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Täna tehtud otsused annavad
kindlustunde tulevikus!
Olete vast kuulnud seda lugu,
et kui vanasti taheti maja
ehitama hakata, valiti esmalt
välja sobiv paik ja mindi sinna koeraga jalutama. Sinna,
kuhu koer pikali heitis, planeeriti maja.
Kõige esimesena ehitati krundile käimla, siis mindi metsa palke valima. Palgid
võeti maha veebruaris vana kuu ajal
ja põhjatuulega, seda selleks, et puu ei
mädaneks ega koitaks tulevikus. Siis
jälgiti, kus koer kõige rohkem pikutab
– sinna tehti magamistuba. Kaevukoht
otsiti välja vitsaga või vaadati, kus kass
magab – see pidavat olema hea koht
kaevu kaevamiseks. Maja ehitamise
kohas uuriti ka vitsaga, et korsten ei
juhtuks veesoone peale, sest siis ei
hakkavat tööle.

Tänapäeval vaevalt et keegi oma
majaehitust selliste protseduuridega
alustab. Nüüd usub igaüks meist seda,
mida tahab – kas teaduslikke uuringuid, kõrgtehnoloogilisi kõikekannatavaid materjale, kliima soojenemist või
veel midagi muud. Samas on läbi
aegade olnud maja ehituses alati
läbivalt üks ja sama eesmärk – maja
peab sooja pidama.
Seoses energilise arenguga ehitusmaterjalide tööstuses pole majade
soojapidavust enam eriti raske
saavutada. Palju olulisemaks saab
hoopis sellesama soojusenergia taaskasutamine. Nii on saanud viimase aja
populaarseteks märksõnadeks ehituses
madala energiatarbimisega hooned,
passiivmajad ning alternatiivsete
energiaallikate kasutamine hoonetes.
Energiasäästu teema on oluline ka
Vabariigi Valitsuse tasandil. Meil on

vastu võetud „Energiasäästu sihtprogramm aastateks 2007–2013“, mis toetab
just kütuse- ja energiamajanduse
arengukava elluviimist. Samuti tegeleb
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium aktiivselt teiste energiasäästlikku elu- ja mõtteviisi propageerivate
tegevustega, nagu näiteks energiamärgise tutvustamise ning erinevate
uuringute ja koolituste läbiviimisega
energiasäästu vallas. Ainet seminaride
ja uuringute läbiviimiseks annab ka
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi määrus hoonete energiatõhususe miinimumnõuete kohta.
Käesolevas, järjekorras juba kolmandas Korstnalehes võtame meiegi
käsitleda energiasäästu teemad, seda
küll eelkõige küttesüsteemide seisukohast. Sest nagu ütles oma intervjuus
Tallinna Tehnikaülikooli professor
Teet-Andrus Kõiv, ei ole mõtet kulutada

raha maja seinte ja katuse renoveerimiseks, kui jäetakse uuendamata
kütte- ja ventilatsioonisüsteem.
Energiatõhus maja saab toimida vaid
kompleksselt läbimõeldud süsteemina.
Oma panuse majade energiasäästlikumaks muutmisele annab ka
Schiedel. Sel aastal hakkame Eestis
müüma täiesti uut moodulkorstna
plokki, mis tänu oma tehnoloogilisele
täiendusele võimaldab senisest enam
kasutada ära kütmisel saadud
soojusenergiat maja sees. Ehk siis
lihtsalt öeldes aitab hoida sooja toas.
Seega, tulles tagasi alguse juurde –
mõned põhimõtted on muutumatud.
Säilitagem siis tänapäevaste võimaluste juures tervet mõistust ning ehitagem
oma majad nii, et ka meie lapselapsed
saaksid neist rõõmu tunda!

Energiamärgis on dokument, mis näitab,
kui palju hoone või selle osa (korter)
tarbib energiat, mis kulub hoone kütmisele, jahutamisele, vee soojendamisele,
ventilatsioonile, valgustusele vms. Mida
kõrgem on hoone energiatõhususe klass

(A-st kuni G-ni), seda väiksemad on tulevikus energiaarved. Energiamärgis on vajalik
selleks, et eluaseme soetaja teaks, millised
hakkavad tulevikus olema tema elektri- ja
soojaarved. Lisainfo Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi kodulehelt:
www.mkm.ee
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See on hoone, mille energiatarvidus on vaid
kümnendik tavalise uue maja energia vajadusest ning kus tänu madalatele küttekuludele
(15 kWh/m²/aastas) on võimalik loobuda
aktiivsest küttesüsteemist. Passiivmaja
tähendab vaba soojuse (päikese, hoone, ko-

dumasinate ja inimeste soojuse) maksimaalset ärakasutamist. Erinevalt muudest
lahendustest (null-kütteenergia ja nullenergia majad) on passiivmaja osutunud
elujõuliseks põhjusel, et küttevajadust ei
viida mitte just võimaliku miinimumini,
vaid teatud mõistliku piirini.
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Mida tähendab energiatõhus ehitus?
Viimasel ajal on väga palju
räägitud energiasäästust
ja energiatõhusate majade
ehitamisest Eestis. Meediast
on kõrvu jäänud sellised
väljendid nagu passiivmaja,
energiamärgis, madala energiatarbimisega seadmed,
energiasäästlikud materjalid ja muudki huvitavat.
Energiasäästu teema on
juba pikemat aega aktuaalne
olnud ka valitsuse tasandil,
mille üheks väljundiks on
„Energiasäästu sihtprogramm 2007–2013“.
Korstnalehe toimetus pöördus Tallinna
Tehnikaülikooli poole, et uurida, millised on uusimad suunad kütte- ja ventilatsiooni vallas ning kas ja kuidas need
aitavad kaasa energiasäästule. Meie
küsimustele oli lahkelt nõus vastama
TTÜ Keskkonnatehnika Instituudi kütte- ja ventilatsiooni õppetooli juhataja
professor Teet-Andrus Kõiv.

Millega täpsemalt tegeleb
TTÜ Keskkonnatehnika
Instituut?
TTÜ Keskkonnatehnika instituudis on
kolm õppetooli:
• Veetehnika õppetool – tegeleb
lisaks oma eriala õpetamisele ka
uurimistööga veemajanduse, reovee
puhastuse ja prügilate valdkonnas.
• Keskkonnakaitse aluste õppetool
– tegeleb lisaks õppetööle (sh uue
rahvusvahelise magistriprogrammi
raames) aktiivselt uurimistööga ka
veeseire, veekvaliteedi, veekaitse,
jõgede veekvaliteedi modelleerimise
vallas ning kliimamuutuste küsimustega. Õppetoolil on akrediteeritud
keemialabor vee keemiliste analüüside tegemiseks, mis on referentslaboriks pinnavete ja merevee alal.
• Kütte ja ventilatsiooni õppetool –
tegeleb nii õppetööga, kui ka aktiivselt teadustööga hoonete energiatõhususe, ventilatsiooni ja sisekliima
ning sooja tarbevee valdkonnas.
Õppetoolis on seitse doktoranti,
kelle uurimistemaatika on seotud
hoonete energiatõhususe, sisekliima ja ventilatsiooniga. Koostöös
ehitusfüüsikutega on kavandamisel
testhoone-labori ehitus, kus saab
uurida hoonet, tema piirdetarindeid, sisekliimat, insenerisüsteeme
ja alternatiivseid energiaallikaid.
Tehtud on ettevalmistused uue
magistriõppekava „Hoonete energiatõhusus” käivitumiseks alates
septembrist 2011. Õppekava on
unikaalne selle poolest, et õppurid
alustavad lõputöö tegemisega juba
teisel õppekuul. Õppetoolis on
rajatud uued otsese ja hajuskiirguse
uurimislaborid.

Kuidas iseloomustate tänast
olukorda ehituses – millised

on hetkel kõige aktuaalsemad teemad või valdkonnad,
millega tuleb tegeleda?
Ehituses on praegusel ajal eriti
aktuaalne hoonete energiatõhususe
suurendamine. Euroopa Komisjon
on püstitanud suured eesmärgid, mis
peaksid realiseeruma aastaks 2020.
Need on seotud nii hoonete energiakulude olulise vähendamise kui ka
alternatiivsete energiaallikate laialdase
kasutamisega. Viimaste seas on olulisel kohal päikeseenergia.
Kütte valdkonnas on viimastel aastatel
kiiresti hoogustunud soojuspumpade üha laialdasem kasutamine, oma
tõuke selleks on andnud õhk-vesi
soojuspumpade tehnoloogia areng.
Sellega seonduvalt liigutakse kaasaegsetes küttesüsteemides vee arvutuslike
temperatuuride alandamise suunas.
Aktiivselt energiasäästuga tegeledes
ei või unustada head sisekliimat – see
tähendab üha suurema tähelepanu
pööramist ventilatsioonile. Siinkohal
tasuks märkida, et elamute õhuvahetuse küsimusi tuleb lahendada mõnevõrra erinevalt avalik-ühiskondlikest
hoonetest. Kaasaja nõuetest tulenevalt
on elamutes olulisel kohal paindlikud
ja hästi reguleeritavad ventilatsioonilahendused. Sellesuunaline aktiivne
uurimistegevus toimub ka kütte- ja
ventilatsiooni õppetoolis.
Kiiresti areneb ka kaasaegne materjaliteadus, sest järjest aktuaalsemaks
muutuva energiasäästu teema tõttu on
nõudlus uute ehitusmaterjalide järgi
üha kasvamas. Märgiks kõigepealt
uusi kõrgtehnoloogilisi soojustusmaterjale, mille soojuserijuhtivus on mitmeid kordi parem seni kasutatavatest
soojustusmaterjalidest.
Ventilatsiooni valdkonnas on uusimateks lahendusteks ruumipõhiseid ventilatsiooniagregaadid, mis baseeruvad
efektiivsetel soojusvahetitel ja hästi
madala müranivoo ja väikese energiatarbega ventilaatoritel. Samas tuleb
märkida, et uute lahenduste edukaks
rakendamiseks meie oludes on vaja
teha tõhusat arendus- ja uurimistööd.
Julgen loota, et kõik TTÜ ehitusteaduskonna lõpetajad aastal 2011 mõistavad, et tänapäeval saab ehitada vaid
hooneid, mis on heade soojustehniliste
näitajate ja kaasaegsete insenerisüsteemidega. Selline kompleksne lahendus võimaldab jõuda hoopis uuele
tasemele hoonete energiatõhususes.

väikese elektritarbega majapidamis- ja
olmeseadmeid. Kindlasti kasutatakse
päikeseenergiat. Taolise eramu primaarenergia tarve on alla 100 kWh/m²
aastas. Siit edasi minnes võime jõuda
n-ö null-energiatarbimisega hooneni, mis tähendab, et hoones toimub
energia tootmine tasemel, et seda saab
müüa ühtsesse võrku (näiteks PV ehk
päikesepaneelidega toodetud elekter).
Selle võrra võime talvisel ajal, kui
energiatarve on kõige suurem, kasutada ostetud energiat.

