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MINU KODU — ON MINU KINDLUS... 
KUI SINNA ON PAIGALDATUD VIDEOVALVESÜSTEEM 

Kortermaja territoorium saab alguse juba maja hoovist ja 
laste mänguväljakust, teie trepikojast. Vaatamata tugevatele 
välisustele, mis on varustatud kood- ja fonolukudega, saab 
võõras sellise maja trepikotta koos mõne majaelanikuga 
kergesti sisse pääseda. Politsei fi kseeris 2016. aasta suvel 
juhtumi, kus vargad otsisid öösel sulgemata välisustega 
trepikodasid ja varastasid asju sulgemata ustega korteritest. 
Muuseas, spetsialistid tunnistavad, et muukimiskindlaid luk-
ke ei olegi olemas. 

Politsei- ja Piirivalveameti peadirektori Elmar Vaheri sõnul te-
gutseb Tallinnas praegu kolm suurt kriminaalset grupeerin-
gut, kes tegelevad korterivargustega.  Vastavalt politsei ana-
lüüsile tegutseb ainuüksi Harjumaal ligikaudu 70 varast – 
„sissemurdjat”. Portaalile rus.postimees.ee antud intervjuus 
kommenteeris Põhja prefektuuri kriminaalbüroo teenistuse 
vanem Toomas Jervson seda olukorda: „Kevad-suvehooaja 
saabumisega sõidavad paljud suvilatesse või puhkusele, 
see aga tähendab seda, et kurjategijate jaoks saabub oma 
kuritegude toimepanemiseks parim aeg. Võimaluse korral 
tasuks videovalvekaamerate paigaldamise peale mõelda ”. 
Võib-olla on mõttekas kogenud politseiniku arvamust kuulda 
võtta? Sest on veel olemas ka narkomaanid, kes varastavad 
kõike ja kõikjalt. Samuti ka huligaanid, kes süütavad liftide 
nuppe ja postkaste. 

Videovalve kortermaja väljas ja sees - on efektiivne meede, 
mis tagab ohutuse teie perele ja teie korterile, hoiab korras 
trepikojad ja valvab hoovi pargitud autosid. Seejuures töötab 
see süsteem automaatrežiimis ja ööpäevaringselt ning iga 
ilmaga. Videovalve ei „unusta ära” ega „maga maha”, seda 
ei mõjuta inimfaktor.   

Videovalvesüsteem - on mitu omavahel ühendatud suure re-
solutsiooniga digitaalset kaamerat, mis kinnitatakse kindlalt 
ligipääsmatutesse kohtadesse. Trepikoja sees paigaldatakse 
kaamerad selliselt, et nii sisenevate kui väljuvate inimeste 
näod on näha. Väljaspool maja paigaldatakse kaamerad 

vaatlemiseks kõige optimaalsematesse kohtadesse, mis 
võimaldab fi kseerida laste mänguväljakul, parklas ja maja 
hoovis  toimuva. Videovalvesüsteemide oluliseks eeliseks on 
võimalus objekti eemalt, interneti teel pidevalt kontrollida, 
samuti saadud andmete salvestamise ja säilitamise võima-
lus. Videosalvestiste arhiivi säilitatakse ligikaudu 30 päeva, 
ja te saate vaadata, mis teie objektil mistahes ajahetkel 
toimus. Seaduse seisukohast on see vaieldamatu tõend ku-
riteos kahtlustatavate isikute vastutusele võtmiseks.  

VA Systems OÜ kogenud spetsialistid valivad teie maja jaoks 
optimaalsed lahendused, mis tagavad valve kõige olulisema-
tes kohtades. Pärast seda saab koostada videovalvesüstee-
mi paigaldamise eelarve, mis sõltub tööde mahust ja video-
kaamerate arvust. Meie sertifi tseeritud tehnikud paigalda-
vad videovalvesüsteemi ja tagavad selle hooldamise. VA Sys-
tems OÜ kasutab videovalvesüsteemide paigaldamisel ainult 
kvaliteetseid ja töökindlaid seadmeid tunnustatud tootjatelt. 
Nende korteriühistute esindajad, kus videovalvesüsteeme 
juba kasutatakse, täheldavad positiivseid muutusi: krimi-
naalseid vahejuhtumeid ja vaieldavaid olukordi ei ole, majas 
valitseb puhtus ja kord. 

Videovalvesüsteemi paigaldamine on taskukohane praktili-
selt igale korteriühistule. Kui videovalvesüsteemi investeeri-
tud summa korteriomanike vahel ära jagada, siis see ei olegi 
nii suur. Kusjuures see on ühekordne investeering teie pere 
ja vara ohutuse tagamiseks. Lisaks sellele suurendab video-
valvesüsteemi olemasolu nii terve maja kui ka iga üksiku 
korteri väärtust kinnisvaraobjektina. Kinnisvara valdkonna 
eksperdid kinnitavad, et trepikoja hea seisukord ja ümber-
kaudse territooriumi heakord suurendavad korterite hinda 
selles majas. Ja videovalvesüsteemi olemasolu mõjutab 
seda otseselt.

