
Olles ise juba osalenud korte-

relamute renoveerimise juhti-

misel, ei näinud ma ületamatuid 

raskusi. Teadmata oli ainult 

see, kas suudame ikka venti-

latsioonisüsteemi väljaehita-

misega täita Kredexi nõudeid, 

sest ventilatsioonisüsteem oli 

ka minule kõige võõram asi. 

Asjaajamine ja dokumentide 

esitamine oli samas minu jaoks 

üks kergemaid asju.

Mis olid olulisemad tööd ja 

kas kõik algul plaanitu sai ka 

teostatud?

Kõik tööd, mis olid plaanitud, 

said tehtud ja lõpuks saime ise-

gi parema tulemuse, kui algul 

loota oskasime. Suurematest 

töödest tehti ära järgnev: vana 

katusekate eemaldati ja paigal-

dati uus (400mm) soojustatud 

kate; eemaldati kõik vanad 

aknad ja paigaldati uued kol-

mekordsed klaaspakettaknad, 

mis nihutati soojustusega ühte 

tasapinda, et kaoks külmasil-

lad; eemaldati kõik rõdupiir-

ded ja paigaldati uued; rõdud 

ehitati lodžadeks ehk avatava 

klaaskonstruktsiooniga. Ter-

ve korterelamu fassaad soo-

justati villaga ja seinad kaeti 

Stonerex tsementkiudplaadi-

ga. Korterelamule ehitati uus 

soojustagastusega ventilat-

sioonisüsteem, mis on hästi 

toimima jäänud ja nüüd olen 

isiklikult kuulnud ka juba kiidu-

sõnu. Ventilatsioonisüsteem 

on kaugloetav. Renoveeriti 

veel üldelektrisüsteem, vahe-

tati välja korruste kilbid ja ter-

ve maja üldvalgustus. Samuti 

renoveeriti küttesüsteem – eel-

mise ühetorusüsteemi asemel 

rajati kahetorusüsteem ja küt-

tekehadele paigaldati sund-

ventiilid, mida saab reguleeri-

da temperatuuril 18-23 kraadi. 

Terve korterelamu veetarbi-

mise süsteem viidi kaugluge-

misele ja enam keegi veenäite 

teatama ei pea. 

Kes oli ehitaja ja kes teostas 

ehitusjärelevalvet?

Ehitajaks oli EVIKO AS Tartust 

(objektijuht Andres Nurk), kelle 

tööga jäime lõpuks  väga rahu-

le. Ehitusejärelevalvet teostas 

Casaverde OÜ (Alar Vinkel). 

Kuna ma ise ei soovinud teh-

nilise konsultandi teenust oma 

majale osutada, siis tehniliseks 

konsultandiks valisime Tiit Tai-

mistu.

Kui palju tekkis renoveerimi-

se eel ja ajal ettenägematuid 

probleeme ja mis tööd olid 

kõige keerukamad?

Renoveerimise eel oli suuri-

maks probleemiks ikka projek-

teerimine ja heade projektide 

saamine. Kõige raskemaks 

eriosaks kujunes ventilatsioo-

nisüsteemi normidele vasta-

mine, aga tänaseks päevaks 

on teada, et oleme saavutanud 

tunduvalt parema 

s ü s t e e -

mi, kui 

seda 

nõu-

d e d 

e t t e 

n äg i d . 

Kõige kee-

rulisemaks tegevuseks 

oli kõik see, mis puudutab ini-

mesi isiklikult (korterisisesed 

tööd), sest alati on kõigil oma 

arvamus. Ehitustehniliselt oli 

kõige keerukam kõver korter-

elamu kuidagi sirgemaks saa-

da. Rõdude avanemisel selgus 

ka tugiseinte halb seisukord ja 

tuli teha palju saneerimistöid. 

Mis on olulisemad võidud, 

mida renoveerimine majaela-

nikele andis?

Kindlasti hindavad majaelani-

kud korterelamut ennekõike 

väljanägemise järgi, aga nüüd, 

kui kõik uus süsteemselt töö-

tab, on tulnud juba ka natuke 

kiitust. Mõned inimesed on öel-

nud, et on nüüd värske õhuga 

toas väga rahul, kuigi alguses, 

Millal ja miks tekkis maja re-

noveerimise mõte? 

Korterelamul oli palju puudu-

si ja mitmetes korterites ka 

hallitust. Eelnevalt oli korte-

relamut kuidagi remonditud, 

aga ikka tuli teha seda mõne 

aja pärast  uuesti. Erinevatel 

aegadel oli palju juttu sellest, 

mida ja kuidas võiks teha, aga 

otsusteni ei jõutud. Korterela-

mu kordategemisest rääkisime 

pidevalt peaaegu kolm aastat. 

Esimesel aastal ei jõutud kuhu-

gi ja otsuseid ei tulnud. Teisel 

aastal saime projekteerimiseks 

ja Sihtasutuselt Kredex toetu-

se küsimiseks üldkoosolekult 

nõusoleku, aga siis tuli see 

napi häälteenamusega. Olles 

ise Kredexi tehniline konsul-

tant,  sai palju tööd tehtud, et 

inimestele maja renoveerimise 

vajalikkust selgitada. Kaasasi-

me selleks ka erinevaid spet-

sialiste. 