Meile on „pärandiks” nõukogude ajast jäänud suur hulk
nii korter- kui eramaju, mida
praegu hoogsalt renoveeritakse – vahetatakse aknaid,
soojustatakse seinu ja pannakse uus katus. Milliseid
vigu siinjuures kõige rohkem
tehakse ning kuidas neid
saaks vältida?

Kuidas te selgitaksite lihtsalt
ja ülevaatlikult, mida tähendab passiivmaja ja kas see on
ainus võimalik variant energiatõhusa maja ehitamiseks?

Meil on tõesti enamus elamutest pärit
nõukogude ajast. Kuna nende energiakulu on väga suur, on asutud neid ka
intensiivselt renoveerima. Põhiprobleemid on seotud sellega, et renoveerimistöid ei tehta kompleksselt. Näiteks
renoveeritakse küll piirdetarindeid
(seinad, aknad, katus), kuid jäetakse
renoveerimata vana küttesüsteem.
Tulemuseks on see, et suur osa kavandatud säästust jääb tegelikult kätte
saamata.

Passiivmaja asemel on õigem kasutada
terminit madala energiatarbimisega
hoone. Niisuguses hoones kasutatakse
väga hästi soojustatud piirdetarindeid
(ehk siis vundament, seinad, aknad,
katus), väga tõhusa soojustagastusega ventilatsiooniagregaati, samuti

Teine probleem on seotud sellega, et
akende vahetamisel tüüpkortermajades ei renoveerita ventilatsioonisüsteemi. Selle tulemusel halveneb
õhuvahetus niivõrd, et võib viia
hallituse tekkeni. See omakorda võib
aga pikema aja vältel põhjustada isegi

terviseprobleeme. Praktikas on tulnud
ette ka niisugune kurioosne lugu,
kus hoone renoveerimisel paigaldati
fassaadidele küll soojustuse katteplaadid, kuid soojustus jäeti „teadlikult“
panemata.
Kortermajade renoveerimisele aitab
kindlasti kaasa hiljaaegu TTÜ ehitusteaduskonnas läbiviidud paneel- ja
telliskortermajade uuringud, mis
käsitlesid nende seisundit, sisekliimat,
kestvust, energiatõhusust, renoveerimislahendusi.

Milliseid näpunäiteid annaksite inimestele, kel plaanis
muuta oma olemasolev maja
energiasäästlikumaks? Ei ole
ju igaühel võimalust ehitada
täiesti uus maja, samas peaks
saama ka olemasolevaid süsteeme kasutades energiatarbimist vähendada?
Kui on soov alustada hoone energiasäästlikku renoveerimist, tuleks kõigepealt tellida spetsialistilt (firmalt) hoone energiaaudit. Selles tuuakse välja
erinevad energiasäästupaketid koos
energiasäästu ja renoveerimise ligikaudse maksumusega. Edasi valitakse
välja sobiv ja jõukohane säästupakett.
Järgneb projekteerimine ja ehitamine.
Kindlasti on otstarbekas enne säästupaketi valikut teha kindlaks vana küttesüsteemi tegelik seisukord, näiteks
demonteerida mõni torustiku osa,
näiteks nn pikkvint. Küsimus on selles,
et malmküttekehadega heas seisukorras ühe-toru küttesüsteemi ei ole
tingimata vaja asendada kahe-toru
küttesüsteemiga, vaid võib renoveerida küttekehade ühendussõlmed.

Kulutused selleks on 4-5 korda
väiksemad uue küttesüsteemi ehitamisest. Kui renoveerimise käigus on
vahetatud aknad ja pärast seda töötab
loomulik ventilatsioon halvasti, on
olukorra parandamiseks ka odavaid
lahendusi – näiteks lisada ruumidele
värske õhu klapid. Tuleb aga tõdeda,
et nii saab küll õhuvahetust märgatavalt tõsta, kuid oluliselt suurenevad ka
küttekulud.
Selleks et kütte- ja ventilatsioonisüsteemid energiatõhusalt toimiksid,
peaks küttekehade soojusväljastus
olema automatiseeritud (näiteks
termostaatventiilid küttekehadel).
Loomuliku väljatõmbe ventilatsiooni
korral võimaldab see õhuvahetuse
vähenedes (see toimub välisõhu temperatuuri tõustes) alandada küttekehade soojusväljastust ja nii kokku hoida
energiat. Ventilatsiooni renoveerimisel
tuleks, kui vähegi võimalik, kasutada
soojustagastusega lahendust.

Millised on rahva seas enam
levinud väärarusaamad või
müüdid seoses maja kütmise
ja ventileerimisega?
Üks väga levinud väärarusaam või
arvamus on see, et küttekeha peab
olema sama kuum nii siis, kui väljas
on miinuskraadid kui ka siis, kui väljas
on plusskraadid. Praegusel ajal on
hooned varustatud automatiseeritud
soojussõlmedega (kateldega), mis
muudavad küttesüsteemi antava vee
temperatuuri sõltuvalt välisõhu temperatuurist. Nii võib olukorras, kus väljas
on 5–6 °C sooja, küttekeha olla vaevalt
leige. Ülekütmise vältimiseks peabki
nii olema – kõrgema välisõhu temperatuuri juures on ka ruumi soojuskaod
väiksemad.

Eksiarvamused passiivmaja kohta
1. PASSIIVMAJAD VAJAVAD
ERILIST ARHITEKTUURI

3. ÕHUTIHEDATES MAJADES VOHAB HALLITUS

Moodne välimus on tänapäeval osa
passiivmaja filosoofiast. Passiivmaja
ehitades ei ole mingeid piiranguid.
On võimalik ehitada täpselt samadest
materjalidest ja sama arhitektuuriga,
nagu tavalist majagi.

Vastupidiselt võib öelda, et korraliku
ventilatsiooniga ja õhutiheda majaga
saame kontrollida, kust õhk siseneb
ja väljub, seega hoiame ära hallituse
teket ebatiheduste tagajärjel tekkivates
niiskumiskohtades.

2. PASSIIVMAJA ON MÄRGATAVALT KALLIM EHITADA KUI TAVAMAJA

4. PASSIIVMAJU KÖETAKSE
ELEKTRIGA

Passiivmaja ehitamine on kulukam
kui tavamaja oma, kuid see tasub end
kiiresti ära tänu kümme korda väiksematele küttekuludele.

Reaalselt on võimalik maja ära kütta
soojustagastiga ventilatsiooni abil,
mille soojustagastus on 90%, kuid
enamasti lisatakse ka kütteallikana
maakütte või õhkkütte soojuspump.

Soojuslikes arvutustes võetakse arvesse ka kodumasinatelt ja valgustitelt
eralduvat soojust. Sel moel saab 4W
vaba energiat ruutmeetri kohta, mida
saab vähendada 3W peale kui tava pirnide asemel kasutada LED lampe.

5. PASSIIVMAJA HOOLDAMINE ON KEERULINE
Passiivmaja ei vaja võrreldes tavalise
majaga mingit spetsiaalset hoolt ja on
peale selle suurepärase sisekliimaga,
hea õhukvaliteediga ja majas ei esine
tuuletõmbust. Lisaks on sisekliima ka
allergiavaba.
Allikas: www.passiivmajad.ee
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Küttesüsteemide korrasoleku
eest vastutab majaomanik

Kuidas lugeda
CE-märgistust
CE-märgistus on loetelu korstna
omadustest – millisele küttematerjalile
ja tingimustesse just see korsten kõige
paremini sobib. Ühel korstnal võib olla
ka mitu CE-märgitust.

Martin Lambing, Päästeameti Tuleohutusjärelevalve osakonna peaspetsialist
T
ne peatati kuni puuduste kõrvaldamiseni.
• Jaanuaris toimus tulekahju IdaVirumaal, kus suitsulõõr oli ebapiisavalt isoleeritud. Tulekahju tagajärjel hävines hoone mansardkorrus ja
katus, samuti said kahjustada hoone
tubade konstruktsioonid ja kodune
vara.
• Detsembris toimus tulekahju
Lääne-Eestis, kus tulekahju tagajärjel hävines hoone katus, osaliselt
teine korrus ning esimene korrus
sai veekahjustusi. Tulekahju tekkepõhjus oli seotud õhkküttekaminaga, kus toimus soojuse ülekandumine puidust konstruktsioonidele.

Küttesüsteemidest alguse
saanud tulekahjud ei ole
harvad, vaid need moodustavad küllaltki suure osakaalu hoonete tuleõnnetustest.
Sellised tulekahjud saavad
üldiselt alguse kas hooletusest, riketest kütteseadme
kasutamisel või tahma süttimisest suitsulõõris.
Toome siinkohal ülevaate mõningatest
lõppeval kütteperioodil (sügis 2010 –
talv 2011) aset leidnud tuleõnnetustest
ning nende tekkepõhjustest:
• Märtsis toimus Põhja-Eestis tulekahju, kus saunakerise vahetus läheduses süttis põlevmaterjal. Täpsemalt sattus saunakerisele käterätik.
Õnneks suudeti tekkinud tulekahju
kustutada enne päästemeeskondade
kohalejõudmist ning hoonele kahju
ei tekitatud.
• Detsembris toimus Põhja-Eestis
tulekahju, kus põles elumaja korruse
vahelagi ning katuse puitkonstruktsioonid. Tulekahju sai alguse
mittenõuetekohaselt paigaldatud
suitsulõõrist.
• Veebruaris toimus Ida-Virumaal
tulekahju, mis sai alguse mõranenud
ahjust. Tulekahju tagajärjel hävines
katusealune ja pööning. Samuti hävines tulekahjus peaaegu täielikult
hoone esimene korrus.
• Märtsis toimus tulekahju LääneEestis. Täpsemalt toimus tahma
põlemine suitsulõõris. Küttesüsteemi oli mõned kuud enne tulekahju
tekkimist puhastanud kutseline
korstnapühkija. Tulekahju järgselt
tuvastati küttesüsteemis ehituslikke
vigu, mille tõttu kogunes tahm ka
suitsulõõris. Kütteseadme kasutami-

Nagu eelpool toodud juhtumitest
on näha, siis peamiselt on selliste
tulekahjude tekkepõhjused seotud
inimeste hooletusega, katkiste, vigaste
või puhastamata küttesüsteemidega.
Tihtipeale ei pruugi inimene probleemi enne märgata, kui juba on reaalne
tulekahju või selle tekkimise oht käes.
Tulekahjude statistikast võib eristada 3 peapõhjust, miks küttesüsteemi
tulekahjud tekivad – rikked kütteseadmetes (näiteks mõranenud ahjud ja
korstnad jne), kütteseadme vale kasutamine (hooletus, ülekütmine jne) ning
tahma süttimine suitsulõõris (sisuliselt
on tegemist puhastamata kütteseadmetega).

