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Plaatimistööd

Trepikodade remont

Elektrikilpide vahetus

Trepikodade 
renoveerimisel 
10 aastat kogemust!

Käsipuude vahetus

Trepiastmete viimistlus 
epoga

RENOVEERITUD TREPIKOJAGA SUURENEB 
TEIE KINNISVARA VÄÄRTUS

Kaunis ja korrektne trepikoda rõõmustab nii 
elanikke kui ka külalisi ning mis peamine — lisab 
väärtust teie kinnisvarale. Seda, millest alustada 
trepikoja rekonstrueerimist ja mida on selle juures 
oluline tähele panna, selgitab 4Seina OÜ juhataja 
Madis Pihelgas.

Trepikodasid on väga erinevaid. Mõnda ei ole 
remonditud 30-40 aastat. Mõne puhul on kasutatud 
15 aastat tagasi tehtud remondi käigus mitte kõige 
sobilikumaid materjale, mille tagajarjel trepikoda 
laguneb: värv koorub, seinad on täkkeid täis ning 
aknaraamid lasevad läbi külma ja niiskust. Kõigepealt 
tuleks korteriomanikel ja ühistul koostada plaan, mida 
täpselt soovitakse koridoris ära teha ja mis on remondi 
eesmark. Eesmark võib olla lihtne värskenduskuur, 
treppide ja trepikäsipuude remont, koridori 
laiendamine seniste panipaikade arvelt või vastupidi 
—  kasutada ära seni kelkude jaoks olnud ala isiklike 
seinakappide ehitamiseks.

Ent ükskõik millise remondi ja eesmärgi kasuks 
otsustatakse, kõige tähtsam on leida selles valdkonnas 
pikaajalise kogemusega ettevõte, kus osatakse anda 
vajaduse korral konkreetseid ja asjalikke soovitusi. 
Kindlasti peab remondiettevõttel olema kogemusi just 
vanade pindade ettevalmistamises ja õige materjali 
valimises. Teinekord võib õige töötegija leidmine 
tõepoolest aega võtta, kuid see tasub end pikemas 
perspektiivis ära. 
 
KÜSIGE JULGELT NAHA EELNEVAID 
SOOVITUSI!

Valitud ehitajaga tuleb kindlasti enne lepingu 
sõlmimist ja tööde alustamist mitu korda kohtuda ning 
kuulata tema soovitusi trepikoja viimistlemiseks, et 

leida mõistlik lahendus. Soovitatav on leida aega ja 
käia kohapeal vaatamas ka ehitaja seni tehtud töid. 
Kindlasti ei ole see raisatud aeg, sest ainult eelnevate 
soovituste abil naeb klient, millist kvaliteeti on oodata 
tema enda majas, ja ka ettevõttes saadakse paremini 
aru, mida klient ootab.

Kuna trepikoja viimistlemiseks on mitu võimalust ja 
materjalide hinnaklassid on väga erinevad, on oluline, 
et ehitaja ja klient mõistaksid teineteist hästi. 4Seina 
pakub alati täislahendust: peale viimistluse vahetame 
ära elektrikilbi uksed, plaadime põrandad, vahetame 
käsipuud, paigaldame uued postkastid ja valisuksed 
jne. Miljööväärtuslikes piirkondades tahetakse 
harilikult säilitada rohkem endisaegset, mistõttu 
kaasatakse töösse sageli ka disainerid, et tulemus 
oleks parim. Teeme rõõmuga disaineritega koostööd ja 
soovitame ka ise klientidele häid sisekujundajaid.

Oleme seda meelt, et kui teha, siis korralikult ja 
korraga! Rõõm on tõdeda, et ka korteriühistud on 
läinud järjest rohkem seda teed, et remontida kogu 
trepikoda korraga, sest remondi “tükeldamisel“ 
väikesteks osadeks on mitu miinust. Esiteks läheb 
rekonstrueerimine tõenäoliselt kallimaks. Teiseks näeb 
väga hea välja ainult selline trepikoda, kus on tehtud 
otsast otsani läbimõeldud, kvaliteetne ja põhjalik töö. 
Ja kolmandaks, kuna ehitus häirib elanikke, paljud 
tööd tekitavad lärmi ja tolmu, peab ühistu tegema 
enne trepikoja remonti korteriomanikele piisavalt 
selgitustööd. Mõistva suhtumiseni on aga keerukas 
jõuda, kui üks remont ajab teist taga ja töömehed 
müristavad trepikojas vahelduva eduga.

