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Mustamäe tee 60 (Kadaka peatus), avatud E–R 10–19, L 10–16
Jaanuaris 2012 avame uue kaupluse Eks Kaubamaja II korrusel, Mustamäe tee 4

Veel suur valik kaupa!

Viimane võimalus!
Vaid 22. detsembrini kestab
Mustamäe KangaDzunglis kolimiseelne 
tühjendusmüük!

Kogu kaup-50%

www.kangadzungel.ee

Hea võimalus soetada jõulukinke!

Neile, kes enne 
22. detsembrit

Mustamäele ei jõua,
on selle

kupongiga
kõik kaubad 

-30%
Kehtib kuni 
31.12.2011
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Uus valik K-rautas - 
lambid, tapeedid, plaadid!

Sinu kodu on Sinu nägu.
K-rautast leiad kõik, et muuta oma kodu 

selliseks, nagu oled unistanud. Selliseks, 

nagu Sa väärid.
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LIIVI TAMM
Oma Maja toimetajaP 

äkapikud juba käivad, 

kuused seisavad platsi-

del tormide kiuste püsti 

ja jõulueelne sigin-sagin 

toob koju nii piparkoo-

girõõmu kui ka ürituste üleküllusest 

põhjustatud stressi. 

Kiirustamise karussellilt korraks 
maha astudes jõuaks pühadeaega ome-
ti rohkem nautida. Ehk on ka mahti ko-
dus mõnel õhtul rahulikult ja uue pil-
guga aastaid oma kohal seisnud detai-
le vaadata.

Seekordne Oma Maja number jagab 
ideid ja tutvustab töövõtteid tahvelukse 
elavdamiseks, vaja on vaid julgust kat-
setada. Tulemus saab efektne isegi neil, 
kes käelist tegevust oma tugevaimaks 
küljeks ei pea. 

Peale sisekujundusteemade vaatle-

me maja soojustamise tarkusi. Täna-
vune soe sügis on küttearveid taevas-
se kerkimast takistanud, ent vaevalt ta-
li tulemata jääb. Koostöös Läänemere 
maadega ellu kutsutud projekt CO2OL 
Bricks võiks perspektiivis tähendada lä-
bimurret miljööalade hoonete soojusta-
misel. Eestis on nende majade renovee-
rijad otsekui kahe tule vahel: sobimatu-
te materjalidega hoone fassaadi rikku-
da ei tahaks, ent külmetada pole ka hea. 
Samas napib teadmisi ja raha kuluka-
teks uuringuteks, mis aitaksid leida so-
bivaima lahenduse. 

Loodetavasti aitab nimetatud pro-
jekt meil õppida teiste maade kogemu-
sest. Keeruline, ent mitte võimatu.

Olulise plokina kajastame aasta pui-

tehitise konkursi väljapaistvamaid 

objekte. Palju räägitud fakt, et puit on 
eestlastele omane ja lähedane materjal, 
ei taga head tulemust. Materjalist üksi ei 
piisa: konkursil auhinnatud tööde ise-
loomu loovad korralik ehitus kvaliteet ja 
head arhitektid.  

Loodan, et ka jõuluaeg juhatab ini-
mesteni, kellega jagada ideid ja inspirat-
siooni. Vajagu siis arutamist kodu de-
koreerimine või arhitektuurse lahendu-
se tellimine.

Loodan, et 
ka jõuluaeg 
juhatab 
inimesteni, 
kellega ja-
gada ideid 
ja inspirat-
siooni. 

8–11 Kaunid maalingud vanale 
uksele 

12–15 Miljööalade majad 
vajavad läbikaalutud soojus-
tusnõu

16–19 Palkmaja soojustami-
se nippe vaagimas

20 Lumevaba kodutrepp 
elektri abiga

22–25 Vahva murukatusega 
maja Norras

26–30 Aasta puitehitise kon-
kursi parimad palad meilt ja 
mujalt

Jõulutoimetused 
oma majas

TOIMETAJA KOMMENTAAR
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Valik, mis ei jäta külmaks!
Valmiskaminad Ahjud Pliidid Disainkaminad Kaminasüdamikud 

Pelletkaminad Ahjutarvikud Korstnad Dekoratiivkivid

PelletkaminadPelletkaminad

al 1400al 1400 €€

www.kodukolle.ee

Palju aastalõpu sooduspakkumisi 
meie salongides Tallinnas, Rakveres ja Võrus! 

TALLINN: Pärnu mnt 160i; tel 659 0495
E–R 10–18, L 10–15

Tallinna
Ehituskool 160c

160i

Pärnu mnt

FireballFireball
28852885 €€

23082308 €€
D7D7
22002200 €€

18131813 €€
Carillon 16/9Carillon 16/9
22382238 €€

17901790 €€
Fortuna Panorama

2628 €

2108 €
Südamik Crystal 100

1761 €

1461 €

Leila 1
4331 €

3790 €

Mamy
2390 €

1900 €
Rosa
1600 €

1360 €

Juhana
2600 €

2290 €

IsettaIsetta
11751175 €€

975975 €€
Dorella L12

1225 €

980 €
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Pelletkaminad

al 1400 €

RAKVERE: Tallinna 36; tel 325 3988
E–R 10–18, L 10–14 

VÕRU: Pikk 40;  tel 786 8682 
E-R 10–18

Fireball
2885 €

2308 €
D7
2200 €

1813 €
Carillon 16/9
2238 €

1790 €
Fortuna PanoramaFortuna Panorama

26282628 €€

21082108 €€
Südamik Crystal 100Südamik Crystal 100

17611761 €€

14611461 €€

Leila 1Leila 1
43314331 €€

37903790 €€

MamyMamy
23902390 €€

19001900 €€
RosaRosa
16001600 €€

13601360 €€

JuhanaJuhana
26002600 €€

22902290 €€

Isetta
1175 €

975 €
Dorella L12Dorella L12

12251225 €€

980980 €€
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VIIMISTLEMINE
  

Pilkupüüdvad 
      maalitud 
  uksed 

Vana tahvelukse ilu aitavad esile tuua 
maalingud, mille valmistamisega hea 
pealehakkamise juures igaüks hakkama saab. 

X X X X X X X X X X
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LIIVI TAMM
liivi.tamm@aripaev.ee

Säästva Renoveerimise Infokeskuse prak-

tilised koolitused on sisustus- ja viimistlus-

huvilisi tavaliselt pilgeni täis. Inara Tõugjas, 
uste dekoratiivtehnikas kaunistamise kursuse 
vedaja, pühib pintsli puhtaks ja teatab rõõmsa-
meelselt: “Eile sattusime nii tööhoogu, et lõpe-
tasime alles pool kümme õhtul.”

Kaunistatud uksetahvlid on seina veerde 
kuivama sätitud, Inara alustab ekskursiooni 
nende valmimise sünniloo tutvustamiseks. 

“ Ega siin midagi keerulist polegi,” julgustab 
ta. “On vaja korralikku aluspinda, head mater-
jali ning konkreetset kava, mida teha soovime.”

Inara räägib, et uste dekoreerimise idee on 
iseenesest loogiline: on ju uks kui sisekujundu-
se detail paratamatult igas majas olemas. Vaja-
dusel saab ust ka ühelt objektilt teisele viia. “Va-
naaegne uks on juba ajalooliselt korralik puuse-
patöö, mis niiskuse käes ei mängi . Lisaks katab 

neid korralik alusvärv: kes omal ajal jaksas tah-
velust tellida, see hoolitses ka selle eest, et uks 
korralikult värvitud saaks,” räägib ta.

Puhur kahjustab kruntvärvi. Hästi krundi-
tud ajaloolist ust katab tavaliselt mitu värvi-
kihti. Inara hoiatab nende kallale kergemeel-
selt kuumapuhuriga asumise eest: “Korralik va-
na uks on kenasti krunditud ja korralikult vär-
vitud, tihti peidavad pealmised värvikihid en-
das kaunist aaderdatud pinda ja kuumapuhu-
riga me eemaldaksime ka need kihid, mis on 
huvitavad ja omapärased.”

