roni. Kodukindlustuse kah-
jujuhtumitest teatati kokku 
3595 korral.

Läti avaliku arvamuse uu-
ringukeskuse SKDS uuringus 
osales Eestist, Lätist ja Leedust 
enam kui 3000 inimest vanu-
sevahemikus 18–74 aastat. 

KinniSvarauuDiSED.EE

Põlengut kardetakse enim,  
aga kodu ei kindlustata

WWW.Teemantloikus.EE

Teemantloikus.ee on asustatud aastal 2015. Põhitegevusse 
kuuluvad avade saagimine/puurimine. Pakume täislahendust 

ukse avade lõikusele koos silluse paigaldusega. 

Vision Construction Service OÜ | Raudtee 71, Tallinn
Tel. 56 914 822 | tarvo@teemantloikus.ee | www.teemantloikus.ee
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Tõnu Toompark 
kinnisvarakool.ee

2019. aasta lõpu seisuga oli 
Eesti panga andmetel Eestis 
tagasimaksmise protsessis 
185 702 eluasemelaenu. aas
tatagusega võrreldes on see 
5525 laenu ehk 3,1% rohkem.

Arvestades eluasemelae-
nude kogujääki 8,12 miljar-
dit eurot, teeb see eluaseme-
laenu keskmiseks jäägiks 43 
700 eurot. Eluasemelaenu 
keskmine jääk on aasta vara-
semast 3,6% suurem.

Eluasemelaenude keskmi-
se jäägi aeglane kasv näitab, 
et keskmised laenujäägid 
on läinud väiksemaks. Sel-
le taga on omakorda aktiiv-
ne elamispindade turg suur-
test tõmbekeskustest väljas-
pool, kus kinnisvara väärtus 
ja seega laenusummad ongi 
väiksemad.

Suuremat pilti vaadates 

Eluasemelaenu keskmine 
jääk on 43 700 eurot

võib öelda, et laenujäägi ehk 
laenukoormuse areng on 
vaikne, rahulik ja stabiilne. 
Elamispindade sektori ülefi-
nantseerimist, mis võiks äki-
liselt hindadele kasvuhoo-
gu juurde anda, ei ole prae-
gu olnud.

VÕRDLUS
Laenukäibe kasv 
veidi pidurdus
Eluasemelaenude käive
mld eurodes
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+ 6,4%
1,4

 kodukindlustuse suurimad kahju
juhtumid olid mullu seotud põlengutega 

ning kahjud ulatusid 70 000 euroni. 
foto: andras kralla

WWW.Teemantloikus.EE

Teemantloikus.ee on asustatud aastal 2015. Põhitegevusse 
kuuluvad avade saagimine/puurimine. Pakume täislahendust 

ukse avade lõikusele koos silluse paigaldusega. 

Vision Construction Service OÜ | Raudtee 71, Tallinn
Tel. 56 914 822 | tarvo@teemantloikus.ee | www.teemantloikus.ee

Meie kaupa leiab Bauho� , 
Ehituse ABC ja Decora 

kauplustest.
 

OÜ AED JA 
MURU PAKUB 
LAIAS VALIKUS 
MURUSEEMNE 
SEGUSID. 

OÜ Aed ja Muru  
info@muru.ee

www.muru.ee

• kodumuru
• spordimuru
• varjumuru
• ilumuru
• universaalmuru
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AnnikA kAld 
annika.kald@aripaev.ee

Aastaid Viljandi Kultuuriakadeemia rahvusliku ehi-
tuse töökoja meistri ametit pidanud ja täna oma et-
tevõttes Puu ja Pliiats tegutsev Tarmo Tammekivi oli 
paar aastat tagasi üliõpilase Eik Erich Uibo bakalau-
reusetöö “Laane-Suki talu veranda taastamine” ju-
hendaja. “Selle lõputöö juhendajana aitasin pigem 
uurimismetoodika väljatöötamisel. Tehnilised kü-
simused veranda asjus tuli üliõpilasel ise lahenda 
– muu seas ka vana vundamendi taastamise küsi-
mus,” märkis Tammekivi. 

Ta lisas, et tema praegune töö verandade taasta-
mise ja ehitamise juures algab siis, kui on olemas 
vastavalt ehitusprojektile ehitatud või taastatud 
vundament või siis klient on vundamendi rajanud 
oma kõige parema teadmise järgi. “Mina olen spet-
sialiseerunud traditsiooniliste puitkonstruktsioo-
nide ehitamisele,” lisas ta.

liivane, savine, kivine, mullane või vesine

Üldjuhul valitakse vundamenditüüp vastavalt pin-
nase iseloomule ja vundamendile rakenduvale koor-
musele ning lähtuvalt veranda kasutusfunktsioo-
nist – kas soe või külm ruum. Samuti on vundamen-
ditüüp sõltuv veranda plaanitavast arhitektuursest 
väljanägemisest. Pinnas võib olla liivane, kuid selle-
le rajatav vundamenditüüp võib erineda. Üldjuhul 
valitakse vundamenditüüp – lint-, post-, plaat- või 
siis vaivundament – vastavalt pinnase iseloomule. 

Eestis võib pinnas olla liivane, savine, kivine, 
mullane, vesine või segu nendest. Palkmaju ehitav 
ettevõte Tender Ehitus OÜ, kus Tammekivi ka va-
rem töötas, annab tema sõnul oma veebilehel ten-
der.ee head soovitused, mis sobivad ka veranda vun-
damendi ehitamiseks. Samuti leiab soovitusi vun-
damendi ehituseks veebilehelt vundamendid.com.

Vundamendi projekteerimiseks on vaja kahte 
olulist sisendinfot – projekteerimistingimusi ja to-
po-geodeetilist aluskaarti ehk geoalust. Projektee-

Taasta vana 
või ehita uus
Kõik algab ikka vundamen
dist. Ka veranda vundament 
on hoone osa, mille ehitus
vigu hiljem parandada on 
ülimalt kallis.

rimistingimused saab inimene kohalikust omava-
litsusest.

Geoalus on vajalik selleks, et plaanitav hoone 
krundil õigesti asetseks. Näiteks vesise ja madala 
krundi puhul ei ole lubatud kasutada imbväljasid ja 
soovitusliku – mõnikord ka kohustusliku – vunda-
mendilahendusena nähakse ette plaatvundamen-
ti jne. Ka näiteks arhitekti ja inseneri otsuste taga 
on projekteerimistingimused ja geoalus. Ehitus on 
kollektiivne kokkumängimise kunst, kus kõikidel 
osalistel on kandev roll. Kliendil, arhitektil, insene-
ril ja majatootjal.

Et saada sobivaim vundament, on vaja koostöös 
geodeediga võtta pinnaseproov, et näha, kui süga-
val asub kandevpinnase kiht, millele vundament 
toetuma hakkab. 

Vesi on suurim vundamendi lõhkuja

Eri tüüpi vundamendid on muidugi ka erineva hin-
naga. Millist tüüpi tuleb kasutada, määrab ära nii 
pinnas ja tema kandevõime kui ka pinnavorm ehk 
reljeef. 

Vundamendi suurim lõhkuja on vesi. Talvel õh-
kub maapinnast vett, mis külmub pinna lähedal. 
Külmudes mõnes praos, suurendab see pragu ja lõ-
hub ehitist, seega on oluline korralik soojustamine. 
Jälgima peab kindlasti ka seda, et kasutataks ikka-
gi spetsiaalset soojustusplaati, mille veeimavus on 
võrreldes näiteks põrandasoojustusplaadiga EPS 
väiksem. Drenaaži paigaldamine vundamendi ser-
va on samuti ülioluline. Drenaaž tuleb paigaldada 
madalamale kui vundamendi taldmik.

