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RÕDUDE JA TERRASSIDE HÜDROISOLAT-
SIOON VEDELPLASTIGA

Rõdud ja terrassid on üks osa hoonest, mis on 
väga suure ilmastikumõju käes. Pinnale mõjub külm, 
kuum, sademed, mis võivad viia pinnapragude tekke-
ni. Selline probleem esineb sageli ka ilmastikukindla-
test plaatidest tehtud rõdukattel, kus aga vuukidest 
võib niiskus ja vesi tungida katte alla kahjustades nii 
aluskonstruktsioone kui ka rõdukatet ennast. Sageli 
on probleemseteks kohtadeks vee äravoolu läbivii-
gud, uste lävepakud, rõdu rinnatise kinnituskohad jm. 

Selleks, et neid probleeme likvideerida on mitmeid 
erinevalid viise. Üheks võimaluseks on rõdu- või 
terrassiplaat katta bituumenrullmaterjaliga või PVC 
kattematerjaliga. Bituumen ja PVC kattematerjalid 
on Eestis enim kasutatavad materjalid eelkõige oma 
hinnataseme tõttu. Nende materjalide kasutamise 
miinus on aga see, et materjali liitekohad tulevad 
ajapikku lahti. Samuti  on peavõimatu muuta piirete 
ümbrused pikaajaliselt veetihetaks. 

Teiseks võimaluseks on vedelplasti kasutamine. 
Vedelplasti näol on tegemist Eestis uudse tootega,  
mida muljal maailmas on kasutatud juba üle 40 aasta 
katustel, terrassidel, rõdudel  ning muudel ilmasti-
kule avatud pindadel ning selle tootegrupi tähtsus 
järjest kasvab.

Vedelplast koosneb ühest või mitmest komponen-
dist, mis vedelal kujul ühtlase kihina  pinnale kan-
takse. Seejärel tekib keemiline reaksioon. Vedelplasti 
saab armeerida polüesterkangaga, fliisiga ja klaas-
kiudkangaga.

Reaktiivsed vedelplastid kivinevad keemilise reak-
siooniteel kahe või enama komponendi kokkusega-
misel. Kivinemine algab peale kokkusegamist. Tempe-
ratuur mõjutab  töötlemisaega: kõrgem temperatuur 
kiirendab ja madalam temperatuur aeglustab prot-
sessi. Seda kattesüsteemi iseloomustab väga kiire 
kuivamine, mistõttu on rõdu või terrassi tegemine 
võimalik ühe tööpäeva jooksul.  Pausid erinevate 
tööoperatsioonide vahel on äärmiselt lühikesed. 
Äärmiselt kiire kuivamine nõuab aga ka tegijalt kõr-
get professionaalsust, tööprotsess peab olema enne 
tööde tegemist selge. 

Vedelplasti näol on tegemist viskoosse materjaliga, 
mistõttu  saab sellega töödelda väga keeruka geo-
meetriaga ja raskesti ligipääsetvaid pindu. Materjal 
nakkub aluspinnaga täispinnaliselt ning seeläbi on lä-
bijooksud katte ja aluspinna all välistatud. Vedelplast 
on vastupidav dünaamilisele koormusele, vibratsioo-
nile ja termilistele pingetele. Materjali saab kombi-
neerida ka teiste hüdroisolatsiooni materjalidega. 
Materjal on UV-kindel. Suureks plussiks Eesti kliimas 
on vedelplasti temperatuuritaluvus, mis on vahemi-
kus -40C kuni +90C. Lisaks on seda lihtne puhasta-
da ja ta ei nõua edaspidist hooldust. Seetõttu on see 
on ideaalne materjal rõdude ja terrasside veekind-
laks tegemisel. Vähem oluline ei ole ka vedelplasti 
välimus. Võimalik on valida erinevate värvitoonide ja 
dekoratiivkihtide vahel.

OÜ Katuse Profid meeskond on saanud vedelplast-
materjalide paigaldamise väljaõppe materjalitootja 
poolt. OÜ-l Katuse Profid on  reaksioonmaterjalide 
paigaldamise kogemus 5 aastat.
Selle aja jooksul oleme näinud erinevad probleeme 
ja läbi kogemuste teame, kuidas neid lahendada.

Hillar Peets
Katuse Profid OÜ
Juhatuse liige 
info@katuseprofid.ee
www.katuseprofid.ee
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KÜTE VÕI SOOJUSTUS. KUMB ENNE?
 