Läikivale kilepinnale  maalinguid teha ei 
saa, seega tasuks sünteetiline värvikiht ee-
maldada. 

“Alustuseks tasuks ust lihtsalt koputada, 
värv tuleb sageli suurte tükkidena lahti, jät-
tes korraliku alusvärvi paika,” soovitab ta. “Li-
saks võiks tasakesi ka nüri noaotsaga lükates 
kaasa aidata.” 

Kui värvikiht ikka kohati tõrges on, siis võiks 
Majatohtri meistrite  soovitusel lubjapasta ja ro-
helise seebiga eemaldada värvi kihtide kaupa. 
“Maalingu tegemiseks pole vaja ust puusüü-

M A A L I T U D  U K S

INARA 

Tõugjas sihib 
valmivat tööd 
kissis silmil, 
et varjude 
ja valguse 
vahekord pa-
remini paika 
sättida.
FOTOD: ANDRAS 

KRALLA

Uus lülitusviis...
kristallselge...
ultraõhuke...
puuduta...

Berker
TS Sensor

www.berker.com

Silmani Elekter AS: 

Tallinn, 12915

Kadaka tee 56, 

tel 671 1220, 

faks 671 1221 

info@silman.ee

Tartu, 50113 Vasara 50, 

tel 742 8688, 

faks  740 7101 

tartu@silman.ee

www.silman.ee
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ni masinaga  puhastada. Enamasti piisab ühe 
või kahe pealmise värvikihi eemaldamisest,” 
selgitab ta. Lubjapastaga puhastatud pind on 
maalingu tegemiseks tänuväärne, vajadusel 
võib selle ühtlustamise eesmärgil lasuurvär-
viga katta. 

Läbipaistvalt kumavat lasuurvärvi sobib uk-
sele kanda ka kohati – näiteks ainult uksetahvli 
osale või seda ümbritsevale raamile.

Värnitsavärv sobib hästi. Maalingute tegemi-
seks tuleb valida korralik värv. 

“Lisaks kunstniku värvidele, mis on üsna 
kulukad, sobib suurepäraselt korralik värnit-
savärv ehk keedetud linaõlivärv, mitte suvali-
ne väikese õlisisaldusega õlivärv ehituspoest,” 
juhendab Inara. “Mina kasutan traditsiooni-
list valget maalrivärvi, millele lisan värvimul-
da,” räägib ta ja küünitab valget plastmasstald-
rikut haarama. Tilgake värvi taldrikule, riiulilt 
purgist kübeke värvipigmenti juurde ning so-
biv segu ongi valmis. “Nii saab luua samast too-
nist mitmeid varjundeid. Kõik pigmendid segu-
nevad ka õliga,” nendib ta. 

Joonis olgu põhjalik. Kuigi idee kunstipisik 
eelneva ettevalmistuseta uksetahvlile mölla-

ma lasta näib esmapilgul ahvatlev, soovitab Ina-
ra liigsest tormakusest siiski hoiduda. “Nii väl-
dime juhuslikkust ja sobimatuid proportsioo-
ne. Tuleb hariliku pliiatsiga teha korralik joo-
nis, et määrata esemete suurused ja täpne pai-
gutus. Töö peab olema läbi joonistatud ja unus-
tada ei tohiks ka varjusid.”

Kunstikeskooli tavalised  joonistamisreeg-
lid on suureks abiks ja tulemus sobib ajaloolis-
se ruumi hästi.

 
Varjude ja valguse loomise tehnika. “Kõige-
pealt teed üldise joonise, kus määrad eseme-
te suuruse ja paigutuse. Seejärel lisad varjud,  
ühendades varjudega tausta ja eseme,” juhen-
dab Inara  Tõugjas. “Oluline, et varjud ka oma-
vahel ühendatud saaksid. Varjud maalitakse 
õhukeselt. Tasub vältida musta ja pruuni too-
ni, pigem võiks kasutada hästi õhukeselt ja la-
suurselt sinakat või rohekat värvi. Ja kui var-
jude maalimine on valmis, siis viska see värv 
taldrikult minema. Enam töö juures seda too-
ni ei kasuta.”

Uksele maalitav ajalooline motiiv, rikkalik 
viljakandev oks, hakkab üha selgemaid piir-
jooni omandama. Pirnid, õunad, akantuse leht 
ja viinamarjad asetuvad oma õigetele kohtade-

ÜKS õpitoas valminud 
töödest: Tiilia Trubetskoi 
maalitud viljaka oksa motiiv 
on omandanud selged piir-
jooned.
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le. Sobvaimaid värvitoone otsides tasub algajal 
maalikunstnikul proovida vaimusilmas het-
keks värvidemäng välja lülitada ja otsida must-
valgeid hele-tumedusi. 

“Niiviisi võiks läbi töö otsida, milline puuvi-
li on heledam, milline tumedam, ja siis jälgida 
seda äratundmist maalimise erinevates etappi-
des,” soovitab Inara. 

Oluline on ka meeles pidada, et igal puuvil-
jal on oma värvitoon – üht valmissegatud ilu-
sat tooni ei maksaks kasutada maalingu igal 
detailil.  “Ja ka must-valges tagasihoidlikus aa-
derdust meenutavas lõpplahenduses ei ole mi-
dagi halba,” julgustab ta pintslit kätte haara-
ma neidki renoveerimishuvilisi, kes värve pi-
sut pelgavad. 

Vastupidiselt varjudele kantakse valguse-
laigud valmivale maalile paksu värviga. “Val-
gete säravate laikudega ei tohiks siiski liialda-
da. Üks, kõige rohkem kaks ja aitab küll. Mui-
du tekib kribuline üldmulje ja efekt hajutub,” 
lausub Inara. 

Eks töö lõpptulemus jääb olenevalt maali-
ja iseloomust, tegija spetsiifilistest oskustest 
ning  töö materjalist ja vahenditest eripalgeli-
ne. Ent see just asja huvitavaks ning ainulaad-
seks teebki.

VÄRVIPIG-

MENDIGA 

saab ka tava-
lisele maal-
rivärvile 
eripalgelisi 
toone külge 
võluda.

Perfektne energiasäästlikkus: 
            U-arv kuni 0,71 W/m2K

OÜ Aknaproff
Filosoofi 3, Tartu 50108,
tel/faks: 799 5511, info@aknaproff.ee

Esindaja Valgas: OÜ Aknafix, Vabaduse 3, Valga 68206, tel: 53 434 770

Aknad korterelamust 
passiivmajani!

Treppide valmistamine
Are Trepid OÜ, Suur-Sõjamäe põik 9 
tel 56 675 496, 
aretrepid@aretrepid.ee

w w w. a r e t r e p i d . e e
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Meie võitlek-
sime pigem 
selle vastu, 
et üldiseid 
hurraa-stiilis 
tegutsemis-
käske kõikjal 
valimatult 
rakendatakse.
Tarmo Andre Elvisto, Säästva 
Renoveerimise Infokeskus

Vana maja 
soojustamine 
paradokside 
köidikus
Eestis on kultuuriväärtuslike 
hoonete energiasäästu küsimus-
tes mitmeid vastuolusid.

LIIVI TAMM
liivi.tamm@aripaev.ee

MILJÖÖALADEL ASUVATE vanemate hoone-

te korrastamine on keeriline ja vastuoluline 

teema. “Seadusega on kaitsealused hooned va-
bastatud energiakulukuse piirmääradega ar-
vestamisest ja siis on olukord selline, et muin-
suskaitsealuste hoonete restaureerimisel sage-
li üldse ei arvutata ega arvestata energiasääs-
tu küsimustega,” sõnab Tarmo Andre Elvisto 
Säästva Renoveerimise Infokeskusest. “Teiselt 
poolt need hooned, mis ei ole kaitse all, tuleb 
alates 2018. aastast kehtivate reeglite kohaselt 
renoveerida niimoodi, et välisseinad, fassaadid  
saaksid uued välised isolatsioonikihid. Mõne 
kena traditsioonilise hoone puhul tähendaks 
see sisuliselt uue fassaadi ehitamist. Kultuuri-
väärtuslike hoonete ja asumite välimuse sur-
vestatud muutmine ei pruugi alati õigustatud 
ja põhjendatud olla.”