Kuidas saite nõusse majas 

olevate korterite omanikud?

Korteriomanikud olid alguses 

väga pessimistlikud elamu 

korda tegemises, aga järje-

pidev selgitamine ja hea asja 

nimel seismine tõi lõpuks suu-

re poolehoiu – renoveerimise 

poolt hääletas lõpuks 48 kor-

teriomanikku. Käisin isiklikult 

inimestele selgitamas, mida 

tahame teha ja kaasasime ma-

jast inimesi, kes oskasid kasvõi 

natukenegi abiks olla. Samuti 

on meil aastaid olnud väga tub-

li tegevjuht Heidi Uuspõld, kelle 

tubli toimetamine ja inimeste 

informeerimine  aitasid igati 

kaasa, et maja ilusti korda te-

hakse. Juba alguses olid päris 

paljud elanikud tervikrekonst-

rueerimise poolt.

Kui keeruline oli saada re-

noveerimiseks Kredexi toe-

tust?

Kredexi toetuse saamine pol-

nud üldse raske, sest töötan ise 

Kredexi tehnilise konsultandina 

ja  tean täpselt, mida nõutakse. 
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Renoveeritud kortermaja Vasara tänaval

ku i 

s ü s -

teem tööle sai 

pandud, ehmatasid paljud ini-

mesed ära, sest polnud harju-

nud nii suurte õhuvoolude lii-

kuvusega. Müra mõnes korteris 

on veel pisikeseks probleemiks 

jäänud, aga ventilatsioonisüs-

teemi järjepidev häälestamine 

käib ja see saab paika tavaliselt 

poole aastaga. Samuti kadus 

inimestel näitude teatamise 

kohustus. Inimeste elukesk-

kond paranes terviklikult. Tõu-

sis tunduvalt korteriomandi 

hind ja väga palju on kiidetud 

nii suure korterelamu üldist 

väljanägemist. Kütteperioo-

di ajal pole kommunaalarved 

tõusnud, kuigi teenindatakse 

ka võetud pangalaenu. Keva-

del on plaanis korrastada kor-

terelamu haljastust ja seda na-

tuke ilusamaks teha.

Kas vastab tõele, et kütte 

kokkuhoid on nüüd sedavõrd 

suur, et Utilitas tundis selle 

vastu juba huvi?

Jah, me ise oleme seda võrrel-

nud ja Keila Utilitase osakonna 

juht märkis, et meie korterela-

mu küttekulu eelnevate aasta-

tega on langenud kuskil 55%. 

Rahasse ümberarvestatult 

võrdub see summa korterela-

mu renoveerimiseks võetud 

pangalaenu  põhiosa kuupõhi-

se maksega.

Kui peaksite kõike otsast 

alustama, mida teeksite tei-

siti?

Oma korterelamu puhul ei os-

kaks ma midagi sellist välja 

tuua, sest olin tegelikult palju 

hullemaks valmis. See koostöö, 

mis saavutati kohe alguses 

kõigi osapoolte vahel, töötas 

suurepäraselt ja kõik plaanitu 

tehti  ära. Objekt valmis täpselt 

paika pandud tähtajal. Mitmeid 

pisikesi asju ei osanud ette 

näha ja nende tegematajätmi-

ne häirib nüüd natuke. Näiteks 

see, et trepikodades sai tehtud 

ainult minimaalne sanitaarne 

remont ja postkastid jäid välja 

vahetamata. Kõik, kes plaani-

vad korterelamut renoveerida,  

peavad silmas pidama seda, et 

ühistu juht peab 24/7 asja sees 

ja juures olema.

Tegelen ise igapäevaliselt ka 

teiste korterelamute tervikre-

konstrueerimise juures tehnili-

se konsultandina ja 2016. a val-

mis minu juhtimisel veel kolm 

maja, mis said Kredexilt 40% 

toetust. 2017.a on mul Kei-

las plaanis paar korterelamut 

korrastada, mis  peaks täitma 

samuti Kredexi 40% toetuse 

tingimused. Kõige tähtsamaks 

pean ikka inimeste endi suh-

tumist, sest korda tehakse ju 

neile kuuluv kinnisvara. Enne 

kui töölisele halvasti öeldakse, 

tuleks aru saada, mille eest 

seda tehakse.

Samuti tahaksin ära mär-

kida, et kõik, kes soovivad 

rekonstrueerida oma korter-

elamut  Kredexi toetusega, 

ei peaks otsusega venitama. 

Praegu alustades jõuab seda 

veel teha. Aasta lõpuga oli 

Kredexi 102 miljonist eurost 

toetusteks eraldatud juba 42 

miljonit ja arvatakse, et raha 

jätkub vast ainult 2018. a sügi-

seni.

Julget pealehakkamist kõi-

kidele korteriühistutele!

Kõik kes 

soovivad rekonstrueeri-

da oma korterelamut  Kredexi 

toetusega, ei peaks otsusega 

venitama