Parem nii üks kui ka teine koheselt korraga. Ja kind-
lasti koos ventilatsiooniga. Õigemini on neid küsimu-
si parem vaadelda kompleksselt – seda enam et sel-
lisel juhul võite arvestada ka sihtasutuse KredEx lae-
nuga, mis omakorda tähendab peale töödekompleksi 
teostamist tagasimakset kuni 35%, sõltuvalt valitud 
renoveerimisvalikust, mida soovitab energiaaudit.

Nüüd veel mõned küsimused, mis tasuks koheselt 
lahendada. Esiteks: mida me soovime saavutada? 
Soovime saavutada mugavaid elamistingimusi meie 
korteris eraldi võetuna, st. pidevalt meeldivat tempe-
ratuuri ja õhuniiskust ning piisavat õhuvahetust.

Teiseks: mis meil olemas on? Meil on vana küttesüs-
teem, mis ei taga soojuse reguleerimist kogu korteri 
ulatuses ja tihti isegi mitte ühe püstiku piires, sooju-
se erinevusega 3-4 kraadi. Hea õhuringluse puudu-
mine, kõrgendatud õhuniiskus ja selle tulemusena 
suur hallituse tekkimise tõenäosus.

Eelnevast järeldub, et ühe probleemi lahendamisega 
ei muutu meie elu palju mugavamaks. Fassaadi ja 
katuse soojustamisega ilma ventilatsioonitöid läbi 
viimata me ainult süvendame probleemi, st. me ase-
tame majale suure kalli kasuka. Viies läbi ventilatsioo-
nitööd ja soojustades maja, sealjuures küttesüsteemi 
renoveerimata, ei lahenda me soojuse jaotamise 
probleemi. 

Kuid siiski – mida teha kui korteriühistul ei ole ob-
jektiivsetel põhjustel võimalust antud probleemi 
kompleksseks lahendamiseks. Millest alustada? Alus-
tada tasub energiaauditi tegemisest, nii selgub milli-
ses suunas liikuda ja samas tekib valik renoveerimise 
võimalustest arvestusliku hinnaga igaühe kohta.

Kui te ei arvesta maksimaalse toetuse saamisega 
riigi poolt, siis võib töid teostada ka osadena. Selli-
sel juhul on kõige parem alustada küttesüsteemist. 
Küttesüsteem (kõige sagedamini kahetoruline) koos 
termostaatidega radiaatoritel ja tasakaalustusventiili-
dega püstikutes võimaldab saavutada ühtlase soojuse 
jaotamise korterite vahel. Nii ei ole enam „kütmata“ 
ja „üleköetud“ kortereid. Praktika on näidanud, et 

renoveeritud küttesüsteemid võimaldavad hoida et-
teantud etteantud temperatuuri: näiteks +22 kraadi 
kõrvalekaldega maksimaalselt 0,5 kraadi kõikides 
maja korterites, tingimusel et korterites endis on 
samuti kasutusele võetud meetmed soojuskadude 
vähendamiseks akende, uste jne kaudu.

Siiski ei tasu arvestada suurele soojuse kokkuhoiule 
ainult läbi küttesüsteemi renoveerimise. See on roh-
kem meede ühtlaselt meeldivate soojustingimuste 
loomiseks kõikides maja korterites. Miks veel on 
parem alustada just küttesüsteemist? Kulutused küt-
tesüsteemi renoveerimisele on kaks, kolm või enam 
korda väiksemad kui kulutused maja soojustamisele, 
kõik tööd viiakse läbi ühe-kahe kuu jooksul, aga tu-
lemusi näete koheselt peale kütteperioodi algust.

Kokkuhoid algab peale fassaadi, akende, uste ja ka-
tuse soojustamisest. Koos soojustamisega on ko-
hustuslik ja lihtsalt hädavajalik läbi viia ventilatsioo-
nitööd. Vastasel korral ilmub hallitus kiiremini kui te 
olete soojustamise lõpetanud. Normaalseks soojus-
vahetuseks korteris on vajalik nii läbiv (Fresh klapid) 
kui ka tõmbeventilatsioon (loomulik või sund).

Veelgi suurema soojuse kokkuhoiu võib saavutada 
kui mitte visata sooja õhku läbi ventilatsioonikanali-
te minema vaid kasutada seda vee eelsoojenduseks 
küttesüsteemis.
Kulutused antud töödele tasuvad ennast ära madala-
te küttekuludena. Tulemusena hakkate elama muga-
vates tingimustes, samal ajal makste s selle eest mit-
te rohkem kui naaber, kes midagi ei renoveerinud.