Arkadi Ferman (VA Systems OÜ)
+372 58 017 517
arkadi@vas.ee
www.vas.ee
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МОЙ ДОМ — МОЯ КРЕПОСТЬ... ЕСЛИ ТАМ 
УСТАНОВЛЕНО ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

Квартирный дом начинается уже со двора и детской 
площадки, с вашего подъезда. Несмотря на надежные 
двери, снабженые кодовыми замками и домофонами, в 
подъезд такого дома можно легко попасть вместе с кем-
то из жильцов. Летом 2016 года полиция зафиксировала 
случаи, когда ночью воры искали незапертые двери в 
подъездах и воровали вещи в незапертых же квартирах. 
Впрочем, специалисты признают, что не вскрываемых 
замков не существует.

По словам главы Департамента полиции и погранохраны 
Эльмара Вахера в Таллинне сейчас действуют три 
крупные криминальные группировки, занимающиеся 
квартирными кражами. Согласно анализу полиции, всего 
в Харьюмаа действуют порядка 70 воров–«домушников». 
В интервью порталу rus.postimees.ee руководитель 
службы криминального бюро Пыхьяской префектуры 
Тоомас Ервсон прокомментировал эту ситуацию: «С 
наступлением весенне-летнего сезона многие уедут на 
дачи или в отпуск, значит, для преступников наступает 
отличное время для работы. По возможности, стоит 
подумать об установке камер наблюдения». Может, имеет 
смысл прислушаться к мнению опытного полицейского? 
Ведь есть еще наркоманы, которые воруют что угодно и 
где угодно. Есть еще хулиганы, которые поджигают кнопки 
лифтов и почтовые ящики. 

Видеонаблюдение снаружи и внутри многоквартирного 
дома — вот эффективная мера обеспечения безопасности 
вашей семьи и вашей квартиры, сохранности ваших 
подъездов и автомобилей во дворе. Причем, эта система 
работает в автоматическом режиме и круглосуточно, 
в любую погоду. Видеонаблюдение не «забудет» и не 
«проспит», оно не подвержено человеческому фактору.
Система видеонаблюдения — это несколько 
взаимосвязанных между собой дигитальных камер 
высокой разрешающей способности, которые надежно 
крепятся в недоступных местах. Внутри подъезда камера 
устанавливается так, чтобы можно было разглядеть 
лица входящих и выходящих людей. Вне дома камеры 
устанавливаются в наиболее оптимальных для просмотра 
местах, что позволяет фиксировать происходящее на 
детской площадке, на парковке, во дворе. Важное 

преимущество систем  видеонаблюдения — возможность 
постоянного контроля объекта удаленно — через 
Интернет, а также запись и хранение полученных 
данных. Архив видеозаписей хранится порядка 30 дней, 
и вы можете посмотреть, что происходило на вашем 
объекте  в любой отрезок времени. С точки зрения 
закона это безусловные доказательства для привлечения 
подозреваемых лиц к ответственности.

Опытные специалисты VA Systems OÜ подберут для 
вашего дома оптимальные решения с учетом наиболее 
важных для наблюдения мест. После чего можно будет 
рассчитать бюджет в зависимости от объема работ и 
количества видеокамер. Наши сертифицированные 
техники смонтируют систему видеонаблюдения и 
обеспечат ее обслуживание. VA Systems OÜ предлагает 
только качественное надежное оборудование 
от признанных производителей. Представители 
квартирных товариществ, где уже используются системы 
видеонаблюдения, отмечают позитивные изменения: 
отсутствие криминальных случаев и спорных ситуаций, 
чистота и порядок в доме. 

Установка системы видеонаблюдения доступна 
для бюджета практически каждого квартирного 
товарищества. Вложенные средства, разделенные на 
количество собственников, не так велики. Причем, 
это разовая инвестиция в безопасность вашей семьи 
и вашего имущества. Кроме того, безопасность дома 
повышает его ценность как объекта недвижимости, 
а значит, и каждой отдельной квартиры. Эксперты в 
области недвижимости отмечают, что хорошее состояние 
подъезда и благоустройство окружающей территории 
повышает стоимость квартир в этом доме. А система 
видеонаблюдения напрямую способствует этому.