Tahmapõleng on suitsulõõri
seintele kinnitunud tahma ja
pigi süttimine.
Küttesüsteemi kasutamisel võib korstna suitsulõõris koguneda piisavalt
pigi ja tahma, millega kaasneb tahmapõlengu oht. Selline oht tekib eelkõige
vale kütmise (eriti tahkekütte korral)
ning küttesüsteemi ebaregulaarse
ja mittenõuetekohase puhastamise
tagajärjel.
Tahmapõlengu ennetamiseks tuleks
eelkõige küttesüsteemi nõuetekohaselt
kasutada. Kas siis vastavalt küttesüsteemiga kaasa antud kasutusjuhendile
või jälgida üldiseid kasutamisreegleid
– näiteks mitte kasutada küttesüsteemi järjepidevalt, lisada küttematerjali
juurde vähehaaval jne. Kindlasti on
oluline tagada õige kütterežiim ja küttematerjal (näiteks kuivad puud) ning
regulaarselt puhastada küttesüsteemi.
Lisaks tuleks jälgida seda, et küttekoldes ei põletataks prahti ja jäätmeid
(plastikpakendeid jne), kuna see soodustab tahmapõlengu tekkimise ohtu.

Juhul, kui tekib tahmapõleng, siis selle
korral tuleb sulgeda kõik küttekolde
siibrid ja ka tõmberegulaatorid ning
võimalusel proovida kustutada tulekahju tulekustutiga. Tulekahju ei tohi
kustutada vee abil, kuna selle kallamisel suitsulõõri on oht, et korsten võib
hoopiski praguneda. Peale tahmapõlengut tuleks korsten kindlasti enne
üle kontrollida, kui see uuesti kasutusele võetakse. Selleks tuleb kutsuda
kutseline korstnapühkija.
Tahmapõlengut peab igal juhul vältima, sest tagajärjeks võib olla tulekahju, mille tõttu satub ohtu inimese elu
või tema vara. Arvestama peab, et
tahmapõlengu korral tõuseb suitsulõõris temperatuur kõrgemaks, kui see on
ettenähtud küttesüsteemi kasutamise
tavaolukorras. Liigse temperatuuri
mõjul võib ka küttesüsteemi välispinna temperatuur tõusta liiga kõrgeks,
mistõttu võib tekkida tuleoht ka selle
lähedal olevatele konstruktsioonidele
või materjalidele. Samuti võib ka väiksema tahmapõlengu tagajärjeks olla
küttesüsteemi kahjustumine.

1.09.2010 hakkas kehtima
uus tuleohutuse seadus.
Tuleohutuse seadusega reguleeritakse
seaduse tasemel peamiselt korralduslikke küttesüsteemi tuleohutusnõudeid. Selline tegevus on vajalik ja
oluline, kuna küttesüsteemidest alguse
saavad tulekahjud on probleemiks,
mida näitavad ka eelpool kirjeldatud
tulekahjude juhtumid ning statistika.

Olulisemad muudatused
tuleohutusnõuete osas:
• tuleohutuse seaduses on toodud
üldnõuded kõigile küttesüsteemidele – kontrollimise, hooldamise,
paigaldamise ja kasutamise ohutus;
• majandustegevusena võib tahkekütusel töötava kütteseadme, sh
korstna ja ühenduslõõri ehitada ja
paigaldada pottsepa kutsetunnistusega isik (nimetatud säte jõustub
01.01.2012);
• korstnapühkimise sagedus on üks
kord aastas, v.a juhul kui küttesüsteemi kasutusjuhend näeb ette teise
puhastamise sagedus. Oluline on
see, et puhastamise sagedus peab
välistama tahmapõlengu;
• majandustegevusena võib korstnapühkimist teha vastava kutsetunnistusega isik;
• üksikelamus võib üldiselt korstent
pühkida ka omanik ise, kuid sel

Küttesüsteemiga seotud
tulekahjud 2010. aastal
TULEKAHJU PÕHJUS

ARV

rikked kütteseadmetes

91

kütteseadme kasutamisel

152

tahma süttimine
suitsulõõris

110

juhul peab vähemalt kord viie aasta
jooksul ka korstnapühkija kutsetunnistusega inimene küttesüsteemi
puhastama, üle kontrollima ja väljastama vastava akti.

Inimesed, teadke oma õigusi
ja kohustusi!
Oluline on teada, et tuleohutuse
seaduses on pandud selgelt kirja need
nõuded, mis puudutavad küttesüsteemi
projekteerimist, paigaldamist, kontrollimist, hooldamist ja kasutamist. Selliste
tuleohutusnõuete kehtestamisel on
arvestatud reaalsete tulekahjude tekkepõhjustega ning nende tagajärgedega.
Näiteks pottsepa kutsetunnistusega
isiku regulatsiooni kehtestamise eesmärgiks on tagada inimestele kvaliteetse teenuse pakkumine pädevate isikute
poolt ehk töö tellinud inimene võib olla
kindel, et ehitatud või paigaldatud küttesüsteem on selle kasutamisel ohutu.
Inimesed võiksid olla teadlikud sellest,
et küttesüsteemi ehitamise või paigaldamise järgselt jõuaks nende kätte ka
sellealane dokumentatsioon (näiteks
küttesüsteemi kasutus- ja hooldusjuhend, kaetud tööde aktid, vastavusdeklaratsioonid ja -sertifikaadid).
Sarnaselt on üldise ohutuse huvides
kehtestatud nõue, et kutseline korstnapühkija peab kord viie aasta jooksul
kontrollima küttesüsteemi ohutust.
On oluline teada, et tegelikult on
majaomaniku kohustus võimaldada
korstnapühkijale juurdepääs küttesüsteemi puhastamiseks vajalikesse
ruumidesse või ehitise osale ning
tagada juurdepääsuks vajalikud vahendid. Tihtipeale kipuvad inimesed
arvama, et see on korstnapühkija enda
probleem. Kuid tegelikult ei ole see
korstnapühkija kohustus, vaid majaomaniku oma. Samuti on oluline meelde tuletada, et küttesüsteemi puhastamise kohta tuleb pidada arvestust ning
korstnapühkimise akt tuleb säilitada
kuni järgmise akti saamiseni.

Juhan Räni, kutseline korstnapühkija Tallinnas ja Harjumaal

Kuidas õigesti kütta:
• Küta ainult kuiva puuga! Märg puu
võib tunduda odavam osta, kuid tahmunud ja pigitunud korstnas tekkiv
tahmapõleng võib hävitada terve
maja, halvemal juhul võtta ka elu.
• Küta alati täiesti avatud siibriga!
Poolkinnine siiber ei tähenda efektiivsemat kütmist, sest õige põlemine koldes vajab piisavalt õhku,
poolkinnine siiber aga takistab
õhuvoolu, tahmates seetõttu rohkem

kütteseadet ning korstent.
• Ära viska küttekoldesse kilet, kasutatud mähkmeid ja tetrapakendeid.
Need ei põle ära, vaid tekitavad rohkelt tahma ning võivad ummistada
kütteseadme erinevaid osi. Muide,
tasub meeles pidada, et korstnapühkija saab oma töö käigus alati aru,
kas on põletatud lapse mähkmeid ja
mahlapakke või mitte!
• Küta puitbriketiga vaid neid kütteseadmeid, mis on selleks ette nähtud. Briketiga valesti küttes võib ühe
kütteperioodi jooksul kogu korstna
niivõrd ära rikkuda, et seda peab
hakkama renoveerima.
• Esmalt küta soojaks korsten. Näiteks
kahe siibriga soojamüüri kütmisel
tuleb esmalt 15–20 minutit kütta mõlema avatud siibriga – nii soojeneb
korsten (ja ka slepe) piisavalt hästi.

Pärast võib lükata n-ö suvesiibri
kinni ja kütta ühe avatud siibriga.
• Õhuvoolu reguleerimiseks kasuta
kütteseadmel olevaid õhuavasid.
Tuli peab küttekoldes põlema paraja
tõmbega, mille tugevust saabki
reguleerida alumiste õhuavadega.
• Kaminaklaas ei lähe nii kiiresti tahmaseks, kui süüdata tuli puude pealt.
Tavaliselt süütavad inimesed kamina
või ahju puude alt, sel juhul lööb tuli
välja ettepoole ehk siis vastu klaasi.

Mis on tahmapõleng?
Kui korstna lõõridesse aja jooksul
kogunenud pigi ja tahm süttivad, ongi
tegu tahmapõlenguga. Pragunenud
ja katkise korstna puhul võib põleng
kanduda ka eluruumidesse. Korstna

N1, P1 rõhuklass, antud juhul
alarõhk (N1, max 40 Pa) ja
ülerõhk (P1, max 200 Pa)
D, W

töökeskkond, antud juhul
kuivad (D) või märjad (W)
töötingimused (kondensatsioonivesi, keskküttekatlad)

KORROSIOONIKINDLUSKLASS:

Allikas: Päästeamet

Korstnapühkija annab nõu
Oma tööstaaži jooksul olen
näinud väga eeskujulikus
korras korstnaid, kuid ka
selliseid, mille omanikel
tuleks kütmine ära keelata.

temperatuuriklass, vastavalt
200/400/450/600 °C

ülekuumenemisel võivad minna põlema korstna läheduses olevad kergesti
süttivad asjad.
Tahmapõlengu tunneb ära nii:
• Korsten läheb väga kuumaks, seda
on käega katsudes kohe tunda.
• Korstnast tuleb paksu valget suitsu.
• Korsten teeb „reaktiivlennuki“ undavat häält, mille tekitab väga tugev
tõmme.
• Korstnast võib välja lennata väikseid
põlevaid pigitükke, mis võivad hõõguda veel 1–2 minutit.
• Korsten praksub ja ragiseb.
• Tuppa imbub ebameeldivat pigi või
tahma põlemise lõhna.
90% tahmapõlengutest jääb inimestele
märkamata, pigem näeb seda esimesena naabrimees kui majaelanik ise.

V1
V2
V3

gaasiküte
gaasi- ja õliküte, puit
lahtistes tulekolletes
gaasi-, õliküte, puit suletud
ahjudes, kivisüsi ja turvas

METALLIST KORSTNASÜSTEEMID:
V1
V2
V3

metallkorstna korrosioonikindlusklass (gaasiküte)
metallkorstna korrosioonikindlusklass
(gaasi- ja õliküte)
keraamilise korstna korrosioonikindlusklass (tahkele
ning gaasi- ja õliküttele)

L50050 sisemise metallsuitsutoru
materjali näitajad (L50 –
1.4404/316L, 050-0,5 mm,
suitsutoru seina paksus).
Tuuakse välja ainult metallmoodulkorstende puhul
G25

testitud tahmapõlengukindlus, number tähistab antud
temperatuuriklassile vastavat
korstna min. kaugust (mm-s)
põlevmaterjalidest

O00

tahmapõlengukindluseta
korsten, sest märgades tingimustes tahmapõlenguoht
puudub ning sellisel juhul
kaugus põlevatest materjalidest on 0 mm (võib olla vastu
korstent).