Parim tulemus saavutatakse kindlasti tellija ja 
ehitaja (ning disaineri) tihedas koostöös. Tellijal 
tasub küsida kõike, mis teda trepikoja remondi 
puhul huvitab, sest nii tellija kui ka ehitaja eesmark 
on tegelikult üks ja seesama: kaunis ja praktiline 
trepikoda, mille üle võib uhkust tunda. 
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MILLISTEL JUHTUDEL SAAB ÜHISTU NÕUDA 
OMANIKULT TEMA KORTERI MÜÜKI?

1. Kas korteriühistul on üldse õigus esitada hagi 
korteriomandi võõrandamiseks?

Teadaolevalt muudeti 2018 aastast korteriomandiseadust 
(KOS) ja korteriühistuseadust (KÜS) ning need liideti, ühise 
seaduse nimeks sai korteriomandi- ja korteriühistuseadus (KrtS). 
Lisaks seaduste formaalsele liitmisele toimus ka palju sisulisi 
muudatusi. Kuni 2017aasta lõpuni kehtinud KOS § 14 lg 1 
sõnastuse kohaselt võisid korteriomanikud nõuda korteriomandi 
võõrandamist, kui korteriomanik oli korduvalt rikkunud teise 
korteriomaniku suhtes oma kohustusi. KOS § 14 lg 5 tulenes 
täiendavalt sõnaselgelt, et kui kohustust rikkunud korteriomanik 
omandit ei võõranda, otsustab võõrandamise kohus vähemalt ühe 
korteriomaniku hagi või kaasomandi eseme valitseja hagi alusel.

Seega oli võõrandamise nõude esitamise üheks tingimuseks, 
et korteriomanik on korduvalt rikkunud oma kohustusi teise 
korteriomaniku suhtes. Kuigi viidatud sätetest ei tulnud otsesõnu 
korteriühistu hagi esitamise õigust, sai neid grammatiliselt 
tõlgendades teha järelduse, et korteriomandi võõrandamise nõude 
saavad esitada üksnes korteriomanik, kelle suhtes on rikkumine 
toime pandud ja valitseja, mitte aga korteriühistu.

Samas, olenemata asjaolust, et need sätted kehtisid sellistena 
ligi 15 aastat, tegi Riigikohus juba 2004 lahendi (3-2-1-83-04), 
milles märkis, et kuigi KOS ei sätesta otsesõnu korteriühistu hagi 
esitamise õigust, ei välista see viimase õigust nimetatud hagi 
esitada põhjendusel, et valitsejal ja korteriühistul on valdavalt 
samad funktsioonid.

Hetkel kehtiva KrtS § 32 lg 1 ja 33 lg 1 annavad, aga 
korteriomandi võõrandamise nõude ja hagi esitamisõiguse nii 
korteriomanikule, kui ka korteriühistule, kuid mitte valitsejale.

Seega saavad hetkel kehtiva seaduse alusel korteriomandi 
võõrandamise hagi esitada nii korteriomanik, kui korteriühistu.

2. Korteriomandi võõrandamisnõude alused
KrtS § 32 lg 1 on sätestatud, et kui korteriomanik on korduvalt 

rikkunud oma kohustusi teise korteriomaniku või korteriühistu 
suhtes ja kui korteriomanikud ei pea enam võimalikuks tema 
kuulumist korteriomanike hulka, võivad nad nõuda, et ta oma 
korteriomandi võõrandab.

KrtS § 32 lg 2 tuleneb, et võõrandamisnõude võib esitada 
eelkõige, kui korteriomanik:

a) on korduvalt jätnud täitmata KrtS § 31 toodud kohustused,
b) on vähemalt kuue kuu majandamiskulude tasumisega 

viivitanud üle kolme
kuu või
c) häirib oma tegevusega oluliselt teiste korteriomandite 

teostamist.
KrtS § 31 lähtuvalt peab korteriomanik:
a) hoidma korteri korras ning hoiduma tegevusest, mille toime 

teistele korteriomanikele ületab korteri tavakasutusest tekkivad 
mõjud (eluruumi puhul mahub siia alla eelduslikult ka oma korteris 
suitsetamisest hoidumise nõue, kui suits tungib läbi ventilatsiooni 
või trepikoja kaudu naaberkorteritesse),

b) võimaldama korterit kasutada teistel isikutel, kui see on 
vajalik kaasomandi eseme korrashoiuks (Riigikohtu lahendi 3-2-1-
116-11 kohaselt peab omanik võimaldama korterisse ligipääsu nt 
vee- või küttetorustiku parandamiseks või vahetamiseks),

c) hoidma korteri piires sellist temperatuuri ja õhuniiskust, mis 
tagab kaasomandi säilimise ning teiste korterite kasutamise nende 
otstarbe kohaselt ja ilma ülemääraste kulutusteta ning

d) tagama, et eeltoodud kohustused on täidetud ka siis, kui 
korterit kasutab keegi teine või kui seal ei viibi keegi.