 Müügis oleva 
kursi jahilossi 
 veranda Põltsa-
maa vallas.
foto: remax
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1. Postvundament. Kii-
re ja lihtne, koosneb 
postidest, millele raja-

takse ehitis. Kõige raskem on 
vajaliku sügavusega posti au-
kude tekitamine. Levinud kerg-
ehituste juures: suvilad, aiama-
jad, verandad, kuurid, mis reeg-
lina ei vaja soojustamist. Kasu-
tatakse ka radooniohu puhul.

2. Lintvundament. 
Enim levinud vunda-
mendi tüüp ja ainu-

ke lahendus keldriga hoonete-
le. Töömahukas. Sobilik raske-
matele ehitistele, samuti eelis-
tada, kui pinnas on väga kül-
makerkeline ning pinnavesi 
maapinnale lähedal – on kül-
makindlam ning seda saab ehi-
tada allapoole külmumispii-
ri. Kui ehitada vundament kül-
mumispiirist kõrgemal, tuleb 
see eeskujulikult soojustada. 
Kõrge pinnavee tase seab kõr-
ged kvaliteedinõuded betooni-
le. Hüdroisolatsioon tuleb pai-
galdada kindlasti ka väljapoole. 

Eristatakse kahe tüüpi lintvun-
damente. Monoliitne lintvun-
dament on väga vastupidav, 
võib kasutada igat tüüpi hoo-
nete puhul. Kogu vundamen-
di ehitus teostatakse monoliit-
sest betoonist, millest valatak-
se saalungite abil vundamendi 
lint. Väikeplokkidest lintvun-
dament ei erine ehituse ja vas-
tupidavuse poolest kuigivõrd 
monoliitsest. Ehitamisel kasuta-
takse näiteks Fibo kergplokke, 
millest laotakse eelnevalt be-
toonist valatud taldmiku peale 
lintvundamendi müüriosa.

3. Plaatvundament. 
Kiire ja lihtsam ehita-
da, sobib ebaühtla-

selt vajuvale pinnasele, vähem 
võimalusi ehitusel eksida. Nõu-
tav korralik soojustamine, kuna 
asub külmumispiirist kõrgemal. 
Kui on piisavalt jäik, ei juhtu 
majaga talvel midagi muud, kui 
kerkib mõne sentimeetri võrra. 
Plaat valatakse kogu hoonealu-
sele pinnale – tekib justkui üks 

suur plaat või võrestik, mis 
kogu vundamenti katab. Val-
mistatud monoliitsest raudbe-
toonist, aga võib olla tehtud ka 
kokkupandavatest ühenduslüli-
dest tugeva kinnistusega ristta-
ladest. Kasutatakse peamiselt 
nõrgematel pinnastel eramaja-
de vundamendina, sobib kõige 
enam sellistele pindadele, mis 
nõuavad ruumilist jäikust ja tu-
gevust, nagu savi-mulla-savi-
kihtidega pinnad, aga ka kõrge 
pinnaseveega alad. 
Suure materjalikulu tõttu – nii 
metall kui ka betoon – sobib 
hoonetele, mille kuju on lihtne 
ja mis pole liiga suured. Plaa-
ti ennast on võimalik kasutada 
ka põrandana, näiteks garaaži-
des või saunas – see lahendab 
korraga mitu muret.

4. Vaivundament. Ka-
sutusel pigem töös-
tushoonete ja kor-

terelamute rajamisel, eramu-
te ehituses harva. Ehitusalas-
tes foorumites on viimasel ajal 
sagedamini jutuks ka uuem 
võimalus – kruvivaiadel kru-
vivundament. Ühe kasutaja 
kommentaar oli selline: “Päris 
lihtne lahendus, katsetasin neid 
eelmisel kevadel kasvuhoone 
rajamise juures. Kasvuhoone 
suurusega 4 × 3 m panin nel-
ja vaia peale. Esimene talv on 
üle elatud ja paistab kõik sirge 
olevat, kasvuhoone uks käib li-
bedalt. Aga hinna poolest on 
need vaiad ka suhteliselt korra-
likud.” Rohkem infot saab nt Al-
derman 4 Trading OÜ kodule-
helt alderman.ee.

tasub teada
Kasutatakse nelja tüüpi vundamente

 Veranda alla sobib postvundament. foto: tender ehitus
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Pilkupüüdva terrassi saab 
luua paljudest erinevatest 
materjalidest – nii igat liiki ki-
vist või betoonist sillutusma-
terjalidest kui ka puidust, mi-
da kasutatakse praegu Eestis 
kõige sagedamini.

Terrass ise võib olla lihtsast 
sillutatud ruudust kuni kee-
ruka erinevatel tasapindadel 
oleva miniaiani. Võivad olla 
sisse ehitatud grillimisalu-
sed  ja lauad-toolid, tõstetud 
peenrad või veesilm.

Harilikult külgneb terrass 
majaga, et sinna pääseks otse 
eluruumist. Olenevalt sellest, 
kuidas maja ilmakaarte suh-
tes paikneb, võib aga majaga 
külgneva terrassi asukoht ol-
la enamiku päevast päikese-

Millistest 
materjalidest 
ehitada terrass?

valguse eest varjatud. Sel ju-
hul tuleks terrass rajada ma-
jast kaugemale ja ühendada 
kaks rajatist teeraja abil. 

Aia kaugemas osas asuv 
terrass saab tavaliselt ka vä-
liköögi ja see sobib paremi-
ni puhkealaks kui elutoa pi-
kendus. 

Samas kui ideaalne asu-
koht on terve päeva päike-
se käes, võib ala ühele küljele 
luua näiteks ronirooside, vii-
namarjade või teiste vääntai-
medega sõrestiku, mis mõ-
ne aja möödudes pakub mõ-
nusat varju lõõmava päike-
se eest. Lihtsaim lahendus on 
muidugi teisaldatav päikese-
vari või purjeriidest ise ehita-
tud päikesevari. 

LAMEKATUSTE EHITUS 
JA RENOVEERIMINE

Nõlva 9 
10416 Tallinn
tel +372 53 473 231
info@revalroofs.ee
www.revalroofs.ee

10
  aastat

 garantiid

Oleme Eurogumi katusekatte 
ametlik esindaja ja paigaldaja 
Eestis. Eurogumi katusekatte 
materjalidest katustele anname 
kümne aastase veepidavus-
garantii.
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VAATA VEEBIST
Garden planner
Aiaplaneerija, aitab valida sobi-
va kujunduse ja näidata projek-
teerimisel aiad ja kõnniteed.
smallblueprinter.com

Aiakujunduse käsiraamat 
ütleb, et terrassi suurus ei to-
hi ülejäänud aia suhtes domi-
neerima hakata. Terrassi mi-
nimaalne suurus on 3,6 × 3,6 
meetrit. Praktilisuse huvides 
peab terrassil olema ruumi 
nii laua kui ka toolide tarbeks. 
Terrassilaua ümber peaks jää-
ma vähemalt üks meeter va-
ba ruumi. 

Terrass ei pea olema sugu-
gi ruudukujuline – palju põ-
nevam on hoopis korrapära-
tu või sõõriku kujuga terras-
sipõrand, mille keskele saab 
luua näiteks väikese pursk-
kaevu või tasapinnast üles-
poole tõstetud roosipeenra. 
Pole mingit põhjust piirata 
end rutiinse ruudu- või rist-
külikukujulise põhiplaaniga.

Arvesta maastiku tasapinna 
erinevusi

Terrassi planeerides arvesta-
ge ka maja, terrassi ning üle-
jäänud aia tasapinna erine-
vusi. Terrassi teevad põneva-
maks nii astmed kui ka ma-
dalamad astumislavad. Samu-

ti leiuta põnevaid viise terras-
si ohtlike nurkade turvaliseks 
muutmisel – näiteks tõstetud 
peenarde, madalate aiaääris-
te või suurte lillepottidega.