Kui võtta näiteks Prima Plusi metallkorstnasüsteemi üks märgistusi:
EN 1856-2: T600 N1 W V2 L50060 G
siis selle järgi saame teada, et
EN 1856-2 on standardi number,
millele vastab antud
CE-märgistus
T600
on temperatuuriklass,
millele vastavalt võib
antud korstnasüsteemi
kasutada kuni 600 ˚C
temperatuuriga
väljundgaasidega kütteseadmete puhul
N1
on rõhuklass, mis näitab
et see korsten töötab
alarõhul
W
sobib märgadele töötingimustele (kondensi
tekitavad kesküttekatlad)
V2
näitab, et korsten sobib
kasutamiseks gaasi- ja
õlikütte puhul
L50060
iseloomustab sisemise
suitsutoru materjali (L50
– 1.4404/316L) 060-0,6
mm (suitsutoru seina
paksus)
G
näitab tahmapõlengukindlust, kuna siin ei
järgne numbreid, mis
näitaks kaugust põlevmaterjalidest (mm-s). Antud
toru tohib kasutada
telliskorstna suitsulõõri
sisetoruna.
NB! Ohutu kauguse määramisel põlevmaterjalidest tuleb lähtuda moodulkorstna tootja paigaldusjuhistes antud
soovitustest, seda eriti metallmoodulkorstende puhul vastavalt korstna paigalduse iseloomule (nt kas välisseinal
või siseruumides, läbiviigud põlevmaterjalist vahelaest või -seinast, jms)

KORSTENT OSTES
KÜSI MÜÜJALT
CE-MÄRGISTUST!

Hea korsten on maja õnn!

4 KORSTNALEHT

Kaasaegsed võimalused ahjude,
kaminate ja küttekatelde ehituses
Andrus Konga ja Ergo Kuuskor, Koltsi Kaminad
niisama korstnasse ning seda soojust
saab võimalikult kaua kasutada.

Võib julgelt öelda, et viimase
paari aasta jooksul on kaminate ehitamise vallas toimunud täielik revolutsioon. Kui
kamin oma põhiolemuselt
on jäänud samaks, siis seda
ümbritsevate materjalide
osas on tehnoloogilised
uuendused märkimisväärsed.

Sellest materjalist tehtud ülipüsivad
kompaktsete mõõtmetega küttemoodulid võimaldavad ehitada nägusaid
ja samas väga tõhusaid küttepindu,
soojusvaheteid ja nn sooje kaminakeresid, mille kasutegur 20 kg küttekoldesse laaditud puidu energiatagastuse puhul on koguni 80–90%, andes
mõneteistkümne tunni peale jagatuna
koguni kuni 70 kWh soojust. Plokid on
vormitud n-ö moodulploki põhimõttel,
nendest on väga lihtne ja kiire ehitada.
Moodulite mõõdud on 280x280x280
ja kaal 42 kg. CMA sisekuju tasandab
tänu äralõigatud nurkadele mittevajalikud takistused, mis hõlbustab märgatavalt heitgaaside väljavoolu.

Samuti on muutunud inimeste eesmärgid – enam ei soovita lihtsalt kena ja
stiilset sisekujunduse elementi, vaid
eelkõige peab kamin andma sooja
ning samas olema loomulikult ka kena
väljanägemisega. Seega, järjest enam
liigub kaminaehituse tehnoloogia soojust salvestavate kaminahjude poole.
See on ka igati mõistlik – energiat
tuleb säästa!
Uue tehnoloogiaga ehitatud kaminad
säästavad ka korstent. Kui enne läks
küttekoldest kõik n-ö otse korstnasse,
siis uutel soojust salvestavatel kaminatel on lõõristik ehitatud sellistest
materjalidest, et korstnasse jõuab vaid
puhas suits. See hoiab korstna palju
puhtamana ning garanteerib korstna
pika eluea.

Millised siis on need kõige
uuemad materjalid kaminate
ehituses?
SUPER-ISOL kamina isolatsiooniplaadid
on ideaalsed soojuse isolaatorid, mittetuleohtlikud (klassifitseeritud A1). Kütmise

CPA soojust salvestav plaat
plokkidest soojamüürile

Soojustsalvestava kaminahju ehitus
ajal kamina väliskülg ei kuumene ohtliku tasemeni. SUPER-ISOL plaat on
valmistatud kaltsiumsilikaadist ja seda
kasutatakse nii kamina isoleerimiseks kui ka kamina ehituseks. Plaadid
on mittetolmavad, jäigad, siledad ja
kergesti paigaldatavad. Toote omadused võimaldavad lihtsat paigaldust,
kasutades harilikke koduseid tööriistu
nagu käsisaag, kruvikeeraja ja mõõdulint. Paigalduseks soovitame kasutada
spetsiaalset liimi SKAMOLEX GLUE.

Soojust salvestav plokkidest lõõrisüsteem

Soojust salvestav plokkidest
lõõrisüsteem kaminahju ehitamiseks
Soojust salvestav lõõrisüsteem CMA
võimaldab ühendada tänapäevase
kaminasüdame ja klassikalise ahju
parimad omadused. Nii saame kamina ja soojust salvestava lõõristiku
ühendamisel kaminahju, kus kütmisest
saadud soojus ei lähe enam lihtsalt

See on spetsiaalne plaat, millega saab
viimistleda plokkidest soojamüüri
ümbrise. Kuna plokkidest soojamüüri
pind võib minna väga tuliseks (isegi
kuni 200 ˚C), siis tegelikult ei tohi nii
kuuma pinnaga küttekeha eluruumides ollagi (lubatud on kuni 80 ˚C).
Seetõttu tuleks plokkidest soojamüür
ümbritseda salvestava plaadiga. Plaadi
paigaldamisel jäetakse soojamüüriga
paras õhuvahe, plaat salvestab endas
soojamüürilt kandunud soojuse ning
seetõttu saame kütmisel saadud soojust nautida tunduvalt kauem. Plaadi
hea salvestusvõime tuleneb tema suurest kaalust 2850 kg/m³ kohta. Seega

on ühe 1200x500x25 plaadi kaal 34 kg.
Nendest plaatidest on võimalik ehitada
kuni viie meetri kõrguseid kaminaid
ilma lisatoestuseta. Plaatide omavaheliseks ühendamiseks kasutatakse
spetsiaalselt kiiresti kõvenevat liimi
TopSpeed. Kiirendamaks tööde edenemist kasutatakse täiendavaks fikseerimiseks 5–6 cm pikkuseid puidukruve.
Asjalikke nõuandeid ja lisainfot uute
kaminahju materjalide ja erinevate
ehitusvõimaluste kohta leiate aadressilt: www.koltsikaminad.ee

KOLTSI KAMINAD
ANNAB NÕU
• Tellides kütteseadme ehitustöö oma
ala professionaalilt, kestab Sinu kamin
või ahi aastakümneid.
• Kasuta õiget küttematerjali ja kütmise
võtteid – nii säästad oma küttekollet
ning korstent.
• Tea, et kütteseadme garantii kehtib
vaid selle õige hooldamise korral.
Ole hoolas peremees!
• Kaasaegsetest materjalidest kamin
või ahi säästab tänu oma efektiivsusele küttematerjali, on vastupidav
ning töökindel.

Arno Tölpt, Kaminameister OÜ
Uusimaks lahenduseks kaminate tehnoloogias on kinnise õhuringlusega
kaminasüdamik. Sellisel kaminal on
spetsiaalne ava, mille kaudu juhitakse kaminasse õueõhk. See tähendab
tegelikult ka energiasäästu – kamin ei
kasuta põlemisel sooja toaõhku, see
jääb tuppa. Pealegi on õueõhk palju
hapnikurikkam, mis on põlemisprotsessis väga oluline.
Teine uudne tehnoloogiline lahendus
on kaminasüdamiku soojust salvestav sisu. Selle tööpõhimõte on väga
lihtne – sel ajal kui kaminas põleb tuli,
kogub selline kaminasüdamik soojuse
endasse ja läheb väga tuliseks. Tänu
sellele suudab sellise südamikuga kamin anda soojust ka 4–6 tundi pärast
kütmise lõpetamist. Soojust salvestav
kamin sobib kindlasti neile, kes ei
soovi ehitada päris kaminahju, kuid ei
taha ka kogu kütmise energiat niisama
korstnasse lasta. Samuti on see sobiv
madala energiatarbimisega majadesse
(sh passiivmaja), kus on oluline säästa
sooja toaõhku ning seda mitte kütmisprotsessi vältel majast välja lasta.
Nunnauuni uuemad ahjud on juba ehitatud samal põhimõttel nagu eelpool-

mainitud kamin – toaõhu säästmiseks
on siin samuti võimalik küttekoldesse
tuua välisõhku. Nii on põlemine
efektiivsem ja ära saab kasutatud
kogu tekkinud soojus. Peab ütlema, et
ahju kütmine on ka oskus, mida peab
õppima ja harjutama. See on isegi
keerulisem kui kamina kütmine. Ehk
tasub taas üle korrata, et kõige olulisem on siiski korralik ja kvaliteetne
küttepuu, mida ahju/kaminasse panna.
Olen ise näinud bensiinijaamast ostetud n-ö pakendatud kuiva küttepuud,
mille küljes oli ilus elav niiskuseseen.
Sellise puuga küll ahju soojaks ei saa!
Eriti sellist Nunnauuni ahju, millel on
olemas ka spetsiaalne küpsetuskamber, kus on väga mõnus teha erinevaid
pajaroogasid ja muid ahjutoite. Küttes
n-ö esimese aasta (ehk toore) puuga,
tõuseb küpsetuskambri temperatuur heal juhul 100 kraadini. Väikese
pudrupoti ehk paneb podisema, kuid
jäneseliha seal pehmeks ei lähe. Kasutades kütmiseks aga korralikult kuivanud halupuud, on küpsetuskambris
200–220 kraadi kuuma.
Aja jooksul on inimeste soovid ja
tahtmised üsna palju muutunud. Olid
ajad, kus kamin valiti välja kataloogist.

Nüüd aga tuleb iga kamina ostusoovi
puhul arvestada just antud hoone
või projekti eripärade ning inimeste
soovidega. Oleme teinud koostööd ka
ehitajatega, kes tuletavad õigel ajal
inimestele meelde, millal nad peavad
korstna ja kütteseadme välja valima.
Nii saavad need ehituse ajal ühe hooga püsti pandud. Teine osa on selliseid
tellimusi, kus inimesel on majas juba
korsten olemas ning sinna soovitakse
ühendada siis uus kütteseade.

KAMINAMEISTER
SOOVITAB
• Kaminat ja korstent valima tulles
tasub kaasa võtta ka maja projekt.
Nii saame kohe soovitada kõige
sobivamat lahendust.
• Vanasse majja kaminat planeerides
tuleks enne ostu tegemist kutsuda
asjatundjad korstent ja teisi küttesüsteemi osi üle vaatama.