2018 aasta algusest kehivas KrtS-is on võrreldes KOS-ga 
korteriomanikule lisandunud kohustus hoida korteri temperatuuri 
ja õhuniiskust teatud tasemel (nt selleks, et vältida torude 
külmumist ja naaberkorterite küttekulude suurenemist) ja seda 
ka siis, kui keegi korterit ei kasuta (pikemaajalisel eemalviibimisel 
tuleb määrata isik, et vajadusel tagada korterisse ligipääs). 
Viidatud kohustuste loetelu ei ole ammendav.

Võõrandamisnõude esitamise üle otsustavad korteriomanikud 
häälteenamuse alusel, kuid korteriomanik kelle vastu nõude 
esitamist otsustatakse, ei saa selles küsimuses hääletada. Nõue 
tuleb korteriomanikule kätte toimetada.

KrtS § 33 lg 1 tuleneb et, kui kohustust rikkunud korteriomanik 
ei ole korteriomandit võõrandanud hiljemalt kolme kuu möödumisel 
nõude esitamisest, otsustab võõrandamise kohus vähemalt ühe 
korteriomaniku või korteriühistu hagi alusel. Hagi tuleb esitada 
enne ühe aasta möödumist nõude esitamisest.

Korteriomandi võõrandamisnõue on aga väga äärmuslik 
abinõu, seetõttu ei saa ebameeldivast omanikust vabanemine 
toimuda kergekäeliselt. Kuna käesoleva artikli kirjutamise hetkeks 
on tekkinud ka KrtS järgne kohtupraktika, siis saame vaadata 
millistel asjaoludel on kohus korteriomandi võõrandamise hagi 
rahuldanud nii KOS-le, kui ka KrtS-le tuginedes.

KOS
18.01.2016 lahendiga rahuldas kohus korteriomandi 

võõrandamise hagi, kuna kostja rikkus pidevalt oma käitumisega 
majaelanike rahu lärmamiste, valju muusikaga jne.

06.04.2016 lahendiga rahuldas kohus korteri võõrandamise 
hagi, kuna kostja oli korduvalt rikkunud teiste korteriomanike 
suhtes oma kohustusi (lärm, kaklused, joomingud nii öösel kui 
päeval, korteris on putukad ja majandamiskulude võlgnevus 
rohkem kui aasta eest).

17.03.2016 lahendi kohaselt rahuldas kohus korteriomandi 
võõrandamise hagi, kuna kostja oli jätnud pikema perioodi jooksul 
täitmata majandamiskulude tasumise kohustused.

27.01.2017 lahendiga rahuldas kohus korteriomandi 
võõrandamise hagi, kuna kostja oli viivitanud majandamiskulude 
tasumisega mitu aastat.

24.05.2018 lahendis rahuldas kohus korteriomandi 
võõrandamise hagi, kuna kostjad olid viivitanud majandamiskulude 
tasumisega samuti mitu aastat.

KrtS
19.03.2019 lahendiga rahuldas kohus korteriomandi 

võõrandamise hagi tagaseljaotsusega, kohustades kostjat 
võõrandama talle kuuluv korteriomand kuna kostja oli vähemalt 
kuue kuu majandamiskulude tasumisega viivitanud üle kolme kuu.

18.04.2019 lahendiga rahuldas kohus korteriomandi 
võõrandamise hagi tagaseljaotsusega, kohustades kostjat 
võõrandama talle kuuluv korteriomand 2 kuu jooksul al 
kohtuotsuse jõustumisest ning vabatahtlikult võõrandamata 
jätmisel võõrandama korteri täitemenetluse korras, kuna kostja oli 
viivitanud majandamiskulude tasumisega aastaid.

02.05.2019 lahendiga rahuldas kohus korteri võõrandamise 
hagi tagaseljaotsusega, kuna kostjal oli pikaajaline likvideerimata 
majandamiskulude võlgnevus.

29.05.2020 lahendi kohaselt rahuldas kohus korteriomandi 
võõrandamise hagi kohustades kostjaid võõrandama neile 
kuuluv korteriomand 1 kuu jooksul al kohtuotsuse jõustumisest 
ning vabatahtlikult võõrandamata jätmisel võõrandama korteri 
täitemenetluse korras sundenampakkumisel, kuna kostjad ei olnud 
tasunud majandamiskulusid enam kui 4 aastat.

3. Järeldused
Eeltoodud kohtulahenditest nähtub, et korteriomandi 

võõrandamisnõudeid, mille kohus on rahuldanud, ei ole küll palju, 
kuid äärmuslikematel juhtudel, eelkõige hetkel kehtiva KrtS § 32 lg 
2 p 2 alusel, ei kõhkle kohus nõuet rahuldamast.