Millist materjali kasutada?

Tellised, sillutusplaadid, ki-
vi- või betoonplaadid, klomp-
kivi, munakivi, kruus, puit-
lauad või puitrestid. 

Laudisterrass valmib suh-
teliselt lihtsalt ja kiiresti, aga 
ka näiteks laudise võib panna 
geomeetrilise mustrina. Liht-
samad võimalused on male-
lauamuster või diagonaallau-
dadest malelauamuster. Lau-
dadest terrassi äärde võib li-
sada selle piiritlemiseks mu-
ruga värvilise kiviäärise. 

Terrassipinnale põnevu-
se loomiseks võib väikesed 
pinnaosad kujundada muu-
de materjalidega, nt võib ki-
viplaatide ja tellistega sillu-
tatud terrassi põrandasse pai-
gutada mosaiikmustri loomi-
seks munakividega sillutatud 
alad või laduda sillutis mitut 
erinevat tüüpi kivist.

 Kui ei ole mõtet terrassi 
maja külge ehitada, sest nii 

oleks ta enamiku päe-
vast päikesevalguse eest 

varjatud, siis tasub terrass 
rajada majast kaugemale 
ja ühendada kaks rajatist 

teeraja abil.
FOTO: SHUTTERSTOCK

TASUB TEADA
Ideid terrassi 
kaunistamiseks

Puud. Kui on võimalik, jäta 
ehitamisel mõni puu terras-
si sisse.
Maitsetaimed. Jäta koht tõs-
tetud peenra tarvis ja istuta 
sinna aromaatne maitsetaim 
või lill. Hea tulemuse saab 
näiteks roomava tüümiani, 
nõmmliivatee ja lavendliga. 
Peenrad. Äärista terrass tõs-
tetud peenardega, nii saad 
lemmiktaimed istutada täp-
selt pilgu kõrgusele.
Vesi. Leia koht väikese vee-
skulptuuri või minipurskkae-
vu jaoks, et nautida vuliseva 
vee rahustavat mõju. 
ALLIKAS: AIAKUJUNDUSE 

KÄSIRAAMAT

LAMEKATUSTE EHITUS 
JA RENOVEERIMINE

Nõlva 9 
10416 Tallinn
tel +372 53 473 231
info@revalroofs.ee
www.revalroofs.ee

10
  aastat

 garantiid

Oleme Eurogumi katusekatte 
ametlik esindaja ja paigaldaja 
Eestis. Eurogumi katusekatte 
materjalidest katustele anname 
kümne aastase veepidavus-
garantii.

• Betoonpõrandate, betoonist vahelagede, 
plaatvundamentide valamine ja lihvimine. 

• Põrandaplaatide, laminaat- ning puitparketi 
paigaldamiseks sobivate betoonpõrandate 
valamine ja lihvimine.

• Pinnakõvendite paigaldus - suure 
kulumiskindlusega betoonpõrandad 
garaažidesse, lao- ja abiruumidesse.  

Tegutseme Pärnumaal, aga võimalusel liigume ka 
üle Eesti.

Kontaktid:
Tel 5624 4625
Tel 5623 9739
www.rmbetoonporand.ee
info@rmbetoonporand.ee
    RMbetoon
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Kursi jahilossil Põltsamaa 
vallas on imeilus taastatud 
veranda ja tellispostidele 
toetuvad palkonid. Selle ma-
ja ning ümbruse rämpsust 
puhastamise, taastamise ja 
ehtimise nimel on 20 aastat 
vaeva näinud omanik, proua 
Alikee Kubi. 

Hoones tegutseb hubane 
maahotell koos restoraniga.  
Proua Kubi on väärika jahi-
lossi müüki pannud, ta soo-
vib selle müüa isikule või et-
tevõttele, kes hoiab ja täiustab 
senitehtut. “Olen seda kohta 
juba pikalt arendanud. Igal 
asjal on oma aeg. Füüsiliselt 
enam ei jaksa olla ise nii oma-
nik, peakokk kui ka vajadusel 
teenindaja,” kommenteeris ta 
Oma Majale. Ilusale majale te-
ma sõnul huvilisi jätkub. Ja-
hilossi muinasjutulise veran-

Vaata Veebist

Kursi jahilossi müügikuulutus
remax.ee/et-ee/pakku-
mised/eesti/kursi-jahi-
loss/520101024-3?

Kursi jahilossi ehitust alus-
tati 1888. aastal ja see val-
mis kaks aastat hiljem. Ta oli 
mõeldud suvemõisana. Jahi-
lossi viimane baltisakslasest 
omanik oli mõisnik Ernst von 
Mannteuffel. Pärast võõran-
damist läksid suvemõisa hoo-
ned Tartu linna omandisse.

Mõisahuviline naine rää-
kis, et unikaalsed Šveitsist 
toodud valgest kahhelist ka-
minahjud lõhuti välja Stali-
ni ajal 1951, kui jahilossist 
sai haigla ja valitsejamajast 
apteek. Nii saksa kui ka nõu-
kogude okupatsiooni ajal te-
gutses peahoones jaoskon-
nahaigla. 1978. aastast jäeti 
kompleks kolhoosi kasutus-
se, siis hakkas maja lagune-
ma, kuni Kubi selle 1999. aas-
tal ära ostis ning oma hinge ja 
rammu sellesse pani.

da kohta räägib perenaine , et 
ta taastas selle renoveerimise 
käigus 10 aasta eest. Palkonid 
taastas originaalmõõtudega 
kohalik Puurmanni puusepp 
Püi. Jahilossi väikestest klaa-
sidest valgetes raamides aken-
dega veranda seisab maaki-
vist vundamendil ning kum-
malgi pool on telliskiviposti-
del palkonid või tänapäevase 
nimetusega terrassid. 

“Kaevasime maapinna lah-
ti ja leidsime üles ka 130aasta-
sed vundamendid, ehitasime 
uued täpselt vanade peale. Ve-
randa ja palkonite taastamine 

kestis kokku poolteist aastat. 
Kohalik töömees lõikas kõik 
väikesed klaasid oma tööko-
jas Puurmannis välja, nende-
ga oli palju tööd,” rääkis pe-
renaine. 

Veranda sisemiste uste 
nurkadesse pani ta ka tradit-
sioonilised värvilised klaa-
sid. Algusaastatest mäletas ta, 
et ühele veranda klaasile oli 
maalitud tulbimotiiv, aga see 
varastati ära. “Siis lasin kunst-
nik Albert Gulkil klaasidele 
samuti lillemotiivid maalida, 
need heidavad päikesega ime-
lisi värve,” kirjeldas ta.

Räämas 
hoonest 
pärliks

LAMMI KIVIMAJAD – see on 
50aastane kogemus. Ainulaadne 
plokiservade teemantlihv tagab 
veatu ja täpse ploki ühilduvuse 
koos ideaalse sise- ja välispinna-
ga, mis on kohe pärast paigaldust 
valmis viimistluseks. 

LAMMI KIVIMAJA 
Ehitus lihtne kui Lego kokkupanek

M1 / FI – U-väärtus LL 500-0,11 W/m2K, 
2KK 400 ja  LL 400-0,17 W/m K; heliisolatsioon 51 dBA (Rw)

www.mendali.ee
tel 50 345 33; tel 641 54 44;

 LAMMI  KIVIMAJAD
– parim mida raha eest saab – 
KESTAB  PÕLVEST  PÕLVE

UUDIS – Lammi koorikplokk KK 400 – vaid PROFFIDELE 

Lammi plokkide tehniline lahendus välistab ehituslikud vead ega lase kunagi 
tekkida külmasildasid. Patenteeritud avade tegemise süsteem lubab teha 
kohapeal samadest plokkidest avade ületusi pikkusega kuni 5 meetrit. 
Lammi tagab parima sisekliima, mis vastab klassile M1, heli isolatsiooni ja 
tuleohutuse, kuna Lammi süsteem loob betoonpinna nii sise- kui ka välis-
seinas. Koorikplokk KK 400 annab võimaluse ehitada ka korrusela-
muid-SPA-d, tööstus- ja muid kõrgeid ehituslikke konstruktsioone.