Suuri probleeme on ette tulnud ehitusbuumi-aegsete arendusprojektidega,
mille pani tavaliselt püsti kinnisvara
arendaja oma raha eest. Korsten oli
seal tihti koht, kust raha kokku hoiti.
Müüdi seda aga ikka kui täieliku kaminavalmidusega eluruumi. Näiteks, kui
inimene ostis sellise ridaelamuboksi ja
tuli siis meie juurde kaminat valima,
selgus, et sinna saab paigaldada vaid
selle kõige väiksema kamina. Ja kui ta
nüüd ikkagi seda väikest kaminat oma
30 m² suurusesse tuppa ei soovinud,
siis ei jäänud muud üle, kui vana
korsten maha lõhkuda ja ehitada uus,
kaminale sobivam korsten. Praktikas
on selliseid korstnavahetusi ette tulnud päris tihti.

• Moodsatele suvilapidajatele soovitame malmkaminat – läheb kiiresti
kuumaks ja ei karda suuri temperatuurikõikumisi (sobib ka harva
kütmise korral).
• Korstnaga ei tasu tuba kütta. Toa
saab soojaks ikka soojust salvestava
kamina või ahjuga.
• Usalda vaid kogenud kaminamüüjaid
ja -paigaldajaid, sest küttesüsteem on
maja üks kõige olulisemaid kohti.

Aivar Järv, Toru-Jüri
Küttekatelde valmistamise tehnoloogias on muutunud see, et uuematel
malmkateldel läbib valu veelgi põhjalikuma kontrolli, mistõttu võib malm
nüüd olla õhem. Katel saab kergem ja
samas säästetakse ka maavara. Teraskatelde puhul otsitakse järjest enam
võimalusi katla kasuteguri suurendamiseks, et saavutada puidu täielikum
põlemine.
Järjest rohkem firmasid pakub
graanulkatelt või graanulpõleteid
olemasolevatele kateldele. Inimeste
seas on populaarsemad malmkatlad,

kuna nendega saab ära põletada
suure osa olmeprahist. Ja kui küttepuu
juhtubki olema niiskem, ei juhtu katla
endaga midagi. Tahmab küll rohkem
ja kütmise kasutegur langeb, kuid
katla puhastamise järel võib sellega
rõõmsalt edasi kütta. Niiskema või
ebakvaliteetsema küttematerjali põletamisel peab aga eriti hoolas olema
korstna hooldamisel ja puhastamisel,
sest kindlasti peab seda siin tegema
tihedamini kui kord aastas.
Puugaasi katlad on kõrgema kasuteguriga, aga pretensioonikamad kütuse

suhtes – küttepuu niiskus võiks olla
vahemikus 20–25%!
Katla valikul huvitab inimesi eelkõige
katla eluiga, kasutegur ja lõpuks ka
hind. Interneti ajastul on inimesed
teinud piisavalt kodutööd, et leida
oma majapidamisele sobivaim variant.
Kaupluses käiakse valiku õigsusele
kinnitust saamas ja ostu sooritamas.
Vahel tuleb tehtud valik ka ümber
lükata, kuna katla valimisel on eksitud
kõige olulisemas aspektis – katel ja
korsten ei sobi kokku! Kui korsten on
madalam ja väiksema läbimõõduga,

tuleb valida katel, mille suitsukäik
lühem ja sellega ka kasutegur väiksem.
Kui tõmmet jääb ikka väheks, tuleb
korstent pikendada või paigaldada
korstnale tõmbeventilaator. Teiseks
probleemiks on vähene või puuduv
kalle suitsusleppel. Selle tulemusena
ei toimu katlas korralikku põlemist
ning katel ajab suitsu sisse, tahmab ja
pigitab.
Kõige targem on alati nõu pidada
spetsialistiga leidmaks just teie elamisele sobivaim lahendus, mis arvestab
teie ootusi ja olemasolevaid võimalusi.

Kui katla vahetusega saab hakkama
inimene, kes oskab keevitada ning
tunneb väheke torutöid, siis kogu süsteemi paigaldamisel soovitame kasutada spetsialisti abi. Hilisem ümbertegemine on alati kulukam! Paigaldamisel
tuleb järgida tuleohutuse nõudeid,
mille kohta saab infot Päästeameti
piirkondlikult inspektorilt.
Kogu küttesüsteemi paigalduse puhul
peaks 120 m² elamise puhul arvestama
umbes 10 000 euro suuruse väljaminekuga. Hinda võib mõjutada radiaatorite ja katla valik.

Hea korsten on maja õnn!
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Energiasäästlikud lahendused
Rondo Plus moodulkorstnasüsteemis
Kaasaegsed trendid ehitusvaldkonnas otsivad järjest
enam võimalusi küttekulude
optimeerimiseks ning alternatiivsete energiaallikate
kasutuselevõtuks hoonetes.
Madala energiatarbimisega majad
leiavad järjest enam poolehoidjaid nii
ehitusspetsialistide kui tarbijate seas.
Sellistes majades on ventilatsiooni- ja
küttesüsteemid eriti olulised, kuna just
neist sõltub hoone sisekliima kvaliteet
ning tõhus energiakasutus.
Energiasäästlikkus saavutatakse
eelkõige siis, kui hoonet käsitletakse
terviksüsteemina, mille puhul jälgitakse detailselt nii hoone välispiirete
soojapidavust kui ka kütte- ja ventilatsioonisüsteemide efektiivsust. Vaatamata sellele, et viimaste aastakümnete
jooksul on ehitustooted tublilt arenenud, võib siiski veel leida mõningaid
konstruktsioone ning lahendusi, mis
hoones külmasillana ehk soojakadude
tekitajana töötavad. Üheks selliseks
elemendiks on korsten.

Uus lahendus külmasilla
probleemile
Selleks, et vältida soojakadusid läbi
korstnasüsteemi, töötas Schiedel välja
spetsiaalse termoploki THERMOSPLIT, mille keskel asub vahtklaasist
isolatsioonikiht. Vahtklaas on oma
soojaisoleerivate omaduste poolest
võrreldav kivivillaga, kuid tugevuse
poolest vastupidav ning samaväärne

mantelploki enda materjaliga. Selline
kombinatsioon annab meile ideaalse
lahenduse just soojustatud vahelagede ja katuslagede läbiviikudes, mis
võimaldab tagada korstna tugevust
ning stabiilsust ilma külmasillata ning
soojakadudeta. Samuti väheneb oht,
et korstna katuseläbiviigu piirkonnas
tekib kondenseerumine, mis kahjustab
siseviimistlust.
THERMOSPLIT on mõeldud Rondo
Plus korstnasüsteemile ning seda
on lihtne ja mugav paigaldada, sest
siin ei pea kasutama lisamaterjale
ega täiendavaid tööoperatsioone.
THERMOSPLIT liimitakse korstnale
nagu standardne Rondo mantelplokk,
paigaldades ta soojustatud vahelae
või katuslae konstruktsiooni läbivale
korstnaosale. Ka viimistluse osas ei
tule rakendada eritöötlust.

Õhukanaliga moodulplokk
Mistahes põlemisprotsess vajab
põlemiseks mitte ainult kütust vaid ka
õhku, et põlemine saaks üldse toimuda
ning seepärast võimaldavad kaasaegsed ja tänapäeva tehnilistele tingimustele vastavad korstnasüsteemid
veel lisaks varustamist põlemisõhuga.
Energiasäästlikes majades (eriti veel
passiivmajades, mis on projekteeritud ning ehitatud kõrge isolatsioonivõime ja õhutihedusega) ei saa me
enam põlemiseks vajalikku õhku võtta
siseruumist endast. Paljud kaasaegsed
kütteseadmed on juba konstrueeritud
selliselt, et nad ei pea võtma põlemisõhku ruumist, vaid eraldatud õhuka-

nali kaudu läbi spetsiaalse isoleeritud
sisendi. Vastavalt sellele on ka ühe
lahendusena varustatud korstnasüsteem Rondo Plus spetsiaalse
lisaõhuvarustuseks mõeldud õhukanaliga, mille kaudu on võimalik tuua
põlemisõhku kütteseadmele väljast.
Väiksemad metallist õhkküttekaminad
võimsusega 9 kW tarbivad tunnis ca
25 m³ õhku, Eestis laialt levinud kaminasüdamikud võimsusega 14 kW
tarbivad ca 30–35 m³/h õhku. See
tähendab, et kui kamin võtab põlemiseks õhku toast, tuleb tuppa lisanduvat
värsket välisõhku uuesti soojendada,
mis tähendab täiendvat energiakulu.
Kui aga kamin kasutab põlemiseks otse
koldesse toodud välisõhku, väheneb
toaõhu kütmisele kuluv energia. Väline
õhuvarustus tagab teisest küljest ka
ventilatsioonisüsteemi stabiilsema töö,
kuna kütteseadme õhutarbimine ei
mõjuta seda. Lisaks tagab välisõhu
kasutamine kütteseadme stabiilse
tõrgeteta töö ning hoiab ära ruumi
alarõhu poolt tekitatavad tõrked, mis ei
võimalda meil näiteks juba kütteseadmes kütmise alustamist kuna lihtsalt
tõmmet ei ole ning puud ei taha koldes
põlema minna.

RONDO PLUS THERMOSPLIT –
UUS LAHENDUS KORSTNA EHITUSES
THERMOSPLIT paigaldatakse soojustatud vahelae või katuslae
konstruktsiooni läbivale korstnaosale. Koos Thermosplit termoploki
ning õhukanaliga pakub korstnasüsteem Rondo Plus meile täielikku lahendust tänapäeva tingimustele vastava energiasäästliku hoone tarbeks.

Mida ühtlasemalt kütteseade töötab,
seda efektiivsemalt saame kasutada
kütusest saadavat soojust ning lisaks
tagab see kütteseadmele talle ettenähtud tööea. Kehva tõmbe puhul kannatab kütteseadmes põlemine, mis võib
põhjustada pigi ning teiste põlemisjääkide teket ja kogunemist. Kogunev pigi
mõjutab küttesüsteemi, selle süttimisel
tekkiv tahmapõleng võib kahjustada
nii kütteseadet kui ka korstent.