Аркадий Ферман (VA Systems OÜ)
+372 58 017 517
arkadi@vas.ee
www.vas.ee
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VENTILATSIOONI KAARDISTUSE JA UURINGUTE VAJA-
LIKKUS ENNE KORTERMAJA RENOVEERIMIST

Viibides enamuse ajast siseruumides, omab sisekliima 
ja siseruumide õhu kvaliteet põhjamaade inimeste elus 
olulist osa. Seda saab tagada vaid korraliku ventilatsiooni 
väljaehitamise ning hilisema kvaliteetse sisekliima hoid-
misega, sõnab ventilatsiooni- ja kliimaseadmete teenuste-
ga 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 ventilat-
siooni kvaliteeti ning muuta ventileerimine võimalikult ener-
giasäästlikuks. Täna pole harvad juhtumid, kus uuringuid 
tegemata laseb ühistu ehitada ventilatsioonisüsteemid 
vanadesse korstnatesse, kuid ehituslike vigade pärast jääb 
ventilatsiooni efektiivsus kesiseks. Meie tegevus ellimineerib 
sellised vead.“

Korralik ventilatsioonisüsteem saab alguse korralikust ja lä-
bimõeldud projektist, kus arvestatakse juba võimalikke kor-
termaja eripärasid ja takistusi. Selleks, et projekteerida ja 
ehitada ventilatsioonisüsteem kasutades olemasolevaid 
ventilatsioonišahte on Aero Grupp aastatega välja töötanud 
väga põhjaliku teenuse, millega kogutakse kokku kogu vaja-
liku info, mida vajab korteriühistu, ventilatsiooni projekteeri-
ja ja ehitaja enne töödega alustamist.

Ventilatsiooni uuringu ja kaardistuse teenusena mõõdista-
takse korterite siseõhuparameetrid, kaardistatakse olemas-
olev süsteemi ning tuuakse välja selle eripärad ja problee-
mid. Teenusesse kuulub kogu olemasoleva ventilatsiooni-
süsteemi puhastus sinna kogunenud mustusest.

„Hoone energiatõhusus ja sisekliima kvaliteet on omavahel 
tihedalt seotud ning energiatõhususe parandamine ei tohi 
tuua kaasa sisekliima tingimuste halvenemist. Ventilat-
sioonisüsteem tuleb rekonstrueerida nii, et see tagaks hea 
sisekliima, mis omakorda vähendab oluliselt inimeste tervi-
seriske,“ sõnab Lipp.

Ventilatsiooniuuringu käigus puhastatakse ja kontrollitak-
se põhjalikult olemasolevad kanalid

„Ventilatsiooni uuring ja kaardistus hoiab kokku projektee-
rija aega, kuna kogu vajalik info on peale Aero Grupi töid 
kättesaadav digitaalsel kujul arvutist. Samuti kiirendab see 
hoone renoveerimist, hõlbustades oluliselt ventilatsiooni 
ehitajale hinnapakkumise esitamist. Tihti piisab meie poolt 
koostatud uuringute läbivaatamisest ning ehitajal pole tarvis 
endal kohapeale tullagi,“ selgitab Lipp, lisades, et põhjalik 
uuring hoiab kokku ka ehituse kulutusi, kuna võimalikud eri-
sused tüüplahendustest on juba tänu Aero Grupi kogemuste-
le varem teada ning pole vajadust hakata pärast ehitustöö-
de lõpetamist probleemidega tegelema.

Isegi juhul, kui korteriühistu ei planeeri maja renoveeri-
mist, 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 val-
mistanud.

Anvar Kima Korteriühistust Sõpruse 202 tõdeb, et olles te-
gev ca kümnes kortermajas, olen alates Sõpruse 202 maja 
renoveerimisest, kus OÜ Aero Grupp teostas ventilatsiooni-
lahenduse, viimaste aastate jooksul üha sagedamini nende 
poole pöördunud.

„Tegemist on eduka ja areneva fi rmaga, kus rakendatakse 
innovatiivseid lahendusi ja kliendikeskset lähenemist, mis 
on orienteeritud lõpptulemusele. Suhtlemine on alati kor-
rektne, lubatud tähtaegadest peetakse kinni nii pakkumiste 
esitamisel kui ka tööde teostamisel. Hinnapakkumised on 
põhjalikud ja ülevaatlikud. Töötegijaid saab usaldada ja ei 
pea oma aega kulutama pidevale järelvalvele tööde tegemi-
se ajal. Soovitaksin seda fi rmat kõigile, kes hindavad kvali-
teeti ja usalduslikku kliendisuhet!“ 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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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.

Aero Grupp OÜ on MTÜ Eesti Energiasäästu Assotsiatsiooni 
asutajaliige.
Krediidiinfo reiting Aero Grupile:  
“Edukas Eesti Ettevõte 2016 Krediidiinfo reiting AA“
Äripäeva tunnustus: “Eesti Gasellettevõte 2015“.

Lisaks pakub Aero Grupp OÜ endiselt järgmiseid teenuseid: 

• ventilatsiooni mõõtmine ja reguleerimine peale ventilat-
siooni ehituse töid (akrediteeritud katselabor);
• sundventilatsioonisüsteemide puhastamine;
• ventilatsiooniseadmete tehnohooldus.

Usalda kogemust ja telli teenused meilt:
9 aastat kogemust;  
9 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
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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