Co2ol Brics projekti idee. Kuidas tekkinud si-
tuatsioonis oleks õige käituda majaomanikel 
ja omavalitsustel? Kas süveneb vastuolu ener-
giakulud ja keskkonnakaitse versus kultuur 
või hoopiski hakatakse põhjalikumalt ja läbi-
mõeldumalt tegutsema vanade hoonete reno-

veerimisel energiasäästu küsimustega? Elvis-
to kinnitusel teevad kümne Läänemereäärse 
riigi asjasse puutuvad spetsialistid nüüd koos-
tööd Co2ol Bricki projektis, et toodud problee-
mile vastuseid leida. 

2012. aasta mais toimuvad projekti semina-
rid ka Tallinnas, Kohtla-Järvel ja Tartus. 

“Paraku on majaga nagu inimesega: hoone 
ravimisel saab küll anda üldiseid suuniseid, ent 
konkreetne tegevuskava peaks siiski sündima 
iga hoone eripära arvesse võttes. Soovitused 
võiksid olla pigem orientiiriks,” arutleb Elvis-
to. “Meie võitleksime pigem selle vastu, et üldi-
seid hurraa-stiilis tegutsemiskäske kõikjal va-
limatult rakendatakse. Üks ütleb, et vana maja 
fassaadi ei tohiks üldse puutuda, teine samas, et 
kindlasti tuleb väljast soojustada. Üks väidab, et 
isolatsiooni ei tohiks sisse panna, teine, et sees 
on isolatsioonikiht hädavajalik. Tegelikult tu-
leks vana maja puhul lähtuda ikkagi konkreet-
sest hoonest. Palju abi sisekliima ja energiatõ-
hususe parandamiseks võib olla ka tänapäe-
vastest kliimasüsteemidest ja automaatikast.”

Eeskuju põhjamaadest. Projektiga Co2ol 
Bricks püütakse ühiselt leida sobivaid lahen-
dusi eeltoodud konflikti vältimiseks. “Projek-
tist jääb kõlama ka see sõnum, et sarnased prob-
leemid on ka teistes maades. Saksamaal, Root-
sis, Soomes.  Teiste kogemused ja uuringute tu-
lemused on aga meie jaoks väga huvitavad ja ai-
tavad leida optimaalseid lahendusi. Rootsis on 
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nende küsimuste lahendamiseks loodud lausa 
spetsiaalne programm,” nendib Elvisto.

Mehe hinnangul oleks meie renoveerimis-
huvilisele abi ka kompetentsete spetsialistide 
nimekirjast, kust inimesed saaksid  abi küsida: 
“Muinsuskaitseametil on küll vanamajadega te-
gelevate spetsialistide nimekiri, ent nende ma-
jade puhul pole energiasäästu piirmäära ja see-
ga tegeletakse nende küsimustega vähe. Ener-
gia kokkuhoid on aga oluline teema ja tuleb lei-
da oluline tasakaal ka miljööalade jaoks.”

Individuaalne lähenemine. Üldsuunisena 
soovitab Elvisto vana maja renoveerimisel ja 
soojustamisel eelistada traditsioonilisi hinga-
vaid materjale. “Et mõnda kaasaegset materja-
li õigesti kasutada, tuleks sisuliselt kogu maja 
uuesti ehitada, see aga pole enamasti mõistlik,  
vaid suisa ohtlik kultuuriväärtuslikule hoone-
le. Sakslaste uuringu järgi pole vaid ühe tegu-
ri, fassaadi soojustamise, puhul energiasäästu 
märgata. Läheneda tuleks kompleksselt kogu 
majale, arvestades ka ventilatsiooniküsimu-
si, akende ja katuse seisukorda. On palju uuri-
tud uute akende soojapidavust, samas puudu-
vad meil sageli võrdlevad andmed korralikult 
tihendatud ja korrastatud vana akna analoog-
setest näitajatest,” loetleb Elvisto mõttekohti. 
“Oluline oleks vaadata erinevaid alternatiiv-
seid soojustusmaterjale puudutavate uuringute 
tulemusi, neid võrrelda ja arvestada ka näiteks 
soomlaste ja rootslaste kogemusega.”

LUISE tänava 
veerel stii-
litundlikult 
renoveeritud  
maja, mida 
fassaadi-
tööde eest 
tunnustas ka 
kultuuriväär-
tuste amet. 
FOTO: MEELI 

KÜTTIM

Kõik aknakatetest
Mõõdame, valmistame, paigaldame

Mustamäe kauplus 
Kadaka tee 44, tel 658 8105, 

kadaka@avaeksperdid.ee
Avatud E–R 10–19 ja L 10–17

Laagri kauplus 
Pärnu mnt 558a, 

Laagri Maksimarket, tel 684 3344, 
laagri@avaeksperdid.ee
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  Tasub teada
CO2Ol projekt otsib lahendusi miljööalade soojustusmuredele

TARMO ELVISTO, 
Säästva Renoveerimise Infokeskus

Nii Eestis kui ka teistes Lää-

nemere äärsetes riikides on 

kahe globaalse arengusuu-

na vahel tekkinud vastu-

olud, mis süvenedes viivad 

konfliktini. 

Ühelt poolt muutub kõik-
jal maailmas, samuti Euroo-
pas aina olulisemaks ajalooli-
selt ja kultuurilooliselt väär-
tuslike hoonete ja eluase-
mepiirkondade,  seega Ees-
tis miljööalade kohane säili-
tamine ja nende kaasaegseks 
kohandamine ehk säästev re-
noveerimine.

 Ajalooliste hoonete au-
tentse välimuse säilitami-
ne on üks oluline osa vana-
de väärtuslike hoonete hoid-
misel.

 Vanade majade fassaadid 
on enamasti ehitatud tradit-
sioonilisel meetodil ja nende 
ajastutruu renoveerimine on 
oluline nii elukeskkonna säi-

litamise, energiaressursside 
vähendamise kui ka arhitek-
tuuripärandi säilitamise seis-
kohast. 

Teisalt on CO2 emissioo-
ni vähendamine ja elamu-
te energiatarbimise efektiiv-
semaks muutmine EL üldi-
ne prioriteet, millele vasta-
valt on elamute renoveerimi-
sel ette nähtud jõuda 2019. 
aastaks ligi nullenergiahoo-
ne standarditeni.

 Traditsiooniliste hoone-
te komplekse renoveerimise 
juures nõuab vastavate nor-
matiivide saavutamine muu-
hulgas ka fassaadide täienda-
vat soojustamist, mis reaal-
suses kujuneb hoonete välis-
kuju ja tehniliste parameetri-
te muutmiseks suuremas ula-
tuses, kui miljööalade reeglid 
seda lubavad.

Uus projekt otsib lahendu-

si. Nüüd on ellu kutsutud 
projekt Cultural Heritage & 

Energy Efficient Monuments 
(Co2ol Bricks), mille ülesan-
deks on leida ühiselt sobivaid 
lahendusi eeltoodud konflik-
ti vältimiseks. Selleks tuleb 
leida lahendusi, mis aitavad 
siduda keskkonna nõuded 
ajalooliste hoonete autentsu-
se säilitamise vajadusega.

Tulemusi tutvustatakse pal-

judele. Projekti tegevuska-
va realiseerimisel toimub eri 
riikides olemasoleva olukor-
ra kaardistamine ningvõrd-
lemine. 

Oluline on võimalike inno-
vatiivsete, nii tehniliste kui ad-
ministratiivste lahenduste ot-
simine ja nendega tutvumine, 
vajalike uuringute ja piloot-
projektide läbiviimine. 

Leitud ning koondatud tu-
lemusi tuleb tutvustada siht-
gruppidele, kelledeks on ma-
jaomanikud,  spetsialistid ja 
huvilised aga laiemalt lähene-
ses ka poliitikud ning üldsus.