Metallkorsten nõuab
hoolikat paigaldamist!
Urmas Danil, Schiedeli tehniline konsultant

Aastatepikkune praktika ning Päästeameti statistika näitavad, et suurem osa
korstende tõttu tekkinud tulekahjudest
on põhjustatud just metallkorstendest.
See on tingitud nende termilise käitumise eripärast, mis ei anna andeks vale
tootevalikut ja/või paigalduse käigus
tehtud vigu. Kuidas neid vigu vältida?
• Alustada tuleks õigest korstna valikust – testitud ning CE-märgistust ja
garantiid omavad tooted on turvalisemad. See hõlbustab ka hoonele
vajaliku kasutusloa taotlemist ning
tagab kindlustuse kehtimise.
• Teiseks tuleks arvestada konkreetse
kütteseadme tingimustega, mis selle
korstnaga ühendatakse. Kui kütteseadmest väljuvate suitsugaaside
temperatuurid jäävad kuni 200 ºC
piiridesse, võib kasutada 25 mm
isolatsiooniga metallmoodulkorstent.
Üle 200 ºC jäävate temperatuuride
puhul ning eriti just tahkel küttel töötavate kütteseadmete (saunaahjud,
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Metallkorstna läbiviimisel hoone soojustatud osadest oleks tark jätta õhuvahe korstna välispinna
ja ümbritseva isolatsioonimaterjali vahele.
pliidid, kaminad, katlad jms.) korral,
mis eeldavad korstna tahmapõlengukindlust, tuleb kasutada vähemalt 50
mm paksuse isolatsiooniga tooteid.
• Alati tuleb jälgida korstnasüsteemi
tootja poolt ettenähtud kaugusi
põlevmaterjalidest, mis sõltuvad
korstna temperatuuriklassist ning
vastavast paigaldusolukorrast. Hoone välisseinale paigaldatud metallkorstna jahutus on tunduvalt parem,
samas võivad soojustatud vahelaed,
seinasüvendid või šahtid, katusekonstruktsioonid ning viimistluskihid
(nt. kipsplaadid) märkimisväärselt
mõjutada olukorda paigaldusel, mille
puhul on vajalik kasutada suuremat
kaugust põlevmaterjalidest. See
sõltub ka sellest kui paks on läbitava
vahelae/katuslae soojusisolatsiooni kiht. Eriti ettevaatlik tuleb olla
saunakeriste osas, sest suitsugaaside
väljundtemperatuur võib seal ulatuda
isegi kuni 950 ºC ning sel juhul ainult
isoleerimisest ei piisa, lisaks tuleb

kasutada läbiviigu osalist jahutavat
ventileerimist (vt. joonis T600).
• Korsten tuleks teha võimalikult vertikaalne (ühendustoru välja arvatud).
Lähtudes ehitiste tingimustest võib
korstna kõrvalekalle vertikaalsuunast
olla max 45º, kui seejuures tagatakse
temperatuuripaisumise võimalus
ning ohutus ekstsentriliste koormuste ja muude ohtlike mõjude suhtes.
• Ühendus kütteseadme ja korstna
vahel tuleb teostada võimalikult
sirgelt, kasutades minimaalset
põlvede arvu. Toimivuse seisukohalt
peaksid horisontaalsed osad olema
võimalikult lühikesed, soovituslikult
maksimaalselt 1,5 m. Eriti ettevaatlik
tuleb olla horisontaalsete ühendustorude läbiviimisel põlevmaterjalist
vahe- või välisseintest, kuna sellisel
juhul tõuseb ca 2/3 kuumusest ühendustoru pealmisele osale. Soovitame
kasutada ainult vastavaid isoleeritud
mooduleid ning lisaks tihendada

läbiviik ümber ühendustoru spetsiaalse tulekindla isolatsioonivillaga,
mille paksus võiks olla vähemalt 100–
150 mm (sõltub temperatuuriklassist).
Üheseinalisi metallist suitsutorusid
kasutatakse ainult sauna leiliruumis
osaliselt kerise pealt alustamiseks
ning katlaruumides lühikeste osadena
kas ühenduseks korstnasüsteemiga
või olemasoleva korstna suitsulõõri
sisetoruga.

• Korstna läbiviigud tarinditest tuleb
tihendada spetsiaalse mittepõleva
isolatsioonimaterjaliga, üldehituslikud kivivillad ei vasta reeglina
tulekindluse nõuetele.
Kui järgida siin toodud nõuandeid,
kehtivaid tuleohutusnõudeid ning
tootjapoolseid paigaldusjuhiseid, on
ka metallmoodulkorsten täiesti ohutu
ja töökindel ning teenib teid aastaid.

Hea korsten on maja õnn!
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Pottsepaks saamisest Ühe korstna
ehituslugu
Mati Malm, MTÜ Eesti pottsepad juhatuse liige
Hetkeseis Eestis on praegu
selline, et mitte ühegi kutseharidust andva õppeasutuse
õppekavas pole eraldi sellist
elukutset nagu pottsepp.
Ametit saab omandada
müürsepa eriala ühe haruna,
kuid tundide arv, mis pühendatakse pottsepa kutseoskustele, on marginaalne.

MTÜ Eesti pottsepad soovib aga jõuda
pottsepa eriala iseseisva õpetamiseni,
nii nagu on näiteks Kesk-Euroopas,
kus pottsepaks õpitakse ca 2,5–3,5
aastat. Sealjuures on praktiline osa
sellest pea 70%.

Momendil saab Eestis õppida
pottsepaks kahel moel:
1. Minna õppima kutsehariduskooli
müürsepa erialale – sobib eelkõige
põhikooli lõpetajatele. Seal saab
omandada algteadmised ja
-oskused pottsepa elukutseks,
kuigi pottsepa kutsetunnistust
see haridus veel ei anna.
2. Minna pottsepa kursustele – sobib
igas eas inimestele, kel huvi selle
töö vastu. Olenevalt ettevalmistusest saab valida nii alg- kui edasijõudnute kursusi, mida rahastatakse
Töötukassa ja EASi (Ettevõtluse
Arendamise Sihtasutus) kaudu.
Uus tuleohutusseadus, mis hakkas
kehtima 01.09.2010, § 9 lõige 1 sätestab nõude, et alates 1. jaanuarist 2012
võib majandustegevusena elamusse
ahju, pliiti või kaminat ehitada vaid
kehtiva kutsetunnistusega pottsepp.
Pikk tööstaaž ega läbitud koolitused ei
anna ühelegi ka hetkel aktiivselt tegutsevale pottsepale automaatselt õigust
saada kutsetunnistus. See tähendab
seda, et nad kõik peavad sooritama
hindamiskomisjoni ees kutseeksami.
Kutseeksamite läbiviimist ja kutsetun-

nistuste väljaandmist korraldab MTÜ
Eesti pottsepad kui kutseomistamise
õigusega ühendus. Eelpoolnimetatud
staatus toob kaasa kohustuse aidata
ette valmistada eksamiks valmistumise
koolitusi, samuti anname nõu ja infot
eksamineerijatele. Lisaks kutseeksamiks valmistumisele, käsitleme oma
koolitustel ka uute ehitusmaterjalide
ning võimaluste kasutamist pottsepatöös. Selleks kaasame ka tootjate
esindajaid, kes tutvustavad just uusi
lahendusi ja materjale nii kütteseadmete kui ka korstende ehituses.

Pottsepa kutsel on erinevad
klassid ehk pädevusastmed,
mida arvestatakse kutsetunnistuse taotlemisel:
I astme pottsepp
II astme pottsepp
III astme pottsepp
III astme pottsepp-restauraator
Kutseeksam koosneb teooriaosast ja
praktikast. Vastavalt sellele, millist pädevusastet taotletakse, tuleb kutsekomisjonile esitada oma tööde lühikokkuvõte. II ja III kutseastme taotlemisel
tuleb lisaks veel tõestada teatud arv
teostatud pottsepatöid.
Meie MTÜ e-mailile saabub viimasel ajal üsna tihti selliseid küsimusi:
„Mida ma peaksin edasi tegema, kui
olen läbinud need ja need koolitused
ning soovin saada pottsepa kutsetunnistust?“ Me näeme, et väga palju on
inimesi, kes küll tegutsevad pottsepana, kuid ei julge veel minna kutsekomisjoni ette eksamit sooritama. Kõik
viitab sellele, et peame suvel 2011
korraldama vähemalt 2–3 koolitust just
kutseeksamiks valmistumise teemal.
Kutsetunnistuse nõue puudutab ka
valmis tahkekütteseadmete ja korstende paigaldajaid ning (korstna) renoveerijaid. Kuna kõik, mis puudutab
tahkel kütusel töötavate küttesüsteemide ehitamist-paigaldamist, peab olema

teostatud vastavat tunnistust omava
spetsialisti poolt, siis peavad ka nende
toodete paigaldajad läbima eksami
kutsekomisjoni ees. Siinkohal käibki
praegu aktiivne töö selles suunas, et
anda valmis kütteseadmete ja korstende paigaldajatele õigus taotleda osakutset, kuna pottsepa täiskutse taotlemine muutub siin ebaotstarbekaks
just tema spetsialiseerumise tõttu. On
ju loogiline, et kamina või katlamüüja
teab põhjalikult oma tooteid, nende
paigaldamise ja kasutamise nõudeid.
Kui siia juurde lisada ka kohustuslik
tuleohutusnõuete teadmine, võikski
see komplekt moodustada osakutseks vajaliku teadmistehulga. Lisaks
muidugi praktikakogemus. Seega, kui
lähete aastal 2012 omale soetama uut
kaminat, siis peab selle kamina paigaldajal olema teile ette näidata vähemalt
pottsepa osakutse tunnistus.

Võib ju küsida, et milleks kogu see
kutsetunnistuse nõudmine – hea
meistrimehe kohta levib ju info niigi.
Esimene eesmärk on kaardistada meie
pottseppade „maastik“, et näha, kui
palju ja millisel tasemel pottseppasid
Eestis tegutseb. Hindamise tulemusena tekib nimekiri usaldusväärsetest
pottseppadest, kelle töö kvaliteedi osas
saab kindel olla. Kutsetunnistus annab
nii töömehele kui tellijale kindlustunde
pakutava teenuse osas. Teiseks – nii
saame teada praeguse kutseoskuste
taseme. Selle järgi saame parandada
väljaõppe ja täiendkoolituste taset.
Kõik see täidaks üllast eesmärki –
muuta meie kodud tuleohutumaks ja
energiasäästlikumaks!
Kel huvi, tahtmist ja soovi sel teemal
rohkem teada saada, võib ühendust
võtta MTÜ-ga Eesti pottsepad e-mailil
info@pottsepad.ee. Veebilehelt
www.pottsepad.ee saab infot pottsepa kursuste ja koolituste kohta.
Kutsestandardite kohta saab täpsemalt
lugeda www.kutsekoda.ee või küsida
lisainfot telefonil 679 1700.

Minu Isokerni paigaldus
Veronika Suske

Päev on ilus ja päikesepaisteline. Kell
10, kui hommikukohv joodud, loen pisut paigaldusjuhendit ning otsin välja
vajaminevad tööriistad. Segan ka isa
asjasse, sest pisut mehist jõudu läheb
mul kindlasti plokkide tõstmisel vaja.
Enne kui saan korstna kallale asuda,
tuleb mul üles laduda Isokerni kamin.
Kaminaga läheb kiiresti, see on justkui
Lego ladumine ja nii umbes kella 12
paiku on see valmis. Kamin on ilusasti
loodis – hea eeldus sirge korstna ehituseks on olemas.