Küsi lisa sõbralt
kellel juba on

LAMMI KIVIMAJA

AS Toode soovitab katuste turvatooteid paigaldama vaid 
kogemustega meistreid, sest lahenduste läbimõeldus ja 
korrektne paigaldus võib päästa elusid.

AS TOODE KATUSEABI: 
TELEFON:  659 9400,  800 7000

www.toode.ee
e-kiri: toode@toode.ee



floorin.ee

Sinu jaoks ei ole põrand lihtsalt põrand. Sinu jalgealusest peab kumama nii loomulikkust kui klassi. Eriti, kui 
tegemist on eheda  puitpõrandaga. Haro on Saksa perefirma, kelle 150 aastast puidutöötlemise kogemust 
hinnatakse kõikjal. Oma metsad ja vastutustundlik tootmine, põlvest põlve antud teadmised ja innovatiivsus - seda 
kõike on tunda igas parketilauas. Ja tohutust valikust leiab igaüks endale meelepärase. Lihtsast kolmelipilisest 
eksklusiivse käsitsi töödeldud puitpõrandani. Vali ainult see õige ja naudi!

Harokordsed puitpõrandad
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Riina Jussila 
riina.jussila@aripaev.ee

Nutikodu lahenduse kaudu saab juhtida kõiki aknakatteid neid 
akende ees ise puudutamata. Mootor, mis süsteemi juhib, on 
muutunud niisama hästi kui hääletuks ning kardinate asendi 
muutmisest annab märku üksnes nende liikumine. 

Kel veel nutikodu lahendust pole, saab sellele mõtlema ha-
kata ka pärast maja valmimist. Süsteemile saab seadmeid juur-

de lisada ning vajadusel neid hiljem sealt ka eemaldada. “Kaa-
beldatud targa majaga on lisalahenduse loomised keerulise-
mad kui nutimajaga. Seepärast soovitame nutilembelisele pi-
gem seda,” rääkis Disain Digesto juht Mikk Lainvoo. 

Kui elekter kaob, kas siis ruloo ei liigu?

Valikusse on lisandunud ka akuga rulookardinad. Mootorisse 
ehitatud aku lahendus on mugav ainuüksi ka seetõttu, et 

Nutikad aknakatted 
jõuavad kodudesse
Kardinate hommikul eest vedamise ja õhtul ette tirimise aeg võib 
õige pea ümber saada. Elektrilised kardinad, aga ka muud targa maja 
lahendused on küll olnud aastaid turul, kuid jõuavad alles nüüd aina 
rohkematesse kodudesse.

 Rohkete akende korral 
on elektriline lahendus 

aknakatete liigutamiseks 
mugavaim. fotod: mhz



www.vitravannitoad.ee • info@vitravannitoad.ee
Sõpruse pst 25, Tallinn

VitrA Origin – see on uus Vitra segistite kollek-
tsioon, milles on ühendatud minimalistlik disain 
ning tippklassi kasutusmugavus. Kauaoodatud 
kriimustuskindla PVD-kattega värvilised segistid 
nüüd Tallinna salongis kohapeal saadaval.

Kõik VitrA segistid nüüd 10aastase tehasegarantiiga.
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seda peab laadima vaid paar korda aastas. See variant so-
bib suurepäraselt ruumidesse, kus aknakatteid on liiga palju. 

Targa maja lihtsaim ja enimkasutatavaim variant on see, 
kus inimene saab kardinad ette või eest ära tõmmata telefo-
ni abil. Uuemad versioonid on aga suisa nii modernsed, et ak-
nakatted on pandud liikuma päikesetõusu ja -loojangu järgi. 
Ent mis saab uhketest süsteemidest siis, kui elekter ära kaob? 
“See sõltub kardinast. Kui räägime tekstiilist aknakattest, mis 
käib küljele, siis need jäävad ka elektri puudumisel liigutata-
vaks,” sõnas Lainvoo.

“Rulood ja voldikud, mis käivad elektriga, elektri puudumi-
se hetkel tõepoolest ei liigu. Erandiks on muidugi sellised ak-
nakatted, mis töötavad aku peal. Just see on akuga lahenduse 
suurim pluss,” jätkas ta.

Lamellkardinaid ei peaks pelgama

Jättes kõrvale tehnilised lahendused ja klassikalised tekstiil- 
ning roomakardinad, siis on eestlaste südameid viimastel aas-
tatel üha rohkem võitmas kahekihiline ruloo. Tegu on horison-
taalsete triipudega rulooga, mille pooled triibud paistavad lä-
bi ning pooled mitte. 

“See tähendab seda, et materjal käib kaks korda akna eest 
läbi ehk kohakuti on võimalik tõmmata triibud ka nii, et mit-

te midagi läbi ei paista,” rääkis disainer Ülle Saatmäe. Ta nime-
tab heaks alternatiiviks ka lamellkardinat, mille suhtes on pal-
judel veel väike võõristus. 

“Lamell sobib nii koju kui kontorisse ja see on väga hea al-
ternatiiv ruloodele,” sõnas Saatmäe, kelle sõnul saab lamell-
kardina riba laius olla palju laiem ning tehtud tõeliselt kau-
nist materjalist. Lamelli plussiks peab spetsialist eelkõige tõi-
ka, et kui päike liigub, siis saab päikese liikumise järgi kardi-
nanurga sättida nõnda, et kaunis vaade õuele küll säilib, aga 
päikselõõsk ei tungi ruumi ega tekita umbsust. 

Külgkardina ja ruloo duo ei kao

Eestlased armastavad akende ees kõige rohkem kombot külg-
kardinatest ja ruloost. Üheks viimase aja lemmikuks on kuju-
nenud screen-ruloo, mis pakub väga head päikesekaitset nii 
kodudes, lasteaedades, koolides kui büroodes. Screen-ruloo 
on valmistatud vastupidavast PVC-materjalist, mis optimee-
rib ruumi soojust ja murrab valguse. 

“Nii büroosse kui koju aknakatteid valides tasub alustuseks 
selgeks teha, millised on tingimused ja mis lahendust soovi-
takse. Kardinalahendus tuleks lõpuni läbi mõelda isegi siis, 
kui seda kohe täies mahus rahaliselt teostada pole võimalik,” 
soovitas Mikk Lainvoo.

 Kirju lamell-
kardina ribade 
laiusega annab 
mängida.

 Valgust murdev 
screen-ruloo on 
kodus hea lahen-
dus.

 Valge lamellkardin kolib üha enam 
büroodest ka kodudesse.
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Regulaarselt peaksid katuse seisukorrale suuremat 
tähelepanu pöörama need majaomanikud, kelle 
katus pärineb juba paarikümne aasta tagant. Olu-
korda saab kontrollida ka ise, ent pädevama vastu-
se saamiseks võiks kasutada professionaalset abi.

Kinnitusvahenditele pilk peale

Pikkadest paanidest metallist katusekate läbib öö-
päeva jooksul temperatuuride vahetudes soojus-
paisumisest tekkiva materjali pikenemise ja lühe-
nemise tsükleid. See omakorda nihutab kruvisid 
mõne millimeetri jagu ülespoole, mistõttu tuleks 
üleskerkinud kruvid lihtsalt roovitisse tagasi kee-
rata. Üle tuleb kontrollida ka lisaplekkide kinnitus-
vahendite seisukord. 