  Tasub teada
Lahendust pakub 
ka tehnoloogia  

VANAS HOONES võib suur 
abi olla kaasaegsetest sise-
kliimakontrolli vahenditest, 
automaatika tuleb appi. 
TERASE PILGUGA tasub üle 
vaadata vana sisu: ahjud 
korrastada, aknad restau-
reerida ja tihendada.
KAASAEGSEID MATERJA-

LE sobib kasutada ka vana 
hoone renoveerimisel, ent 
need peaksid  hingama ja 
olemuselt sobima vana 
majaga.

ALLIKAS. TARMO ELVISTO

SOOJUSTAMISE tuhinas 
lähenetakse vanadele 
tulemüüridelegi sobimatult: 
soojustusvaht mõjub paekivi 
vahel väga veidralt. FOTO: 

ANDRAS KRALLA

N E
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  Tasub teada
Projekt hõlmab nii koolitusi, infomaterjale kui uuringuid.
Säästva Renoveerimise Info-
keskus MTÜ (SRIK) on part-
ner EL heakskiidu saanud 
projektis Climate Change, 
Cultural Heritage & Energy Ef-
ficient Monuments (Co2ol 
Bricks)
Tegevus kestab 2013. aasta 
lõpuni.
Projekt hõlmab 18 partne-
rit  10 riigist, sh Saksa, Taa-
ni, Rootsi, Soome, Eesti, Lee-
du, Läti Poola, Valgevene ja 
Vene. 
Partnerite seas on ülikoole 
ja teadusasutusi ja erinevaid 
uurimis- ning haridusasutu-
si. Projekt on keskendunud 
kultuuriväärtuslike hoone-
te energiatõhususe parenda-
mise meetodite uurimisele ja 
avalikkusele tutvustamisele. 
Projekti laiem eesmärk on 
kaasa aidata keskkonnakait-

se ja kultuuri kaitse lähenda-
misele. 
SRIK-i tegevus projektis:
KOOLITUS. Loengud, kooli-
tused ja töötoad 3 sihtgrupi-
le: majaomanikele (ühistud), 
spetsialistidele ja huvilistele. 
Tutvustatakse üldpõhimõt-
teid, partnerite kogemusi, 
uuringute tulemusi. 
Eraldi selgitused ja koolitu-
sed CO

2
 vähendamise efek-

tiivsetest meetoditest, õhuti-
heduse mõõtmisest (blower-
door test) ja tulemuste ra-
kendamisest vanade hoone-
te renoveerimise konteks-
tis, termografeerimisest (inf-
rapunakaamera) ja selle tu-
lemustest vanade hoonete 
kontekstis.
INFOMATERJALID. Juhend-
materjalide väljaandmine, 
teiste partnerite ettekannete 

ja uuringute, riikide infoma-
terjalide kajastamine kodu-
lehtedel ja SRIK-i raamatuko-
gus. Infotoa loomine ja selle 
aktiivne kasutamine.
UURINGUD. a) siseseinte soo-
justusmaterjalid Eesti klii-
mas, mis võiksid sobida ki-
vimajadele/seintele. Kuidas 
käituvad lubatud ja lubama-
tud materjalid reaalsetes niis-
kus ja temperatuurikõikumis-
te oludes Eesti kliimas, kui 
suur on tegelik energiasääs-
tuefekt. b) reaalsete olukor-
dade uurimine, kus ehitus-
tes on kasutatud lubama-
tuid materjale. Analüüsitakse 
reaalseid olukordi. 
KOOSTÖÖ partnerriikidelt 
saadud vajaliku  teabe ja 
know-how vahendamine ja 
projektiseminari korralda-
mine.

10 a GARANTII

Tallinn, Laki 25, tel 56 473 317 
e-post: info@conpro.ee, www.conpro.ee

Passiivmajade 
projekteerimine ja ehitamine

Rahakulu kütmiseks on

eurot/m2

aastas
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Palkmaja eelistab 
looduslähedast 
soojustust

TRIIN AHONEN
Eesti Puitmajaliit

Võttes palkhoone soojustamise aluseks ma-

terjalivaliku, sobivad eeskätt looduslähe-

dased tooted, mis suudavad toimida palgi-

ga sarnaselt. 

Soojustusmaterjalidest on praegu tuntu-
mad tselluvill, puitkiudvill, kivivill ja klaasvill.   

Tselluvilla toodetakse makulatuurist, mil-
lele on lisatud sideaine. “Võrreldes teiste (puis-
te-) villadega, on tselluvillal väga hea võime 
niiskust siduda, olles samas puiduga sarnaselt 
hingav materjal,” sõnab masintoodetud palk-
majade tootja ASi Ritsu müügiinsener Mari 
Loorman.

Villsoojustus au sees. Üheks loodussõbra-
likuks soojustamise materjaliks on ka puit-
kiudvill, paraku võib aga vastava materjali ka-
sutamine hinnatundlikumale kliendile koha-
ti priiskamisena näida, kuna tegu võib olla kal-
lima soojustusmaterjaliga kui seda on näiteks 
klaas- või kivivill, märgib Tonerta Ehitus OÜ ju-
hataja Imre Neidek. Siinkohal sobib alternatii-
viks näiteks kivivill – kas puistena või võimalu-
se korral plaatidena.   

Palkmaja soojustamiseks 
sobivad erinevad 
looduslähedased tooted, 
soojustamise alternatiivina  
võib kaaluda võimalust ehitada 
maja topeltseintega. 

Basaltkivimist toodetava kivivilla eeliseks 
on tuulekindlus, seda aga eeldusel, et soojus-
tuse lisapostide vahele paigaldamisel on vill 
korralikult pressitud ümbritseva karkassi va-
hele. Teisalt on kivivilla eeliseks samuti hea 
soojapidavus. 

Arvestada tuleb piirkonna eripära. Klaasvil-
la puhul võib oluliste tunnustena välja tuua aga 
väga hea sooja- ning heliisolatsiooni ning tule-
püsivuse, kuna materjal kuulub kõrgemasse tu-
lekindluse klassi. 

Soojustuse valikul oleneb aga Neideku hin-
nangul lõppkokkuvõttes kõik sellest, kuhu piir-
konda maja läheb: külmadesse oludesse sobib 
võimalikult hea lambda väärtustega vill. Soo-
jematesse piirkondades hakkab lambda kõr-
val hakkab olulist rolli mängima ka villa eri-
kaal, mis on puitkiudvillal suurem kui teis-
tel villadel. 

Villa erikaal on oluline sellepärast, et sei-
na konstruktsioon ei soojeneks liialt ega hak-
kaks maja seestpoolt kütma. Vastav tendents 
võib näiteks esinda lõunapoolsetes piirkonda-
des, kus oluliselt energiat kulutatakse majade 
jahutamise peale.

MAJA Vip-
lala on hea 
väljastpoolt 
soojustatud 
palkma-
ja näide. 
Hoone esi-
mesel fotol 
ehitusjärgus 
ning teisel 
valminuna. 
FOTOD: AS RITSU
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Harilikult paigaldatakse soo-

justus hoonet püstitades sel-

le välisküljele.

“Juhul, kui väljast soovitak-
se nähtavaks jätta palkidest 
fassaad, siis on võimalik palk-
maja ka seestpoolt soojusta-
da. Viimasest ei teki efektiivsu-
se mõttes kindlasti olulist ka-
du,” märgib Ritsu müügiinse-
ner Mari Loorman. 

Näiteks paigaldab Ritsu vä-
liskülje vooderdamisel hoone 
seinale vertikaalsed libislatid, 
mille vahele paigaldatakse 
tselluvill märgmeetodil.  Soo-
justusmaterjali peale paigal-
datakse tuuletõkkeplaat, mil-
lele omakorda lisanduvad tuu-
lutusliistud ja voodrilaud. 

Masintoodetud palkma-
jade tootja ASi Rakvere Met-

samajand juhatuse esimehe 
Andres Alametsa sõnul kasu-
tab ettevõte freesprussmajadel 
üldiselt põhimõtet, et soojus-
tus läheb väljapoole. “Tavali-
selt kinnitatakse välisseintele 
liugurite abil 145 mm soojus-
tuspostid. Liugurid on eelkõi-
ge hädavajalikud põhiseina 
vajumise tõttu.  Soojustuspos-
tide vahele läheb seejärel iso-

latsioonimaterjal, mille pea-
le omakorda samuti tuuletõ-
ke, distantsliistud ning välis-
voodri laud,” märgib Alamets. 