Korsten kerkib ladusalt. Vahepeal
kontrollime loodiga, kas kõik on ikka

Õpetlik lugu sellest, kuidas päriselus sai teoks
vanasõna „üheksa korda
mõõda, üks kord lõika“.
Ehitasime endale uut maja. Kuna
ehitus on juba selline protsess, kus
iga järgnev tegevus eeldab eelmise
töö lõpetamist, siis ei saanud
ka siin teisiti, kui pidime valmis
ehitama korstnad. Majja ehitati
kaks korstent: üks 2-lõõriline ja üks
1-lõõriline Rondo Plus. 2-lõõrilisse
korstnasse ühendati saunaahi ja
teisele korrusele väike kamin.
1-lõõriline aga jäi ootama kaminat,
mis pidi hakkama sooja andma
elutoas. Seda, milline kamin ühe
korstna külge peaks tulema, me sel
hetkel veel ei teadnud.

ENNE KUI OSTAD
KÜTTESEADME:
1. Tee kindlaks milline korsten on sinu
majal: kui suur on lõõri läbimõõt,
kas see vajab renoveerimist ja mitu
küttekeha saab sinna ühendada.
2. Kütteseadet ostes teavita müüjat
korstna parameetritest
3. Sul on nüüd kaks valikut: kas osta
kütteseade vastavalt olemasolevale
korstnale või ehitada uus korsten
vastavalt valitud kütteseadmele!

Kommenteerib Jaanus Variku
Schiedel Moodulkorstnad OÜ

Kätte jõudiski pidulik päev, mil
tõime koju uhiuue kamina. Suures paigaldustuhinas aga selgus
ootamatult, et kamin ja korsten ei
sobigi kokku! Kamin oli olemasoleva korstna lõõri jaoks liiga suur.
Nüüd oli häda majas – kas tõesti
peame terve korstna maha lõhkuma
ja hakkama juba siseviimistletud
majas korstnaehitusega otsast peale!? Meile tulid appi korstnamüüja
Schiedel ja korstnaehituse ning
-renoveerimisega tegelev Kaisasaare OÜ. Hea, et olime juba ehitamise ajal teinud targa otsuse ning
valinud Rondo Plus moodulkorstna.
Tänu selle paindlikkusele sai võimalikuks järgmine lahendus: olemasolevast korstnast võeti kõigepealt
välja selle keraamiline sisuelement.
Selle asemele pandi metallist toru,
mis tänu laiale ühenduselementide
valikule sobitus nüüd ideaalselt uue
kaminaga. Oluline oli just see, et
metalltoru kasutamine aitas suurendada korstnalõõri läbimõõtu kamina paigaldusjuhendis ettenähtule.
Nüüd töötab kamin suurepäraselt ja
mingeid probleeme tõmbega pole
olnud.

Antud juhul sai probleem lahendatud
tänu sobiva metallist suitsutoru paigaldamise võimalikkusele. Schiedel ei saa
aga anda siin tootele garantiid, kuna
tegu on n-ö kombineeritud korstnaga,
mis ei vasta täielikult algselt paigaldatud Rondo Plus korstnasüsteemi standardile. Õigem oleks siiski ennetada
taolisi olukordi mõeldes küttesüsteemile kui tervikule ning valida kütteseade ja korsten kompleksselt.

Töö oli korralik ning maja siseviimistlus, sealhulgas läbiviik
vahelaest ning katusest jäi puutumata. Kogu töö läks suurusjärgus
maksma kümne tuhande eesti
krooni kandis.

• Enne, kui ostad korstna, vali välja
kamin. Nii väldid hilisemaid ebameeldivaid üllatusi ja lisakulusid
kamina ühendamisel korstnaga.

Lõpptulemus sai siis selline, et sisetoru
on Prima Plus 180, selle ümber isolatsioon ja välimine kest on Rondo Plus
mantelplokk. Minu hinnangul oleks
uue korstna ehitusmaksumus olnud
kõige vajaminevaga (materjal, paigaldus, viimistlus) vähemalt 1300–1500
eurot. Antud juhul kulus materjalile
koos paigaldusega alla 600 euro.
Nagu öeldud, kasutasime kvaliteetseid
materjale ja nagu meie puhul tavaks
– järgisime väga täpselt kõike, mis
puutub tuleohutusse.

• Korstna ostmisel ära vaata hinda,
vaid korstna funktsionaalsust.
Kõige odavam lahendus ei pruugi
olla paindlik ning vastata tulevikus ettetulevatele (võimalikele)
ümberehituse plaanidele.

Sellised juhtumid, kus uue kütteseadme ostmisel on vaja parandada või
uuendada olemasolev korsten, on
väga sagedased. Kuna kõik juhtumid
on väga erinevad, soovitame julgelt
meiega ühendust võtta.

• Alati tasub nõu pidada oma ala
spetsialistidega ning tellida töö
professionaalsetelt paigaldajatelt.

Tegelikult on meie korstende „tervis“
selline, et paljud neist vajaksid ülevaatamist ja parandustööde tegemist.

Mida ma sellest õppisin?

Võin kohe alustada fakti
kinnitamisega, et jah, Isokerni korstna paigaldamine
on tõesti lihtne. Igaüks, kel
tahtmist ja pealehakkamist,
saab sellega hakkama.

Segame segu juurde, kasutame segu
peale kandmiseks olemasolevaid „tordipritse” – see on kilekott, mis korstnaga kaasa tuleb ja mis toimib nagu
tordile kreemi panemine, väga mugav
tööriist. Siinkohal soovituseks veel,
et segu ei tohiks kindlasti mitte väga
paksu teha, sest tegemist on spetsiaalse liimja Isokerni seguga ja see peaks
olema pigem mõnusalt vedel. Liiga
paksu segu korral ei saa seda plokkidele kanda kui tordikreemi. Ja väga
palju ei ole segu plokkide vahele vaja.

Rauno Sapelson

Kommenteerib Margus Luigand
Kaisasaare OÜ
Kasutasime selle väga erakordse töö
teostamiseks Schiedeli toodangus olevat korstnasüsteemi Prima Plus, mis
omab ka EU vastavusdeklaratsiooni ja
on tahmapõlengukindel.
Töö käigus tõstsime korstnast välja
keraamilise sisetoru. Selleks, et oleks
võimalikult vähe vaja rikkuda siseviimistlust, jätsime alles puhastusluugi
ning alustasime selle pealt Prima Plus
metalltoru paigaldamist. Olime küll
valmis selleks, et tuleb ka uus isolatsioon panna, kuid selleks ei olnud
õnneks vajadust.

KUIDAS SAADA KORSTNAPÜHKIJAKS?

korras ja korsten sirge – õnneks on ja
meie korsten ei näe välja kui Pisa torn.
Töö läheb väga kiiresti, mul on küll ka
üsna lühike korsten, kõigest viis plokki
ja need saavad tunni ajaga üksteise
kukile seatud. Kõige raskem on selle
asja juures viimaste plokkide paika
panemine, sest tõsta tuleb juba päris
kõrgele ja käepärast on meil ainult
kodused vahendid: väike redel ja tool
tooli otsas (seda kellelegi turvalisuse

vaatenurgast ei soovita). Viimaste
plokkide paika seadmiseks kutsume
ema ka veel appi ja kolmekesi tõstes
saamegi sellega hakkama – meie
korsten ongi valmis! Kui vaja, oleks
võinud teise samasuguse kohe järgi
ehitada – väga lihtne! Hiljem paigaldasin korstnale ka vihmamütsi.
Korsten tõmbab meil väga hästi nii
suvel kui talvel – nüüd juba kaks ja
pool aastat järjest!

Esiteks tuleks leida mõni meister,
kes selle ametiga juba pikemat aega
tegeleb ning minna mõneks päevaks
lihtsalt üle meistri õla vaatama, mida
see töö endast kujutab ning kas julgetakse üldse katuseluugist välja minna
ja mööda katust liikuda. Kahjuks on
pea igal kursusel leidunud mõni
õpihimuline, kes äkki avastab, et ei
julgegi katusele ronida. Kõrguse
kartjast korstnapühkijat ei saa.
Kui oled ikkagi otsustanud, et amet
sobib ja julgust on, siis leiab meister
sulle ka korstnapühkija mundri ning

saad juba ise seda tööd proovida. Kui
oled usin ja õpihimuline, siis soovitab
meister sul koolitusele minna, kus
õpetatakse ameti teoreetilist poolt, tuleohutust, tööohutust ja veel palju muud.
Siis on vaja veel meistri juures praktiseerida ning oma töövõtteid seni lihvida,
kuni meister leiab, et nüüd on piisavalt
teadmisi ja oskusi, et eksamile minna ja
iseseisvalt tööle hakata.
Täpsemat infot saab MTÜ Eesti
Korstnapühkijate Koja kodulehelt
www.korsten.ee

Hea korsten on maja õnn!

7 KORSTNALEHT

Õigel ajal renoveeritud
katus säästab maja!
Avo Nurming, Monier OÜ vanem tehniline konsultant
Katus on kaitsnud hooneid
aastatuhandeid. Läbi aegade
on katuse ehitamiseks kasutatud väga erinevaid materjale. Ajahambale on vapralt
vastu pidanud kivi, mille
sobivus katuse katmisel on
end tõestanud läbi sajandite
ning saanud traditsiooniliseks katusekattematerjaliks
paljudes riikides.
Meie õnnetuseks hävitas nõukogude
aeg väljakujunenud arusaamad korralikust katusematerjalist ning seepärast
olime me kõik sunnitud kasutama
mürgist asbestisisaldusega eterniiti,
mille eluiga hakkab tänaseks päevaks
küll juba läbi saama. Kaasaegsed
tehnoloogiad katusekivide tootmises
annavad suurepäraseid võimalusi
jätkata vanade traditsioonide järgimist
ka tulevikus.

1 Kaldaharja 3 Metalroll
alguskivi

1 Y-harjakivi 1 T-harjakivi 3 Neeluplekk 3

4 Käigusild 5 Katuseluuk 1 Harjakivi

Harjatihend

See ei ole kallis!

2 Harjakivi
kinnitusklamber

5 Tuulutuskivi
1 Harja alguse/

2 Reakivi
kinnitusklamber

lõpuplaat või
harja alguskivi

5 Antenniläbiviigu
komplekt

5 Ventilatsiooni
komplekt

Lihtne paigaldada

1Äärekivi/
Parem
reakivi

4 Lumetõke

5 Ventilatsioonikomplekt 110
(kanalisatsiooni tuulutus)

Mida teha, kui katus on vana
ja sajab läbi?
Esmalt selgita välja, kust läbi sajab:
katuse harjalt, seinaliidete vahelt,
neelust, korstna ümbrusest või on
hoopis katuse materjal katki.
Kui eterniit on pude ja sul on asendusvaru olemas, siis vaheta katkised plaadid välja. Pööra tähelepanu seina ja
korstna liitele ja vajadusel paranda see
ära. Lihtsaim viis parandamiseks on
osta või tellida korstnatihenduskomplekt või osta rull tihendusmaterjali Wakaflex, tihendusmassi ja ääriseplekki.