“Eriti oluline on räästapoolse kinnituse toimimi-
ne, kus tuulte “rebimine” on suurim. Kindlasti tu-
leb vahetada kruvid, millel on märgata korrosioo-
ni jälgi. Kruvide korrosioonikindlus peab olema sa-
ma või parem kui katusekattel ning seda tuleb tead-
vustada juba katuse paigaldust planeerides,” sõnas 
Toode ASi müügiesindaja Erki Loigom ning lisas, et 
ülevaatuse käigus peab kindlasti kontrollima ka li-
saplekkide kinnitusvahendite seisukorda. 

Sindelkatuseid tootva Sindelkatuse OÜ esinda-
ja Toni Tomsoni sõnul tuleb katuse hooldamine et-
te võtta kord aastas. “Eemaldada tuleks okkad, le-
hed, oksad ja muu praht, sest just need on peami-
sed põhjused, miks katusel kahjustused tekivad,” 
soovitas ta. Kui sindelkatuse puhul sindlid enam 

Pikka iga 
hoolsa 
omaniku 
katustele
Katuse maksimaalse 
kasutusea garanteerib selle 
õige hooldus. Kindlasti 
tasub üleval toimuvale pilk 
peale heita nii kevadel kui 
ka sügisel, et süda rahulik 
oleks.

omal kohal pole, laperdavad või on kõverad, katu-
sekivid mõranenud ja tükid lahti, on viimane aeg 
katus uuega asendada. 

Kohad, kuhu praht koguneb

Et kõik ebavajalik katuselt talve hakuks eemaldatud 
saaks, tuleb üle vaadata kõik sõlmed, kuhu praht ko-
guneda saab. “Neelud, korstnatagused, katuseak-
nad, läbiviikude ümbrus, parapettide, seinte ja ka-
tuste liitumised. Just nendes sõlmedes  on oluline 
veenduda, et sademed saaksid vabalt soovitud suu-
nas voolata ja et ei tekiks soovimatuid “järvekesi”. 
Ehkki katuse paigalduse käigus on sellised nüan-
sid kahtlemata loogiliselt läbi mõeldud ja lahenda-
tud, võib mõni puuoks või näiteks lindude neeludes-
se tassitud söögipoolis suunata madala kalde kor-

 lisaks vihmale 
on tähtis ohjata ka 
lumemasse. Märg 
lumi ja jää on pea-
mised põhjused, 
miks vihmavee-
süsteemid vajavad 
sageli vahetust. 

 Kõik ebavajalik 
tuleks katuselt 
eemaldada, et 
sademed saaksid 
vabalt voolata.
fotod: AS toode, 
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tasub teada
Katus vajab tähelepanu! 

Turvavarustus. Tagab katuste turvalise hoolduse. Katustel ala-
tes kaldest 11 kraadi ja ülespoole on kohustuslik kohtkindlate re-
delite kasutamine. Horisontaalselt aitavad katusel liikuda käigu-
teed või platvormid. Nendele on võimalik lisada ka turvasiinid, 
mille külge saab inimene end turvaliselt rakmetega kinnitada. 
Korrosioon. Korstnamütside ja sademekatuste seisukorra hin-
damisel tuleb reageerida, kui need tooted näitavad esimesi kor-
rodeerumise märke. Korstnate puhul, mida kasutatakse aasta 
läbi, on hea kasutada roostevabu tooteid. Metallide korrosioonile 
tuleb tähelepanu pöörata kohe selle ilmnemisel ning tekkepõh-
jus likvideerida. 
Kriimud. Paigalduse käigus tekkinud toodete kriimustuste ula-
tust paluge hinnata pädeval katusemeistril – iga pinnakahjustus 
ei ohusta toote eluea lühenemist või garantii katkemist. Teraska-
tuste paigaldamisel ei tohi mingil juhul kasutada ketaslõikurit või 
muud lõikepinda kuumutavat lõikevahendit.
Katusekivid. Hari on katuse kõige kaitsetum osa. Jälgi, et kõik 
kivid ja isolatsioon oleksid korralikult paigas. Kui mõni katuseki-
vi on paigast nihkunud või kahjustada saanud, vaata üle ka alus-
kate ja tihendid, et veenduda nende korrasolekus enne kivi taga-
si panemist.
Niiskus. Kaste ja härmatise tekkimine katusekivide alla viitab 
niiskuse läbitulekule hoonest. Selle põhjuseks on puudulik au-
rutõke, suured niiskusallikad, puudulik isolatsioon ja ka katuse-
konstruktsiooni puudulik tuulutus. Need vead tuleks kõrvaldada. 
Talvel peaks õhk katusekivide all olema mitte soojem kui väljas. 
Kahekraadine temperatuuride vahe on lubatud.
AlliKAd: AS Toode, oÜ MoNier

 Paigast nihku-
nud või kahjustada 
saanud katusekivi 
asendamisel vaata 
üle ka aluskate ja 
tihendid.
fotod: oÜ Monier

ral sadevee sinna, kuhu sel asja ei ole. Katusele ula-
tuvad puuoksad tuleks trimmida,” sõnas Loigom 
ning soovitas tihendite kasutamise korral kontrol-
lida üle nende terviklikkus. 

“Kuigi teraskatused ehitatakse üldiselt tihendi-
teta, on siiski sõlmi, kus neid tuleb kasutada. Kum-
mist ja poroloonist tihendid on lindudele vägagi 
meelepärane materjal, kui asi puudutab modern-
se pesa ehitamist.”

Vihmaveesüsteemid annavad esimestena alla 

Et vihmaveesüsteemid laitmatult toimiksid, tuleb 
ka need üle kontrollida. Sageli kipuvad just need 
olema esimesed, mis vajavad remonti või suisa va-
hetust. “Vihmaveesüsteemide pikaajalise toimimise 
võti peitub selle korrektses paigalduses. Rennide ja 

torude asetust, nende läbimõõtude piisavat suurust 
ja muid kriteeriume järgides tagatakse võimalikult 
toimiv tulemus ka tugevamate sajuhoogude korral,” 
sõnas Erki Loigom ning soovitas ühtlasi veenduda 
rennide omavaheliste liidete veepidavuses. 

Rennid ja torud on soovitatav kord aastas pu-
hastada. Eduka toimimise tagab ka regulaarne tal-
vine lumekoristus, sest just aegamööda või laviini-
na katuselt sööstev lumi on rennide suurim vaen-
lane talvel. 

Vahendite olukorda silmaga ei hinda

Katuse ülevaatuse käigus tuleb tingimata üle vaada-
ta ka turvatooted ja nende kinnitused. “Neile peaks 
regulaarselt ülevaatust tegema pädev meister. Kui-
gi Eestis puudub tänapäeval sellekohane nõue, on 
vanades Euroopa maades meistri kontrollakt mei-
legi korstnapühkimisest tuttava majapäeviku loo-
giline osa,” rääkis Loigom ja lisas, et turvatoodetel 
liikumine peab olema ohutu. Kinnituslahenduste 
ja vahendite seisukorra hindamine ainult visuaal-
sel vaatlusel ei pruugi olla piisav.