Igor Bogatõrjov
ABC Haldus OÜ
Kinnisvarahaldur
info@abchaldus.ee
www.abchaldus.ee
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VENTILATSIOONI KAARDISTUSE JA UURINGUTE 
VAJALIKKUS ENNE KORTERMAJA RENOVEERIMIST

Viibides enamuse ajast siseruumides, omab sisekliima 
ja siseruumide õhu kvaliteet põhjamaade inimeste elus 
olulist osa. Seda saab tagada vaid korraliku ventilat-
siooni väljaehitamise ning hilisema kvaliteetse sisek-
liima hoidmisega, sõnab ventilatsiooni- ja kliimasead-
mete teenustega tegeleva Aero Grupp OÜ tegevjuht 
Tõnis Lipp.

Aero Grupp on spetsialiseerunud ventilatsiooni mõõdistuse, 
-tehnohoolduse teenuste ning erinevat tüüpi hoonete sund-
ventilatsiooni puhastusteenuste pakkumisele, kusjuures üheks 
nende oluliseks kliendigrupiks korteriühistud. Lipp täpsustab: 
„Meie teenused on rajatud sellele, et uuete tehnoloogiate ja 
teenustega parandada hoonete ventilatsiooni kvaliteeti ning 
muuta ventileerimine võimalikult energiasäästlikuks. Täna pole 
harvad juhtumid, kus uuringuid tegemata laseb ühistu ehitada 
ventilatsioonisüsteemid vanadesse korstnatesse, kuid ehituslike 
vigade pärast jääb ventilatsiooni efektiivsus kesiseks. Meie tege-
vus ellimineerib sellised vead.“

Korralik ventilatsioonisüsteem saab alguse korralikust ja läbi-
mõeldud projektist, kus arvestatakse juba võimalikke korter-
maja eripärasid ja takistusi. Selleks, et projekteerida ja ehi-
tada ventilatsioonisüsteem kasutades olemasolevaid 
ventilatsioonišahte on Aero Grupp aastatega välja töötanud 
väga põhjaliku teenuse, millega kogutakse kokku kogu vajaliku 
info, mida vajab korteriühistu, ventilatsiooni projekteerija ja ehi-
taja enne töödega alustamist.

Ventilatsiooni uuringu ja kaardistuse teenusena mõõdis-
tatakse korterite siseõhuparameetrid, kaardistatakse olemas-
olev süsteemi ning tuuakse välja selle eripärad ja probleemid. 
Teenusesse kuulub kogu olemasoleva ventilatsioonisüsteemi 
puhastus sinna kogunenud mustusest.

„Hoone energiatõhusus ja sisekliima kvaliteet on omavahel 
tihedalt seotud ning energiatõhususe parandamine ei tohi tuua 

kaasa sisekliima tingimuste halvenemist. Ventilatsioonisüsteem 
tuleb rekonstrueerida nii, et see tagaks hea sisekliima, mis oma-
korda vähendab oluliselt inimeste terviseriske,“ sõnab Lipp, 
lisades, et alates 2015. aasta aprillist saavad korteriühistud taas 
taotleda

KredExilt majade energiatõhususe tõstmiseks toetust. Hinnan-
guliselt rekonstrueeritakse viie aasta jooksul 102 miljoni euro 
eest 1000 korterelamut. Toetuse määr sõltub saavutatavast 
energiasäästust ja tehtavatest töödest.

Ventilatsiooniuuringu käigus puhastatakse ja kontrolli-
takse põhjalikult olemasolevad kanalid

„Ventilatsiooni uuring ja kaardistus hoiab kokku projekteerija 
aega, kuna kogu vajalik info on peale Aero Grupi töid kätte-
saadav digitaalsel kujul arvutist. Samuti kiirendab see hoone 
renoveerimist, hõlbustades oluliselt ventilatsiooni ehitajale hin-
napakkumise esitamist. Tihti piisab meie poolt koostatud uurin-
gute läbivaatamisest ning ehitajal pole tarvis endal kohapeale 
tullagi,“ selgitab Lipp, lisades, et põhjalik uuring hoiab kokku ka 
ehituse kulutusi, kuna võimalikud erisused tüüplahendustest 
on juba tänu Aero Grupi kogemustele varem teada ning pole 
vajadust hakata pärast ehitustööde lõpetamist probleemidega 
tegelema.