3 Äärekivi

4 Katuseaste

3 Linnutõke

3 Aluskate

Monier on turule toonud spetsiaalsed
komplektid eramute katuste renoveerimiseks. Kogu protsess on imelihtne –
kui teie maja katus näeb välja sarnane
kinkekaardi piltidel olevate majade
katustega, piisab vaid komplekti 1 või
2 ostmisest. Komplektis sisaldub kõik
vajalik katuse renoveerimiseks (kivid,
kinnitusvahendid, turvavarustus
jne). Antud valmislahendustega saab
renoveerida kuni 135 m² pindalaga
katuseid.

MIKS OTSUSTADA KIVIKATUSE KASUKS?
hind alates 3,77 €/m² (kampaaniaperioodil)

2. STABIILNE

püsib ka tugeva tuule ja tormiga

Kui seinad on kahjustatud

3. VASTUPIDAV

katusekivid peavad vastu mitte vähem kui 100 aastat

Seina kandvad konstruktsioonid on
eramajade puhul enamasti varjatud,
väljaarvatud vanad kiviseinad ja palkmajade palgid. Kui teile „naeratab“
vastu toa seinas olev pragu, siis olge
mureta – praod vanade majade seintes
on loomulik nähtus. Oluline ei ole
pragude suurus, vaid nende tekkimise
koht ja põhjus. Mõni vana ja lai pragu
vundamendis võib olla täiesti ohutu,
kuid imepeen värske pragu kandetalas
võib seevastu osutuda väga ohtlikuks.
Ümber- ja juurdeehituste puhul on
ootuspärane, et esimestel aastatel tekib peamiselt viimistlusmaterjalidesse
palju pragusid. Materjalid kuivavad ja
konstruktsioonides tekivad väiksemad
vajumised, eriti puitkonstruktsioonides. Praod võivad ilmuda ka erinevate materjalide ühenduskohtadesse.
Niisugused deformatsioonid enamasti
hoone stabiilsust ei ohusta. Pragude
vältimiseks tuleb kasutada kuiva ehituspuitu või lasta konstruktsioonidel
enne viimistlusmaterjalidega katmist
korralikult kuivada ja vajuda.

4. KVALITEETNE

vastab EN:490 nõuetele

5. NÄGUS

aegumatu välimus, mida on püütud erinevate toodetega jäljendada

6. SUUR VÄRVIVALIK

rahuldab ka nõudlikuma maitse

7. MÜRAVABA

kivikatuse all on vaikne ja rahulik

8. ILMASTIKUKINDEL

kivikatus on äärmiselt stabiilne materjal

9. TULEKINDEL

parima tulepüsivusklassiga katusematerjal

10. KESKKONNASÕBRALIK

naturaalne materjal

Terve mõistus ütleb, et alustada tuleks
korralikust katuse ehitamisest. Buumi
ajal tekkis palju uusi ehitusettevõtteid,
kellest mitte kõik ei pakkunud parimat
võimalikku teenust, mistõttu peab
nii mõnigi majaperemees juba nüüd
tegelema katuse vahetusega. Monieri
Partnerklubi ühendab tänase päeva
seisuga 36 ehitusettevõtet üle Eesti.
Tegemist on väikeste või keskmiste ettevõtetega, kes igapäevaselt ehitavad
katuseid. Oleme kindlad nende kvaliteedis ning julgeme neid ka soovitada.
Vaata Monieri Partnerklubi ehitajaid
meie kodulehelt www.monier.ee.

Soovitused katuse
hoolduseks:
• Katuse hooldamiseks parim aeg on
kevad ja/või sügis.
• Hoolda katust igal aastal. Eemal-

KATUSEPAKETT 1

ROOFS FOR LIVING

Kinkekaart

SEE ON
TEIE UUS
KATUS!

SEE ON
TEIE UUS
KATUS!

Enne

Katusekomplekt 1 sisaldab kõiki vajalikke materjale, et renoveerida 135 m²
katusepindalaga maja katus. Vaata detailset nimekirja veebist: www.monier.ee
Valitud katusekivi ning värv:

Kinkekaart kehtib (kuupäev ning ehituspoe nimi):

Nüüd

Turvatooted katustel omavad aina tähtsamat rolli

KATUSEPAKETT 2

Kinkekaart

ROOFS FOR LIVING

Katusekomplekt 2 sisaldab kõiki vajalikke materjale, et renoveerida 135 m²
katusepindalaga maja katus.Vaata detailset nimekirja veebist: www.monier.ee
Valitud katusekivi ning värv:

Kinkekaart kehtib (kuupäev ning ehituspoe nimi):

Et kinkekaarti realiseerida helista Monieri või külasta eelpool märgitud ehituspoodi.

Et kinkekaarti realiseerida helista Monieri või külasta eelpool märgitud ehituspoodi.

da katuselt ja vihmaveerennidest
okkad, lehed, oksad ning muu praht
– just need on suurimad põhjused,
miks tekivad katusel kahjustused.
• Kontrolli katuseharja. Kuna katuse
hari on katuse üks kaitsetumaid osi,
veendu, et kõik kivid ning tihendusmaterjalid oleks paigas ja kinni.
• Kontrolli korstna ja vintskapi ühendust katusega.

selle töö ette ja vahetaks katuse uue
ja parema vastu välja. Isegi siis, kui
vana olemasolev eterniit veel peab.
Alustuseks võiks oma katuse üle vaadata ning hinnata selle vastupanu nii
ilmastiku kui ka füüsikaliste jõudude
suhtes. Seda, kas katus kannatab peal
kõndimist (lumest või muust sodist
koristamiseks), teab iga majaomanik
kõige paremini.

Ole sõber keskkonna ja
iseenda vastu: vaheta vana
mürgine eterniit välja!

Kui teil tekib kahtlusi, siis soovitame
kohale tellida tasuta katuse ülevaatuse.
Monieri koostööpartnerid, katuseprofid tulevad kohale, teevad vajaliku
ülevaatuse ja annavad parimat nõu
katuse vahetamise või remontimise

Kindlasti on paljud mõelnud, et võtaks

Kivikatus sobib pea kõikidele majadele – lubatud minimaalne katusekalle
on vaid 14 kraadi ja maksimaalne
90 kraadi. Lisaks ei vaja kivikatuse
paigaldamine erilisi oskusi ega tööriistu – aastal 2004 sai katusekivide
katusele ladumisega hakkama ka üksik
60-aastane vanaproua, kes järgis meie
paigaldusjuhist! Teavet katuselahenduste kohta uuri Monieri infotelefonil
627 5560 või www.monier.ee.

Spetsiaalsed katuse valmiskomplektid majadele

1 Poolik reakivi

1. SOODNE

Mida teha, et katus kestaks
kaua?

Võrreldes kogu katuselahenduse ehk
kõikide katusele vajalike materjalide
hindu, on tulemus üllatav. Katuse
ehitamisel kulub peale katusekivide,
pleki või eterniiditahvli ka kinnitusvahendeid, lumetõkkeid ja astmeid.
Võrreldes võrreldavat, ehk soodsaimat
kivikatust, odavat plekk- või eterniitkatust, jõuame järeldusele, et kui hind
on oluline, tasub valida kivikatus. See
on vastupidav, väärika välimusega
ning pikas perspektiivis odavam.

kohta. Ülevaatuse tellimiseks helistage
telefonil 627 5560 või kirjutage
katus@monier.ee

See on tegelikult lihtsam,
kui arvad
Olenemata katuse ehitamise ajast on
enamus katuseid ehitatud sarnaselt:
sarikad, täislaudis, rullmaterjal (bituumen) ning eterniit. Selliste katuste
renoveerimine katusekividega on väga
lihtne: piisab vaid sellest, kui eemaldada eterniit ning paigaldada katusekivid. Vana rullmaterjali ja laudise
eemaldamine ei ole alati vajalik.

Viimaste aastate talv on toonud meieni
küll head suusailmad kuid ka nii mõnegi halva uudise katusel varitsevate
ohtude ja tagajärgede kohta.
Meie soovitused järgmisteks talvedeks
ettevalmistumisel on:
• Paigalda lumetõke! Lumetõkketorud ei lase lumel ega jääl kukkuda
tänavale, autodele ja inimeste peale.
Samuti ei lase nad libiseda lumel
vihmaveerenni.
• Paigalda katuse hooldamiseks vajalikud käiguteed ja hooldusplatform.
Need tagavad turvalisuse korstnate
hooldusel vähendades ohtu katuselt
alla kukkuda ning lihtsustades igaaastaseid hooldustöid.
• Kaalu turvakonksu paigaldamist,
kuhu korstnapühkija, remonttööde
tegija või majaomanik ise ennast katuse hooldustööde ajal turvarakmetega või turvaköiega kinnitada saab.

Tõsta katusematerjal otse
katusele!
Koos katusematerjali kojuveoga soovitame tellida kivide kohese katusele
tõstmise. Kivid tõstetakse objektil
otse katusele spetsiaalse autokraana
abil. Materjal laetakse aluselt maha
ning kokku on hoitud hulgaliselt aega
(kivide käsitsi katusele transportimisel)
ning raha eraldi tõstekraana tellimisel.
Ühe keskmise eramaja katusekivide
tõstmisele kulub kuni 3 tundi. On
oluline meeles pidada, et kive saab
üles tõsta vaid siis kui eelnevad
ettevalmistustööd (aluskatte, roovide
jne paigaldus) on lõpetatud. Lisainfo
klienditeeninduse telefonidel.

www.monier.ee
tel 627 5560

SCHIEDELI TOOTEID MÜÜVAD EHITUSKAUPLUSED ÜLE EESTI
SCHIEDEL
MOODULKORSTNAD OÜ

Loksa

TALLINN

Viimsi

Tabasalu

Tapa

Keila
Kohila
Padise
Kärdla

Haapsalu

Kohtla-Järve
Rakvere Kiviõli
Jõhvi

Kuusalu

Rapla
Märjamaa

Paide
Türi

Jõgeva

Narva

TALLINNA KONTOR
Pärnu mnt. 139/Kohila 8
11317 Tallinn
tel 627 5040
faks 627 5041

TARTU KONTOR
Riia mnt. 140c
51014 Tartu
tel 627 5048
faks 739 0261

KONTORID AVATUD:
E–N 8.00–17.00
R 8.00–15.30

LADU AVATUD:
E–R 8.00–16.30

Põltsamaa

TARTU
Pärnu

Viljandi

Kuressaare

Elva
Tõrva

www.schiedel.ee
Põlva

Otepää

Valga

Antsla

Võru

Räpina