Erinevatel tootjatel on eri-
nevad konstruktsioonid ja 
soojustamise põhimõtted.  
Soojustust tuleks eelkõige vaa-
delda kui terviklikku süstee-
mi koos soojustuse ning tuu-
letõkkega.

Soojustust paigaldatakse nii sisse kui ka välja

SB Keskkütteseadmed AS

Veerenni 53a/ Töökoja 1, 11313 
Tallinn

Telefon 677 5845
Faks 677 5288

www.esbe.ee;   info@esbe.ee

Hea nõu ja sobivad lahendused.
Säästlik saab olla ka mugav.

Pelletipõletid,

pelletikatlad,

pelletikaminad,

tarvikud ja
abivahendid.
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TRIIN AHONEN
Eesti Puitmajaliit

Topeltseintega ehk nn duo-

seinaga maja on nelikant-

palkidest maja, mille välis-

seinad on ehitatud topelt pal-

gireaga. “Palgiridade vahele 
jääb õhuvahe, mis ehituse käi-
gus täidetakse isolatsioonima-
terjaliga, siseseinad jäävad aga 
ühekordsed,” kirjeldab Ritsu 
müügiinsener Mari Loorman.  

Topeltseinaga majas võib 
kasutada õhemat palki, mil-
leks sobib näiteks 90 või 70 
mm palk. Isolatsioonivahe 
peab olema vähemalt 100 mm.  
Soovi korral saab topeltseina-
ga maju ka suurema läbimõõ-
duga palgist – paraku on vas-
tav lahendus kasutatava pui-

du suurema mahu tõttu kal-
lim ning soojapidavuse oma-
dused muutuvad pisut. 

Elektrijuhtmed seina vahele 

peitu. Rakvere Metsamajand 
on topeltseintega maju toot-
nud nii 50, 70 kui ka 92 mm 
palgist ning sarnaselt Ritsu-
le on kliendil võimalik telli-
da seinu ka paksemast mater-
jalist, mis aga tõstab hinna-
taset.  Topelseinaga palkma-
ja on Rakvere Metsamajandi 
juhi Andres Alametsa sõnul 
võimalik teha viisil, et väljast-
poolt on nähtavad mõlemad 
seinad, kui ka nii, et visuaal-
seks jääb vaid välimise seina 
ühendusnurk.  Viimasel juhul 
seotakse sisemise seina nurk 

“kalasaba” liite abil.  Lisaks on 
Alametsa sõnul kahe seina va-
hele hea paigutada ka elektri-
juhtmeid. Hiljem täidetakse 
kahe seina vahe mõne puiste-
soojustusmaterjaliga (nt: puis-
tevill, vahtpolüstüroolgraanu-
lid vms). 

Eestis  veel üsna uudne la-

hendus. Võrreldes hariliku 
vooderdusega palkmaja ning 
topeltseinaga palkmaja, on 
vahe Mari Loormani sõnul 
nii konstruktiivne kui ka vi-
suaalne.  

“Tavapalkmaja vooderda-
misel kasutatakse tuuletõk-
keplaati ja voodrilauda. Väl-
jast soojustamisel jätab maja 
tavapärase puithoone mulje. 

Topeltseina puhul kasutatakse 
palkidele lisaks vaid puistevil-
la ja hoonel on palkmaja “nä-
gu” nii seest kui väljast. Maitse 
asi,” märgib Loorman ning li-
sab, et tavasoojustusega palk-
maja komplekt on mõnevõrra 
soodsam. 

Trendidest on Loormani sõ-
nul veel vara rääkida, sest to-
peltseinaga majalahendused 
on Eestis veel suhteliselt uueks 
teemaks. 

“Aga kuna palkmaju vä-
ga armastatakse, siis valitak-
se topeltseinaga maja just sel-
lepärast, et see loob õige mee-
leolu nii interjööris kui välis-
plaanis, peites endas märka-
matult isolatsioonikihti,” mär-
gib Loorman.  

Topeltseinaga palkmajas 
soojustus seina vahel peidus
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  Tasub teada
Tuule ja tule kaitse
Tüüpvead:
KARKASSI postidel, kuhu 
vahele paigaldatakse vill, 
ei kasutata liugureid.
VÄLISKÜLJELE paigaldatud 
villa ei suleta pealt tuule-
tõkkega.
KASUTATAKSE tehismater-
jali, mis ei hinga.
PLAATVILL lõigatakse eba-
täpselt. 
Soovitused:
KORSTNA ümbruse soojus-
tamiseks kasutada mater-
jali, mis talub kuumust. 
KASUTADA soojustusma-
terjale, mis ära ei vaju. 
KUI soojustusmaterjal on 
kohas, kus on niiskumise 
oht, peab konstruktsioonis  
olema kuivamise võimalus. 

ALLIKAS: IMRE NEIDEK, TONERTA 

EHITUS OÜ, MARI LOORMAN, RITSU 

ASMAJA Leo on seestpoolt soojustatud hoone, mis jätab väljast vaadeldes tavapärase palkmaja 
mulje. 

KATUSEFERMID,
MAJAELEMENDID
ELEMENTMAJAD 

OTSE TEHASEST!

Telefon 671 9201 
info@eimur.ee
www.eimur.ee

OÜ EIMUR I Pärnu mnt 102, Tallinn

TURVAKARDINAD 
OTSE TEHASEST!
Telefon 671 9201 
info@eimur.ee
www.eimur.ee OÜ
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Jää ja lumi, mis kaovad luuata
VAHUR PARVE
Danfoss AS/DEVI

Koos talverõõmudega saabu-

vad ka libedad kõnni-ja sõi-

duteed, garaaži sissesõidu-

teed ja trepid.

Libedust saab küll peletada 
luua või harjaga, liiva ja soola-
ga, ent mugav on jää ja lume 
sulatamiseks kasutada ka küt-
tekaableid.

Küttesüsteemi säästliku 
töö tagab termostaat, väikse-
mate pindade korral piisab ta-
valisest temperatuurianduri-
ga termostaadist, suuremate 
pindade korral tagab süstee-
mi säästlikkuse niiskusandu-
ritega termostaat, mis lülitab 
kütte sisse vaid siis, kui tões-
ti on libeduse tekkimise oht.

Kõigepealt tuleb mõõta 
köetava ala pindala, et saaks 
arvutada vajaliku võimsuse ja 
valida sobiva kaabli. 

Paigaldatav võimsus peab 

olema vähemalt 300 W ruut-
meetrile.

Kuna paigaldatav võimsus 
ruutmeetrile on suur, tuleks 
välialade küttekaabliks vali-
da suure jooksva meetri võim-
susega küttekaabel, et kütte-
kaabli loogetevaheline kau-
gus tuleks mõistlik. Lihtsaima 
paigalduse tagab küttekaabel, 
tasub eelistada sellist  tüüpi 
kaablit, kus välialadel loogete 
vahe 10 cm. 

Küttekaabli paigaldamisel 
treppi tuleb jälgida, et kütte-
kaabli üks looge tuleb paigal-
dada võimalikult trepi serva 
lähedale ning et ka trepiesine 
peab olema jäävaba.

Meeles tuleb pidada ka ära-

voolurenni. Eramute garaa-
ži sissesõiduteedel saab kütte-
kaableid paigaldada ka poole 
meetri laiuste köetavate trii-
pudena (rataste all). Suurema 

liiklusega kohtades tuleb kü-
te panna ühtlaselt kogu sula-
tatava ala alla. 

Et tagada sulavee äravool, 
tuleb küttekaabel paigaldada 
ka äravoolurenni.

Kaablid ei tohi  omavahel-

ristuda. Kaablikinnituslin-
diga saame kaabli kinnitada 
nii äravoolurenni kui köeta-
vale alale. 

Küttekaabel kinnitatak-
se ühtlaste loogete vahede-
ga üle kogu köetava ala. Küt-
tekaablid ei tohi mingil juhul 
üksteisega ristuda või kokku 
puutuda soojustusmaterjali-
ga. Anduri jaoks paigaldatak-
se plasttoru köetava ala keske-
le. Niiskusandur peab kindlas-
ti asuma kohas, kus lumi sel-
lele peale saab sadada. Andu-
ritoru peab jõudma kilpi, kus 
asub termostaat. 