Kahjustamata ja korralikult peavad toimima nii 
redelid kui käigusillad. Kui on vähimgi kahtlus, et 
nendes paikades on midagi korrast ära, tuleb ühen-
dust võtta oma katusepaigaldajaga. Tähelepanuta 
ei tohiks tormide ajal jätta ka hoone ümber kõrgu-
vaid puid. Et katus peakohal kindlalt ja turvaliselt 
püsiks, tasub aeg-ajalt uurida, millises olukorras 
need on, ning veenduda, et puud elamist ei ohus-
ta. Pea meeles, et puuoksad katusel ja kivide vahel 
on üks enamlevinud katuse kahjustuste põhjuseid.
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Tänapäeval on Eestis kõige 
levinum maakütte paigalda-
mise viis nn horisontaalse 
kollektoriga variant, mis tä-
hendab seda, et torustik, mil-
lega maapõuest soojust ko-
gutakse, on võrdlemisi suu-
re pindala peale ära jaotatud. 
See pole aga sobinud palju-
dele huvilistele, kelle kinnis-
tu on väike või kaetud kena 
haljastusega.
Just krundi väiksus, mis ei 
võimalda horisontaalset kol
lektorit paigaldada, või hal
jastus, mida ei taheta rikku
da, on olnud suurimad takis
tused soovitud maakütte soe
tamisel. Tänapäeval on aga 
olemas võimalus, mis ainu
üksi ei kõrvalda eelnimeta
tud muresid, vaid lisab ka ko
gu küttesüsteemile omajagu 
efektiivsust.

Kuna soojus maapinna sü
gavamates kihtides on stabiil
sem kui pealiskihis, mille tal
vine ja suvine temperatuur 
suuresti erinevad, võimal
dab vertikaalne kollektor ehk 
puuraukudega lahendus olu
liselt stabiilsemat kasutegu
rit aasta läbi. Elektrijõul töö
tav maasoojuspump teeb vä
hem tööd ja tagab veelgi ma
dalamad küttekulud.

Viimastel aastatel on haka
tud ka riiklikul tasandil roh
kem energiatõhususele mõt
lema. Sellega seoses hakati ka 
soojuspuurkaevude lube väl
jastama tunduvalt parema
tel tingimustel. Varem oldi 
soojuspuuraukude puurimi
se suhtes skeptilised ja ette
vaatlikud, kuna kardeti, et 
rikutakse põhjavett, ja puur
kaevudest saadava joogivee 
kvaliteediga ei tohi riskida.

 Maaküttepuuraukude puurimine Viimsis.

Puuraukudega soojuspump on energiasäästlik 
ja keskkonnasõbralik.

Võeti kasutusele lahen
dused ja eeskirjad maaküt
te puuraukude puurimiseks. 
Olemuselt on valmispuuri
tud energiakaev kui betoon
vai, mille sees on maakütte
kontuur. Torustikus kasuta
takse etanoolipõhist soojus
kandjat, mis ei ole pinnases
se sattumisel ohtlik ega reos
tust tekitav. 

Puuraukudega küttesüs
teem sobib kõigile hoonete
le – nii era ja kortermajade
le, uusarendustele, renovee
rimisprojektidele kui ka töös
tushoonetele. Selle lahendu
se peamine eelis on energia
tõhusus. Efektiivsuse poolest 
on see samm edasi tavalisest 
maaküttest ehk pinnase üle
mistes kihtides asuvast hori
sontaalsest maakontuurist.

Energiakaevud + soo-
juspump. Kuidas tuba soo-
jaks saab?

Soojuspump töötab nagu kül
mutuskapp, kuigi vastupidi.  
Külmkapis juhitakse ka
pi seest soojus välja. Soo
juspump transpordib aga 
maapinnas sisalduva soojus
energia majja.

Soojuspump koosneb nel
jast põhiosast: aurustist, kon
densaatorist, kompressorist 
(rõhu tõstmiseks) ja paisven
tiilist (rõhu langetamiseks). 
Need komponendid on to
rustiku abil ühendatud sule
tud süsteemiks, kus ringleb 
külma agens, mis ühes süs
teemi osas on vedelas ja tei
ses gaasilises olekus. Vede
likel on sõltuvalt rõhust eri
nev keemistemperatuur ehk 
keemispunkt. Mida kõrgem 
rõhk, seda kõrgem keemis

punkt. Soojuspumbas ring
lev külmaagens käitub sarna
selt, selle keemispunkt muu
tub sõltuvalt rõhu muutusest. 
Külmaagensi eripära on väga 
madal keemispunkt, mis on 
normaalrõhul – 40 ºC. See või
maldab külmaagensi kasuta
da madalate temperatuuride
ga soojusallikate juures.

Puurauku paigaldatud 
kollektoris ringlev etanooli
lahus (külmakandja) sooje
neb maapinda salvestunud 
soojusenergia toimel. Sooje
nenud külmakandja liigub 
soojuspumba aurustisse, kus 
toimub soojusenergia üle
kanne teisele kinnises süs

teemis ringlevale vedelikule 
– külmaagensile. Külmaagen
sil on, nagu kirjeldatud, oma
dus madalatel temperatuuri
del aurustuda. Aurustunud 
külmaagens imetakse komp
ressorisse, kus kokkusuru
mise tagajärjel gaasi tempe
ratuur tõuseb. Seejärel liigub 
kuum gaas kondensaatoris
se, kus kondenseerumisel an
takse soojusenergia edasi ma
ja küttesüsteemile. Gaasili
ne külmaagens muutub kon
denseerudes vedelikuks ja on 
peale paisventiilis rõhu alan
damist valmis uueks soojus
energia kogumiseks. Paisven
tiil reguleerib külmaagensi 

vooluhulka, et saavutada op
timaalset rõhkude vahet au
rusti ja kondensaatori vahel.

Soojuspumbal endal on 
muidugi ka teatav elektri
kulu. Paremad maakütte soo
juspumbad suudavad teha  
1 kW elektrienergiast 5 kW 
soojusenergiat.  

Projekteerimine

Soojuspuuraukude projekti
le ehitusloa taotlemise prot
sess on suhteliselt pikk ja ma
hukas. 

• Asukohast olenemata 
peab enne projekteerimist 
võtma kohalikust omavalit
susest asukoha kooskõlastu
se avaldusele kinnituse. Sel
leks on olemas vorm, mille 
kinnistu omanik peab täitma 
ja digiallkirjastama. Seejärel 
tuleb avaldus koos asukoha 
plaaniga kohalikule omava
litsusele saata. Enamasti võ
tab asukoha kooskõlastami
ne aega 10 päeva.

• Tallinnas peab taotle
ma ka projekteerimistingi
mused. Riigilõiv selle eest on 
25 eurot. Taotlus koostatakse 
ehitisregistri portaalis ehr.ee.  
Selle läbivaatamine võtab ca 
30 päeva.

• Soojuspuuraukude pro
jekti juurde on enamasti tar
vilik lisada ka krundi alus
plaan. See ei tohi olla vanem 
kui 1 aasta.

• Tallinnas asuvatel kin
nistutel, kus on puud, peab 
vormistama ka puittaimesti
ku hindamise projekti. Ole
masolevatele puudele mää
ratakse klassid ning selle jär
gi saab määrata puuraukude 
asukohad krundil. 

Eesti Puurkaev OÜ aitab 
klienti kõikide vajalike toi
mingutega.

Millal on õige aeg puurida?

Ehitatava maja puhul puuri
takse augud tavaliselt esma
järgus koos ülejäänud tras
side rajamisega. Põhimõtte
liselt aga ei oma erilist täht
sust, millal see töö ette võt
ta. Oluline on, et kütteruu
mist oleks ehituse käigus too
dud välja vajalikud hülsid, et 
saaks puuraugud soojasõlme 
ühendada. Siis ei ole vaja hil
jem läbi seina või vundamen

di eraldi avasid puurida. Ole
masoleva maja ja valmis hal
jastuse puhul tuleb arvesta
da, et puuraukudele peab ole
ma ligipääs puurmasinaga. 