Isegi juhul, kui korteriühistu ei planeeri maja renovee-
rimist, on ventilatsiooni uuring ja kaardistus kasulik, 
sest selle tulemusel puhastatakse ja kontrollitakse põhjalikult 
olemasolevad kanalid ning saadakse jälile probleemidele, mis on 
maja ventilatsioonis juba pikemat aega peavalu valmistanud.

Anvar Kima Korteriühistust Sõpruse 202 tõdeb, et olles tegev 
ca kümnes kortermajas, olen alates Sõpruse 202 maja renovee-
rimisest, kus OÜ Aero Grupp teostas ventilatsioonilahenduse, 
viimaste aastate jooksul üha sagedamini nende poole pöördu-
nud.

„Tegemist on eduka ja areneva firmaga, kus rakendatakse 
innovatiivseid lahendusi ja kliendikeskset lähenemist, mis on 
orienteeritud lõpptulemusele. Suhtlemine on alati korrektne, 
lubatud tähtaegadest peetakse kinni nii pakkumiste esitamisel 
kui ka tööde teostamisel. Hinnapakkumised on põhjalikud ja 
ülevaatlikud. Töötegijaid saab usaldada ja ei pea oma aega kulu-
tama pidevale järelvalvele tööde tegemise ajal. Soovitaksin seda 
firmat kõigile, kes hindavad kvaliteeti ja usalduslikku kliendisu-
het!“ sõnab Kima.

Ventilatsiooni uuringu ja kaardistuse  
teenuse olemus:
• mõõdistatakse korterites erinevad siseõhu parameetrid;
• kaardistatakse kogu olemasolev süsteem; 
• tuuakse välja eripärad ja probleemid, mida tuleb ehitusel 
arvestada;
• videouuringud kanalitest ja fotod olemasolevast 
olukorrast;
• puhastatakse täies mahus kogu olemasolev 
ventilatsioonisüsteem;
• korraliku dokumentatsiooni ja jooniste koostamine.
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Aero Grupp OÜ on MTÜ Eesti Energiasäästu Assotsiatsiooni 
asutajaliige.
Krediidiinfo reiting Aero Grupile:  
“Edukas Eesti Ettevõte 2015, Krediidiinfo reiting AA“
Äripäeva tunnustus: “Eesti Gasellettevõte 2015“.

Lisaks pakub Aero Grupp OÜ endiselt järgmiseid teenuseid:

• ventilatsiooni mõõtmine ja reguleerimine (akreditee-
ritud katselabor)
• sundventilatsioonisüsteemide puhastamine
• ventilatsiooniseadmete tehnohooldus

Usalda kogemust ja telli teenused meilt:
8 aastat kogemust;  
8 meeskonda, kes töötavad igapäevaselt üle Eesti.

Aero Grupp OÜ
Tõnis Lipp
Tegevjuht, juhatuse liige

Tel: +372 517 8821
e-mail: info@aerogrupp.ee
www.aerogrupp.ee

Põhjused, miks valida just Aero Grupp 

• omame ainsana Eestis nii suurt kogemust sellise 
komplekse teenuse osutamisel (kokku on üle 
100 kortermajas viidud läbi täismahus uuringud ja 
kaardistustööd), seega tunneme erinevate majade 
erinevaid lahendusi. Samuti oleme osalenud Eesti suurima 
ja ühe paremini renoveeritud kortermaja Sõpruse 202 
ventilatsioonisüsteemide ehitustöödel;
• meie teenuseid kasutavad Eesti tippprojekteerijad ja 
kortermajade renoveerimisturul tegutsevad parimad 
ettevõtted;
• pakume teistest teenusepakkujatest alati midagi enamat 
ning lähtume konkreetse kliendi soovidest;
• kasutame tööde teostamiseks kaasaegset ja kvaliteetset 
tehnikat;
• meie töötajad on kortermaja elanike suhtes alati viisakad 
ja mõistvad.
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Meie Haldur levib tasuta korteriühistute postkastidesse Tallinnas (sihtpost) ja ilmub 
6 korda aastas. Lisaks infolehele on tasuta paralleelne Meie Haldur Internetiversioon 
www.meiehaldur.ee.

Materjalide ümbertrükkimine ilma toimetuse loata on keelatud. Toimetus ei vastuta 
reklaami informatsiooni sisu eest.

Reklaamiinfo
info@meiehaldur.ee 
(+372) 666–41–21
www.meiehaldur.ee 
Toimetaja 
Ilja Bogatõrjov

Tiraaž 3700 eks.
Trükikoda Esprint