Pärast kaabli maha laota-

mist tuleb küttega alast teha 
foto või joonis. Seejärel kae-
takse küttekaabel liivaga ja 
paigaldatakse betoonplaadid.

Väliala küttekaableid saab 
valada ka betooni. Selleks tõs-
tetakse armatuurvõrk soojus-
tatud aluspinnast veidi kõrge-
male ning kinnitatakse kütte-
kaabel kaablisidemetega ar-
matuurvõrgule. Kaabel peab 
saama kaablisidemes veidi lii-
kuda, et kaabel betoonivalu 
käigus viga ei saaks. Betooni 
tuleb valada hoolikalt, et väl-
tida küttekaabli vigastamist.

Olulised ühendused. Kütte-
kaabli toiteotsad ja andurite 
kaablid tuuakse termostaadi-
ni ja ühendatakse sellega vas-
tavalt ühendusskeemile. See-
järel programmeeritakse ter-
mostaat ja väliala küttesüs-
teem on valmis esimese lume-
sajuga kütmise alustamiseks.

KÜTTEKAAB-

LI paigal-
dusel tuleb 
jälgida, et 
need omava-
hel kokku ei 
puutuks.
FOTO: TOOTJA
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Pelletikamin on valmiskamin, 
millel on metallist korpus, mal-
mist tulekolle ja uks ning ümb-

ritsetud on see kas värvitud metal-
list või käsitsi viimistletud keraami-
liste küljepaneelidega. 

Pelletikaminat kasutada on üli-
lihtne: kamina peal on luuk, kus all 
asub pelletisalv, mida peab täitma 
vastavalt vajadusele, sisse lülitades 
tuleb valida sobiv temperatuur ning 
aeg-ajalt peaks tuhasahtlit ka puhas-
tama. Põhjalikku puhastust on soo-
vitatav teha kord kuus ja hooajajärg-
set täishooldust kord aastas. Täis-
hoolduse tegemiseks peaks kohale 
tellima spetsialisti. 

Iseseisev ja sõltumatu
Kamin töötab ise: võtab salvest 
pelletid, laseb need põlemispot-
ti, süütab ja kustutab. Kaminad on 
täiselektroonilised ehk erinevaid pa-
rameetreid on võimalik seadistada. 
Nii saab määrata, millist tempera-
tuuri toas hoida, millal kütta ja mil-
lal mitte, kas kamin hakkab kütma 
näiteks õhtul enne pererahva ko-
ju jõudmist või hoiab päeval lihtsalt 
madalamat temperatuuri. 

Pelletikaminat saab kasutada ka 
suvilates ja maamajades, kuhu min-
nakse nädalavahetusel. Saabujate 
soovi korral süütab kamin ennast 
eelnevalt ise ja kütab toad mõnu-
salt soojaks. Isegi kõige külmemate 
ilmadega hakkab kamin sooja and-
ma juba paarikümne minutiga ning 

suudab kiirelt sobiva temperatuuri 
saavutada.

Mitte ainul iluasi
Pelletikaminatel on palju erinevaid 
disainivariante, värvitoone ja keraa-
milistest plaatidest kaunistusi, sa-
muti on valikus suuri kivikaminaid. 

Erisoovi korral võib soetada 
pelletikamina südamiku, mida saab 
kasutada olemasolevas kaminas või 
millele võib ümber ehitada endale 
meelepärase korpuse.

Väikeste kaminate küttevõimsus 
on 2,5–5,8 kW. Kui võtta 1 kW 10 
m2 kohta, siis on näha, et selline ka-
min kütab vabalt soojaks 30–40 m2

toa ja võimsust jääb veel ülegi. Ala-
ti tasub valida kamin köetava pinna 
suuruse ja soojustuse põhjal ning na-
tuke ehk võimsam, et vältida seadme 
pidevat täiskoormusel töötamist. 

Peale ühe ruumi kütmiseks mõel-
dud kamina võib osta sellise, mis kü-
tab soojaks kõrvaltoad või koguni ter-
ve maja. Selleks kasutatakse õhkküt-
tel põhinevat kaminat, mille torudega 
viiakse soe kõrvaltubadesse. 

Väga populaarsed on keskkütte-
kaminad, mille külge saab ühenda-
da radiaatorid ja põrandakütte. Selli-
ses ringluses on võimalik soojendada 
ka tarbevett. Niisugusel keskkütteka-
minal on paisupaak, tsirkulatsiooni-
pump ja kõik vajalik juba sisse ehita-
tud. Ühendama peab ainult siseneva 
ja väljuva vee torud ning suitsugaasi-
toru korstnasse. 

Keskküttekaminaga saab ära küt-
ta isegi 200–250 m2 maja. See on 
samasugune nagu pelletikatel, aga 
puudub vajadus katlaruumi järele. 
Ilusa ja hubase sisustuselemendina 
ilmestab see tuba.

Vajab korstent, elektrit ja 
puidugraanuleid
Pelletikaminast väljuva suitsugaasi 
temperatuur on poole madalam ta-
valise ahju ja kamina suitsugaasist 
ning seepärast soovitatakse kasu-
tada silekorstent. Metalltorust sile-
korstna saab paigaldada ka olemas-
oleva kivikorstna sisse.

 Kahjuks vajavad pelletikaminad 
tööks elektrit. Kui elekter on ära, siis 
kamin ei tööta. Elektritarbivus jääb 
60–200 W vahele. Elektrit tarbi-
vad elektroonilised komponendid ja 
ventilaatorid. Voolukatkestuse kor-
ral kamin ohutuse mõttes ennast ise 
uuesti ei süüta, kuid kui voolukat-
kestus kestab ainult mõne sekundi, 
siis kamin jätkab pärast voolu taas-
tumist oma tööd.

Kamina ostmisel kodulehelt 
www.pelletikaminad.ee on trans-
port ukseni tasuta ning igakülgne 
telefonitugi on saadaval tööpäeviti 
kl 9–18. 

Kõigi küsimuste korral võtke jul-
gesti ühendust, sest praktika on näi-
danud, et parimad lahendused ja va-
likud saab kindlaks teha ikka tele-
foni teel.

Pelletikaminad.ee – soe tuba iga ilmaga
Lõuna-Euroopas laialt levinud, kuid meil väga vähe tuntud 
pelletikaminad on uue põlvkonna tehnoloogial põhinevad 
kütteseadmed, millel on suur kasutegur ja ühtlasi ilus 
disain. Olgu välistemperatuur milline tahes, need moodsad 
kaminad ei jäta ühtegi kodu ega ruumi külmaks.
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Puhkepaus Norras

KADRI TAMM
aripaev@aripaev.ee

Norra mägede vahel asub mõnus puitmaja, 

mis tegelikult on sündinud Eestimaal OÜ Est-

Nor tehases. Hoone valiti tänavu aasta tehase-
maja konkursi nominentide sekka ning meel-
dis žüriile korraliku teostuse ja läbimõeldud 
lahenduse tõttu. 

“Tegelikult ekspordime 80% oma toodan-
gust Norrasse,” nentis EstNori juht Renee Mi-
komägi. “Käsitöö ja massiivne palk on seal vä-
gagi au sees.”

Norra mägede vahele sobib hästi ka loodus-

Roheline katus, puidust 
paneelid, massiivsed palgid ja 
postid aitavad Eestis EstNori 
tehases valmistatud puitmajal 
sulanduda Norra loodusesse. 

sõbralik murukatus, mis leiab seal erinevalt 
Eestist väga sagedast kasutust. “Siin on eredalt 
näha traditsioonide erinevus. 90% neist 140 ma-
jast, mille oleme Norrasse teinud, on murukatu-
sega. Vabaajamajade puhul on see eelistatuim 
lahendus,” sõnas Mikomägi.