Aukude rajamisel riku
takse haljastust puuraukude 
ümber ja trasside kaevamisel, 
kuid oluliselt vähem kui ho
risontaalse maakütte paigal
damisel. Masin sõidab kum
mist roomikutel ja väljapuuri
tav materjal pumbatakse jäät
mekonteinerisse. Puur augud 
ühendatakse kokku horison
taaltrassiga ca 1 meetri sü
gavusel. Kaevamist saab pla
neerida ümber peenarde ja 
ilupuude. 

Kasutame Saksamaalt os
tetud tipptehnoloogiat – ma
sinat, mille puhul on väga 
hästi läbi mõeldud, kuidas 
energiakaeve efektiivselt puu
rida. 

Miks otsustada puuraukude-
ga maakütte kasuks?

Soojuspuuraukudega süstee
mi eelis on kõrge efektiivsus. 

Puuraukude rajamiseks 
on vaja tunduvalt väiksemat 
maaala kui horisontaalse 
maakütte puhul.

Maasoojuspumbal puu
dub välisosa, mis tekitab mü
ra ja õhupööriseid.

Soojuspuuraukudega on 
võimalik maja jahutada.

Efektiivsus ei sõltu välis
temperatuurist. 

Kui pikk on puuraukudega 
maaküttesüsteemi eluiga ja 
garantii?

Eesti Puurkaev OÜ annab pai
galdatud ja ühendatud süs
teemile garantiid 5 aastat. 
Kuna soojuspuuraukudes ei 
ole liikuvaid osi, pole karta, 
et midagi iseeneslikult kat
ki läheks või ära kuluks. Selle 
lahenduse puhul on võima
likud rikked tingitud pigem 
mehaanilistest vigastustest. 

Maaküttetorud valmista
takse polüetüleenist. Nad on 
usaldusväärsed inertsete ve
delike juhid, mida kasutatak
se laialdaselt: veetorustikud, 
kanalisatsioonid, tööstusli
kud lahendused. Täna on see 
kõige praktilisem ja usaldus
väärsem toode, mille eluiga 
on kuni 50 aastat.
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sest kuni soojuspumba paigalduseni
4. Maaküttepuuraukudele koolitatud ja 

spetsialiseerunud meeskond
5. Spetsiaalselt soojuspuuraukude rajami-

seks mõeldud seadmed ja vahendid

Eesti Puurkaev OÜ
puurkaev@puurkaev.ee 
+372 52 200 80 | puurkaev.ee

Tänapäeval on Eestis kõige 
levinum maakütte paigalda-
mise viis nn horisontaalse 
kollektoriga variant, mis tä-
hendab seda, et torustik, mil-
lega maapõuest soojust ko-
gutakse, on võrdlemisi suu-
re pindala peale ära jaotatud. 
See pole aga sobinud palju-
dele huvilistele, kelle kinnis-
tu on väike või kaetud kena 
haljastusega.
Just krundi väiksus, mis ei 
võimalda horisontaalset kol
lektorit paigaldada, või hal
jastus, mida ei taheta rikku
da, on olnud suurimad takis
tused soovitud maakütte soe
tamisel. Tänapäeval on aga 
olemas võimalus, mis ainu
üksi ei kõrvalda eelnimeta
tud muresid, vaid lisab ka ko
gu küttesüsteemile omajagu 
efektiivsust.

Kuna soojus maapinna sü
gavamates kihtides on stabiil
sem kui pealiskihis, mille tal
vine ja suvine temperatuur 
suuresti erinevad, võimal
dab vertikaalne kollektor ehk 
puuraukudega lahendus olu
liselt stabiilsemat kasutegu
rit aasta läbi. Elektrijõul töö
tav maasoojuspump teeb vä
hem tööd ja tagab veelgi ma
dalamad küttekulud.

Viimastel aastatel on haka
tud ka riiklikul tasandil roh
kem energiatõhususele mõt
lema. Sellega seoses hakati ka 
soojuspuurkaevude lube väl
jastama tunduvalt parema
tel tingimustel. Varem oldi 
soojuspuuraukude puurimi
se suhtes skeptilised ja ette
vaatlikud, kuna kardeti, et 
rikutakse põhjavett, ja puur
kaevudest saadava joogivee 
kvaliteediga ei tohi riskida.

 Maaküttepuuraukude puurimine Viimsis.

Puuraukudega soojuspump on energiasäästlik 
ja keskkonnasõbralik.

Võeti kasutusele lahen
dused ja eeskirjad maaküt
te puuraukude puurimiseks. 
Olemuselt on valmispuuri
tud energiakaev kui betoon
vai, mille sees on maakütte
kontuur. Torustikus kasuta
takse etanoolipõhist soojus
kandjat, mis ei ole pinnases
se sattumisel ohtlik ega reos
tust tekitav. 

Puuraukudega küttesüs
teem sobib kõigile hoonete
le – nii era ja kortermajade
le, uusarendustele, renovee
rimisprojektidele kui ka töös
tushoonetele. Selle lahendu
se peamine eelis on energia
tõhusus. Efektiivsuse poolest 
on see samm edasi tavalisest 
maaküttest ehk pinnase üle
mistes kihtides asuvast hori
sontaalsest maakontuurist.

Energiakaevud + soo-
juspump. Kuidas tuba soo-
jaks saab?

Soojuspump töötab nagu kül
mutuskapp, kuigi vastupidi.  
Külmkapis juhitakse ka
pi seest soojus välja. Soo
juspump transpordib aga 
maapinnas sisalduva soojus
energia majja.

Soojuspump koosneb nel
jast põhiosast: aurustist, kon
densaatorist, kompressorist 
(rõhu tõstmiseks) ja paisven
tiilist (rõhu langetamiseks). 
Need komponendid on to
rustiku abil ühendatud sule
tud süsteemiks, kus ringleb 
külma agens, mis ühes süs
teemi osas on vedelas ja tei
ses gaasilises olekus. Vede
likel on sõltuvalt rõhust eri
nev keemistemperatuur ehk 
keemispunkt. Mida kõrgem 
rõhk, seda kõrgem keemis

punkt. Soojuspumbas ring
lev külmaagens käitub sarna
selt, selle keemispunkt muu
tub sõltuvalt rõhu muutusest. 
Külmaagensi eripära on väga 
madal keemispunkt, mis on 
normaalrõhul – 40 ºC. See või
maldab külmaagensi kasuta
da madalate temperatuuride
ga soojusallikate juures.

Puurauku paigaldatud 
kollektoris ringlev etanooli
lahus (külmakandja) sooje
neb maapinda salvestunud 
soojusenergia toimel. Sooje
nenud külmakandja liigub 
soojuspumba aurustisse, kus 
toimub soojusenergia üle
kanne teisele kinnises süs

teemis ringlevale vedelikule 
– külmaagensile. Külmaagen
sil on, nagu kirjeldatud, oma
dus madalatel temperatuuri
del aurustuda. Aurustunud 
külmaagens imetakse komp
ressorisse, kus kokkusuru
mise tagajärjel gaasi tempe
ratuur tõuseb. Seejärel liigub 
kuum gaas kondensaatoris
se, kus kondenseerumisel an
takse soojusenergia edasi ma
ja küttesüsteemile. Gaasili
ne külmaagens muutub kon
denseerudes vedelikuks ja on 
peale paisventiilis rõhu alan
damist valmis uueks soojus
energia kogumiseks. Paisven
tiil reguleerib külmaagensi 

vooluhulka, et saavutada op
timaalset rõhkude vahet au
rusti ja kondensaatori vahel.

Soojuspumbal endal on 
muidugi ka teatav elektri
kulu. Paremad maakütte soo
juspumbad suudavad teha  
1 kW elektrienergiast 5 kW 
soojusenergiat.  

Projekteerimine

Soojuspuuraukude projekti
le ehitusloa taotlemise prot
sess on suhteliselt pikk ja ma
hukas. 

• Asukohast olenemata 
peab enne projekteerimist 
võtma kohalikust omavalit
susest asukoha kooskõlastu
se avaldusele kinnituse. Sel
leks on olemas vorm, mille 
kinnistu omanik peab täitma 
ja digiallkirjastama. Seejärel 
tuleb avaldus koos asukoha 
plaaniga kohalikule omava
litsusele saata. Enamasti võ
tab asukoha kooskõlastami
ne aega 10 päeva.

• Tallinnas peab taotle
ma ka projekteerimistingi
mused. Riigilõiv selle eest on 
25 eurot. Taotlus koostatakse 
ehitisregistri portaalis ehr.ee.  
Selle läbivaatamine võtab ca 
30 päeva.

• Soojuspuuraukude pro
jekti juurde on enamasti tar
vilik lisada ka krundi alus
plaan. See ei tohi olla vanem 
kui 1 aasta.

• Tallinnas asuvatel kin
nistutel, kus on puud, peab 
vormistama ka puittaimesti
ku hindamise projekti. Ole
masolevatele puudele mää
ratakse klassid ning selle jär
gi saab määrata puuraukude 
asukohad krundil. 

Eesti Puurkaev OÜ aitab 
klienti kõikide vajalike toi
mingutega.

Millal on õige aeg puurida?

Ehitatava maja puhul puuri
takse augud tavaliselt esma
järgus koos ülejäänud tras
side rajamisega. Põhimõtte
liselt aga ei oma erilist täht
sust, millal see töö ette võt
ta. Oluline on, et kütteruu
mist oleks ehituse käigus too
dud välja vajalikud hülsid, et 
saaks puuraugud soojasõlme 
ühendada. Siis ei ole vaja hil
jem läbi seina või vundamen

di eraldi avasid puurida. Ole
masoleva maja ja valmis hal
jastuse puhul tuleb arvesta
da, et puuraukudele peab ole
ma ligipääs puurmasinaga. 

Aukude rajamisel riku
takse haljastust puuraukude 
ümber ja trasside kaevamisel, 
kuid oluliselt vähem kui ho
risontaalse maakütte paigal
damisel. Masin sõidab kum
mist roomikutel ja väljapuuri
tav materjal pumbatakse jäät
mekonteinerisse. Puur augud 
ühendatakse kokku horison
taaltrassiga ca 1 meetri sü
gavusel. Kaevamist saab pla
neerida ümber peenarde ja 
ilupuude. 

Kasutame Saksamaalt os
tetud tipptehnoloogiat – ma
sinat, mille puhul on väga 
hästi läbi mõeldud, kuidas 
energiakaeve efektiivselt puu
rida. 

Miks otsustada puuraukude-
ga maakütte kasuks?

Soojuspuuraukudega süstee
mi eelis on kõrge efektiivsus. 

Puuraukude rajamiseks 
on vaja tunduvalt väiksemat 
maaala kui horisontaalse 
maakütte puhul.

Maasoojuspumbal puu
dub välisosa, mis tekitab mü
ra ja õhupööriseid.

Soojuspuuraukudega on 
võimalik maja jahutada.

Efektiivsus ei sõltu välis
temperatuurist. 

Kui pikk on puuraukudega 
maaküttesüsteemi eluiga ja 
garantii?

Eesti Puurkaev OÜ annab pai
galdatud ja ühendatud süs
teemile garantiid 5 aastat. 
Kuna soojuspuuraukudes ei 
ole liikuvaid osi, pole karta, 
et midagi iseeneslikult kat
ki läheks või ära kuluks. Selle 
lahenduse puhul on võima
likud rikked tingitud pigem 
mehaanilistest vigastustest. 

Maaküttetorud valmista
takse polüetüleenist. Nad on 
usaldusväärsed inertsete ve
delike juhid, mida kasutatak
se laialdaselt: veetorustikud, 
kanalisatsioonid, tööstusli
kud lahendused. Täna on see 
kõige praktilisem ja usaldus
väärsem toode, mille eluiga 
on kuni 50 aastat.



Oma Maja30 köök

Eelarve sõltub palju-
dest nüanssidest, ru-
sikareeglit ega meet-

ri hinda pole, köögimööbel 
võib maksta 5000 –150 000 
eurot. Kõik oleneb soovidest 
ja võimalustest. 

Materjali valik on tä-
napäeval väga lai ja 
alati tasub minna sa-
longi kohapeale kon-

sulteerima, et erinevaid ma-
terjale võrrelda, oma käega 
katsuda ja silmaga näha. Ma-
terjali valik sõltub eelarvest 
ja ka sellest, kas kööki haka-
takse kasutama tihedalt tõ-
siseks söögitegemiseks või 
mitte. 

Loo endale
9 soovitust igale perele
ÜLo Bärendsohn 
Häckeri Eesti juht

Ruum määrab tihtilu-
gu ise väga palju ära, 
ka eelarve seab piirid. 
Enne disainimist tu-

leks mõelda, millise tehni-
ka järele on soov. Kas pea-
le külmiku, nõudepesuma-
sina, ahju, pliidiplaadi, õhu-
puhasti soovitakse paigalda-
da ka espressomasin, laine- 
või auruahi, soojendussah-
tel jms. Näiteks on praegu vä-
ga trendikas kasutada down
draft-õhupuhastit, mis asub 
pliidiplaadi sees ja muudab 
köögi välimuse märksa mait-
sekamaks. 

Ära vali valmis-
mööblit, sest iga 
köök on erinevate 
mõõtudega. Peale-

gi on valmismööblit keeruli-
ne paigutada kööki nii, et see 
oleks ilus ja funktsionaalne. 

Leia kvaliteetne toot-
ja ja kaalu erinevaid 
võimalusi, sest köö-
gimööblit iga aas-

ta ei vaheta. Tähtis on ka või-
malikult pikk tehasegaran-
tii, kuna investeering on 
suur ja me kõik tahame, et 
köök näeks ka viie aasta pä-
rast välja nagu uus. 

Ära soeta tehnikat en-
ne mööbli planeeri-
mist, kuna disaini käi-
gus võib muutuda nii 
värv kui ka mõõdud, 

mis planeeritavasse kööki 
sobivad. Kui tehnika on ole-
mas, siis peaks kohe arvesta-
ma selle mõõtude ja värviga. 

Modernne köök tähen-
dab praegusel ajal käe-
pidemevaba kööki.

Valgustuse puhul on olulised kaks aspek-
ti: esiteks töötasapinna valgustus, et söö-
gitegemine sujuks mõnusalt, teiseks val-
gustus disaini elemendina, näiteks sok-
li või vitriinkapi valgustus, kus tulevad 

mängu veel ka valguse tugevus ja värvus. 

Mööbli tarneaeg on ca 7–8 nädalat, pai-
galdus võtab 2–4 päeva olenevalt mööb-
li suurusest ja keerukusest. Kui kööki 
tuleb kivitööpind, siis selle paigaldus 
ja mõõtmine võtab omakorda veel roh-
kem aega. 



AS TOODE KATUSEABI: 
TELEFON:  659 9400,  800 7000

www.toode.ee
e-kiri: toode@toode.ee

AS Toode meistrid valmistavad kõige keerulisemad plekitööde erilahendused ka nõudlikeimatele 
klientidele. Ajalooliste plekkdetailide taastamine või keeruliste katuseühenduste loomine – leiame 
lahendused ja teeme ära, sest see on meie igapäevatöö. 
2020. aasta jooksul AS Toode paigaldatud katustele TASUTA 1-aastane lisagarantii!



Hea 
disain 
kõneleb 
enda 
eest!

pistikupesad ja  
lülitussüsteemid

www.berker.com
maaletooja:

Silmani Elekter AS
www.silman.ee
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