Hemsedalis asuvas paarismajas on kaks lä-
bi kahe korruse kulgevat korterit, mõlemas on 
kaks magamistuba, kaks avarat elutuba, kaks 
vannituba, saun ning abiruum asjade hoius-
tamiseks. Külaline saab lõõgastuda mullivan-
nis, haarata seinast tsentraalse tolmuimeja või 
süüdata tule kaminasse. Ja muidugi on ole-
mas terrass, kus kohvitassi seltsis kaunist vaa-
det nautida.

“Tegu on suhteliselt luksusliku lahendusega. 
Maja lõpphind oli pea 10 miljonit Norra kroo-
ni,” märkis Mikomägi. “Tellijale meeldis tule-
mus väga ja kohe pärast Hemsedali maja val-
mimist telliti juurde veel kolm.”

Hoone sisekujunduses eelistati maaläheda-
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se stiiliga sobituvaid profiilita viimistlusmater-
jale. Puit domineerib ka interjööris: põrand on 
valmistatud tammepuust, seinu ja lage katavad 
145 mm laiused voodrilauad, siseuksed ja tre-
pid on tehtud männist ning viimistlemisel on 
kasutatud naturaalseid õlisid.

Konstruktsiooniliselt on Hemsedali ma-
ja puhul kombineeritud palk- ja karkassmaja: 
massiivsest palgist alusvööle ja katuse kandeta-
ladele sekundeerib puitsõrestikkarkass. Kahte 
korterit eraldab 50 mm õhuvahega kahekord-
ne soojustatud sein, et parandada heli- ja tu-
lekindlust. “Huvitava joonena tooksin esile ka 
mõlemale korrusele paigaldatud vesipõranda-
kütte,” lausub Mikomägi. 

Maja arhitektid on Torleif Vårdal Norrast ja 
Ülle Maiste Eestist. Norra arhitektilt pärinevad 
idee ja üldised suunised, mida Ülle Maiste täp-
sustas, et projekt põhjalikuks muuta. Ehitus-
insener Kristjan Tepner tegi konstruktsiooni-
lised joonised.

HEMSEDALI 

tehasemajal 
on Norras 
traditsioo-
niline muru-
katus ning 
tavapärasest 
erinevalt 
otsaseinas 
suured 
klaaspanee-
lid. 
FOTOD: TOOTJA
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PUIT domineerib ka interjööris: põrand on valmistatud tammepuust, seinu 
ja lage katavad 145 mm laiused voodrilauad.

LUKSUSLIK maja eputab luksusliku vaatega: otsaseinte avarad aknad toovad looduse ilu tuppa.
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  Tasub teada
Eestis tehtud kvaliteetne maja
PUITRAAMISTIKUGA ehitisel 
on kombineeritud massiiv-
seid palke ja toekaid poste. 
HOONE koosneb 200×250 
mm horisontaalsetest pal-
kidest, 300×300 mm ver-
tikaalsetest postidest ja 
200×250 mm taladest kor-
ruste vahel. 

KÕIK palkkonstruktsioonid 
on valminud käsitööna OÜ 
EstNor tehases. 
PALGID on tehtud män-
nipuust, mida eelnevalt 
18–20protsendise niiskuse-
sisalduseni kuivatati. 
Põhiline eeltöö maja valmi-
miseks toimus tehases.

SISEVII-

MISTLUSES 

eelistati 
naturaalseid 
ja tagasi-
hoidlikke 
värvitoone.

ECO OIL
LOODUSLIK VALIK PUIDUKAITSEKS

Õlitatud
Õlitatud 

põrand
      p

õrand 

on soe
   on soe 

ja mõnus!

ja mõnus!

Õlid ja hooldusvahendid puitpõrandatele
ECO OIL � tel 56 615 676 � www.ecooil.ee
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    Aasta 
puitehitis: 
    parimad 
palad
Aasta puitehitise konkursile laekus tänavu 
palju vahvaid objekte mitmes kategoorias. 
Võidu vääriliseks hinnati väike, ent efektne 
suveköök Pedasel.

AASTA 

puitehitis:  
suveköök 

Pedasel. 
Arhitektid: 
Peeter Loo 
ja Jan Sko-

limowski, 
Kamp AB. 

Ehitaja: OÜ 
Mirdi Ehitus. 

Auhinda 
annab välja 

Eesti Kul-
tuurkapital. 

FOTOD: MÄRT 

RIISTOP, OTT 

KADARIK

AASTA 

puitehitise 
konkursil 

ära märgitud 
hoone: moo-
dulmaja Võ-

rus. Arhitekt: 
Rene Valner. 

Ehitaja: Ult-
rakub OÜ.

TEHASEMAJA 

eriauhind: 
korterma-

ja Oslos. 
Arhitektuur: 

FuthArk 
Arkitekter 

AS. Tootja ja 
ehitaja: AS 
Kodumaja. 

Auhinda 
annab välja 

Eesti Puit-
majaliit.
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LIIMPUIDU 

eriauhind: 
Tartu Tam-
me staadioni 
tribüün. 
Arhitektid: 
Andres Siim 
ja Kristel 
Ausing, AB 
Siim ja Kreis. 
Ehitaja: AS 
Nordecon. 
Auhinda 
annab välja 
AS Liimpuit.

VINEERI eri-
auhind: Keila 
Muusikakoo-
li (arhitekt 
Andres 
Põime) kont-
serdisaali 
sisekujun-
dus. Preemia 
pälvisid arhi-
tektid Reet ja 
Liisa Põime. 
Ehitaja: KMG 
Ehitus. Au-
hinda annab 
välja UPM 
Kymmene 
Otepää AS.

FASSAADI-

PREEMIA: 

Rakvere 
Teatri ajutine 
suvelava. Ar-
hitektid: Ott 
Kadarik ja 
Mihkel Tüür, 
Kadarik Tüür 
Arhitektid 
OÜ. Ehitaja: 
Rakvere 
Teatrimaja 
SA lavame-
hed. Auhin-
da annab 
välja AS Rait. 
FOTOD: OTT 

KADARIK
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Aasta tehasemaja 
konkursi võitis 
Kodumaja
Aasta tehasemaja konkursi nominenti-

deks valitud viie Eestis toodetud hoone 

puhul hindas žürii muu hulgas nii head 

materjalikasutust, arhitektuuri kui ka 

üldist ehituskvaliteeti. 

AASTA 

tehasemaja: 
Kodumaja 
korrusmaja 
Oslos. Hoone 
paistab silma 
maavärina-
kindluse, 
energiasääst-
likkuse ja 
tulepüsivuse 
poolest. 
Nõuete täit-
miseks tegid 
koostööd eri-
nevate maade 
eksperdid. 
Arhitektuur: 
FuthArk 
Arkitekter AS. 
FOTOD: TOOTJAD

Teostame töid üle Eesti! Telefon 56 60 60 10 •  info@therm.ee • www.therm.ee

Spetsiaalsete ainete vesilahused segatakse va-
jalikes suhetes kokku ja muudetakse suruõhu 
abil vahuks, mis pumbatakse seinatühimikes-
se. Soojustusvaht koosneb miljonitest väikes-
test purunenud õhumullidest. Tahkudes muu-
tuvad need pehmeks, valgeks, veeauru läbi-
laskvaks materjaliks − termovahuks. Materjal 

on mõeldud spetsiaalselt elumajade seintes 
olevate õhuvahede täitmiseks. Termovaht so-
bib ka ideaalselt vana klaasvatiga soojustatud 
majade n-ö ületäitmiseks. Vaht ei paisu ega riku 
hoone konstruktsioone.
See on ainus võimalus, kui sinu maja seina-
konstruktsioonis on õhutühimikud.

Seinavahes olev õhk, mis on seina sisemi-
se osa mõjul soojenenud, tõuseb üles. Selle 
asemele tungib altpoolt hõredatest kohta-
dest külm õhk. Katusealusesse ruumi tõus-
nud õhk viib pragudest välja kuni 80 prot-

senti seinte kaudu kaduvast soojusest. Soe 
õhk, mis ei ole veel katusealuse kaudu väl-
juda jõudnud, puutub kokku külma välis-
müüritisega ja langeb jahtudes allapoole, 
kuni seina sisemise osa mõjul taas sooje-

neb. Niisugune konvektsiooniring põhjus-
tab umbes 20 protsenti seinakaudsest soo-
juskaost. Sellest “korstnast” väljub soojus 
hoonest palju kiiremini, kui seda ette ku-
jutatakse.

MIKS ON TÜHJA  ÕHUVAHEGA SEIN KÜLM?

SÜSTIME SEINAD SOOJAKS! •  Soojustatava maja fassaadi ei ole vaja lõhkuda
•  Soojustamine on kiire ja efektiivne
•  Teie küttekulud vähenevad märgatavalt
•  Termovaht on veeauru läbilaskev ja vett mitte-

imav materjal
•  Termovaht on suurepärane soojusisolaator
•  Termovahul on hea tulepüsivus
• Termovahuga soojustamine on 

väga soodne
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Mechelin Eesti OÜ
Laki 15, 

12915 Tallinn
telefon 656 3875

faks 656 3876
senco@senco.ee 

www.senco.ee

               naela- ja                naela- ja 
klambripüstolid,klambripüstolid,
kruviautomaadidkruviautomaadid

SEGUMIKSERID

KÄSITÖÖRIISTAD

TOLMUIMEJAD

KOMPRESSORID

AKUTÖÖRIISTAD

KÄSITÖÖRIISTAD

ELEKTRILISED
KÄSITÖÖRIISTAD

UUED 

MUDELID

Ega tali taeva jää!
Põrandad on külmad?
Veetorud külmusid lõhki?
Trepid ja kõnniteed olid libedad?
Autoga ei pääsenud garaaži?
Jääpurikad ähvardasid nii inimesi 
kui autosid?
Majade fassaadid jäätusid?

DEVI kaabelküttesüsteemid 
lahendavad need probleemid 
lihtsalt ja soodsalt!

Deviflex™ küttekaablitel ja Devimat™ küttemattidel on garantiiaeg 10 a, 
teistel DEVI toodetel 2 a. Saadaval hästivarustatud ehitus materjalide ja 
elektritarvikute kauplustes.

Tel: 65 65 325, devi@devi.ee, www.devi.ee
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ŽÜRII hindas 
ka Seve 
Ehituse ASi 
kolmekor-
ruselist 
puitkarkas-
sile rajatud 
eramut 
Norras. Maja 
jäi meelde 
erilise arhi-
tektuurse 
lahenduse 
poolest. Ar-
hitekt: Eirik 
Ryssgaard.

AASTA 

tehasemaja 
konkursil 
märgiti ära 
EstNor OÜ 
palkidest 
ja puitkar-
kassist 
kombinee-
ritud kahe-
korruseline 
eramu, mis 
asub Norras. 
Arhitektid: 
Torleif Vår-
dal Norrast 
ja Ülle Maiste 
Eestist. 

NOMINENDID: ASi Ritsu kahekorruselise hoone Piia projekti 
kohandati tellija soovi järgi. Arhitekt: Helen Novikov.

NOMINENDID: Timbeco Woodhouse OÜ loodud maja Saare-
maal sobitub ümbritsevasse keskkonda.
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TREPID
UKSED
TELLITUD MÖÖBEL
JA MUU TISLERITÖÖOÜ AVILA PUIT

Avila Puit OÜ
tel 515 2011, 554 1587, info@avilapuit.ee 

www.avilapuit.ee

Kui kuskilt ei saa, 
siis tulge meie juurde!

TARINDID:
 RAUDBETOON JA KIVI
 METALL
 PUIT: element/karkass, moodul, 
            palk, ogaplaat (fermid)

Veerenni 56, Tallinn 11313 I tel 683 9070 I kpme@kpme.ee

IDEEST TEOSTUSJOONISTENIIDEEST TEOSTUSJOONISTENIIDEEST TEOSTUSJOONISTENI

PROJEKTEERIMISBÜROO 
KPME ARHITEKTUUR:

HOONED
RAJATISED
PLANEERINGUD
SISEARHITEKTUUR

PROJEKTIJUHTIMINE

logistikauudised.ee

Tea, mis toimub!
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TALLINN, Forelli 11, Tallinn 10621; tel/faks: 65 65 744; e-mail: uninaks@uninaks.ee www.uninaks.ee

BETOON C30 KUIVBETOON TÄITE-, 
TASANDUS- JA VALUTÖÖDEKS

Survetugevusklass  C25/30

Tera suurus max 3 mm

Kulu: 25 kg kotist saab ca 0,013-0,015 m3 betooni

Pakend: 25 ja 1000 kg

Kasutatakse tasanduskihtide valamiseks, betoonpõrandate valamiseks 

ja remondiks, väikesemahuliste betoonkonstruktsioonide valuks, 

raudbetoondetailide montaažitöödeks, montaaživigade parandamiseks.

Talveperioodil toodetakse külmumisvastase lisandiga (-10 0C) segu.

PAISUV BETOON M 400  GRANIITKILLUSTIKUL PÕHINEV 
KIVINEMISEL PAISUV KUIVBETOON 

Survetugevusklass  C30/37

Tera suurus 4-10 mm

Kulu: 25 kg kotist saab ca 0,013-0,015 m3 betooni

Pakend: 25 kg

Kasutatakse betooni valutöödel, kus vajalik betooni paisumine kivinemisel. 

Kivinemisel betoon paisub ca 2 % oma mahust. Pärast kuivsegule vee lisamist 

on valamiseks aega kuni 20 minutit. Hilisemal valamisel väheneb paisumisefekt 

nullini. Kivinenud betoonil on hea survetugevus ja külmakindlus. 

JOOTEBETOON C70  PUMBATAV JA KÄSITSI PAIGALDATAV, 
KIIRKIVINEV JOOTEBETOON

Survetugevusklass  C55/67

Kulu: 25 kg kotist saab ca 0,013-0,015 m3 betooni

Pakend: 25 ja 1000 kg

Betoondetailide paigaldamiseks, ühenduskohtade liitmiseks, ankrute 

paigaldamiseks ja monolitiseerimiseks. Kitsaste täitevalude valamiseks. 

Voolavus 110 mm (EVS-EN 13813 alusel) , kui lisada kuivsegule 20% vett.

GRANIITBETOON M 500  GRANIITKILLUSTIKUL PÕHINEV 
MITTEKAHANEV KUIVBETOON

Survetugevusklass  C45/50

Tera suurus 4-10 mm

Kulu: 25 kg kotist saab ca 0,013-0,015 m3 betooni

Pakend: 25 kg

Kasutatakse betooni valutöödel, kus on vajalik betooni väga suur tugevus 

ja külmakindlus. Igasugusteks raudbetoondetailide montaažitöödeks, 

paneelide, tugipostide, riivide, silluste jne paigaldamiseks. Talveperioodil 

toodetakse külmumisvastase lisandiga (-10 0C) segu.

VERTIKAALVUUGIBETOON  BETOONELEMENTIDE PÜSTIVUUKIMISEKS 
PEENETERALINE MITTEVALGUV KUIVBETOON

Survetugevusklass  C30/37

Tera suurus max 3 mm

Kulu: 25 kg kotist saab ca 0,013-0,015 m3 betooni

Pakend: 25 ja 1000 kg

Kasutatakse vertikaalsete vuukide täiteks betoonipumbaga. Raudbetoonist 

detailide vahede täiteks ühepoolse saalungiga. Igasuguste montaaživigade 

parandamiseks. Betoon on ilmastikukindel. Talveperioodil toodetakse 

ettetellimisel koos külmumisvastase lisandiga kasutamiseks kuni -10 0C.

KIIRBETOON KIIRUST NÕUDVATEKS TÄITE-, 
TASANDUS- JA VALUTÖÖDEKS

Survetugevusklass  C30/37

Tera suurus 0-4 mm

Kulu: 25 kg kotist saab ca 0,013-0,015 m3 betooni

Pakend: 25 ja 1000 kg

Kasutatakse tasanduskihtide valamiseks, betoonpindade valamiseks ja 

vana betooni remondiks,väikesemahuliste betoonkonstruktsioonide valuks, 

montaaživigade parandamiseks, mitmesugusteks valutöödeks.
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