Seega, kui korteriomanik on jätnud pikema perioodi jooksul 
tasumata majandamiskulud või kui ta häirib pidevalt teiste 
majaelanike rahu või ei täida korduvalt seadusest tulenevaid 
korteriomaniku kohustusi, siis on võimalik tülikast omanikust kohtu 
abiga vabaneda.

Rainer Aalberg
Datum Inkasso OÜ
+372 56 506 216
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KORRALIK FONOLUKK KAITSEB KA VIIRUSTE EEST!

Aeg voolab kiiremini, kui tundub, ja vaevalt saab keegi meist 
enesekindlalt öelda, kuidas ta oma järgmised kümme aastat 
veedab. Ajale vastupidamine on kõige usaldusväärsem test. Mõned 
asjad kaovad igaveseks, kuid mõned jäävad. Paljud mõistusega 
valitud asjad teenivad meid aastaid ustavalt.

Praktiliselt me fonolukku ei märkagi ja peame seda tarbetuks 
esemeks. Unustame selle olemasolu ja see tuleb meelde alles 
siis, kui see rikki läheb. Tihti seda kodu eelarves pole ja keegi selle 
teenindamisega ei tegele. Tegelikult see on olemas, kuid seda nagu 
ei eksisteeriks.

Fonolukk tuleb meelde alles siis, kui me äkki enam koju ei 
pääse.

Ajad muutuvad - muutuvad ka fonolukud.
Kuidas valida fonolukku, mis teid kümme aastat teeniks?

GSM fonolukk
GSM fonolukk võimaldab juhtida ukse avamist mobiiltelefoni 

või lauatelefoni abil.Külaline klõpsab fonolukul teie korteri numbri 
- teie telefonile tuleb kutse. Pärast külalisega rääkimist klõpsake 
nupul - ja uks avaneb.Kui teie number on hõivatud - suunatakse 
kõne teisele teie määratud telefonile. Kui helistate oma telefonist 
fonolukule, avaneb ka uks.Samuti on GSM fonolukku võimalik 
avada kontaktivaba võtmega.

Aktuaalsus pandeemia ajal
Nutikas fonolukk ei võimalda mitte ainult rakenduse kaudu 

välisust avada. Korterielanik saab ka
vaadata, kes on korterisse helistanud, trepikotta sisenenud, ja 

rääkida inimesega linna mis tahes
punktist.
Selline süsteem suurendab elanike turvalisust ja hõlbustab 

kiirabiteenistuste pääsu hoonetesse, mis
on eriti oluline pandeemia ajal.

Selle fonoluku eelised: 
• Korteris ei ole juhtmeid (keegi ei puuri seinu, süsteemis pole 
lühiseid). 
• Seda saab kasutada hädaolukorras teie trepikoja korteris 
viibijaga suhtlemiseks (korteri üleujutus, tulekahju, lapse vigastus 
jne). 
• Fonoluku helina ja selle töötamise aja valite ise. 
• Mugav eakatele, haigetele, halva kuulmisega inimestele, 
üksildastele inimestele: telefoni võib paigutada kõikjale, et avada 
uks külalistele või arstile. 
• Kutseblokist on võimalik kiiresti helistada hädaabinumbrile 
(112). 
• Fonoluku vahetamisel ei pea ühistu esimees tagama elanike 
kohalolekut korterites.

Serguei Mozjegorov
tel. +372 6611774
Smart Security OÜ
www.fonolukk.ee

НАДЕЖНЫЙ ФОНОЗАМОК ЗАЩИТИТ И ОТ ВИРУСА!

Время течет быстрее, чем кажется, и вряд ли кто-то из нас с 
уверенностью скажет, как он проведет свои ближайшие десять 
лет. Проверка временем – самая надежная проверка. Какие-
то вещи уходят навсегда, а какие-то остаются. Многие вещи, 
подобранные с умом, годами служат нам верой и правдой. 

Мы практически не замечаем домофон, считая его 
ненужным устройством. Мы забываем о его существовании 
и вспоминаем о нем, только когда он выходит из строя. Чаще 
всего его нет на балансе дома, и никто не занимается его 
обслуживанием. На деле он есть, он для всех его будто бы не 
существует.

Вспоминаем о домофоне мы только тогда, когда внезапно не 
можем попасть домой.

Времена меняются – меняются и домофоны.
Как выбрать домофон, который прослужит вам добрый 

десяток лет?

GSM домофон
GSM домофон позволяет управлять открытием двери с 

помощью мобильного или стационарного телефона. Гость 
нажимает на домофоне номер вашей квартиры – вы получаете 
вызов на телефон. Переговорив с гостем, нажимаете на 
кнопку – и дверь открывается.Если Ваш номер занят – вызов 
переадресуется на другой телефон, указанный Вами. Если 
позвонить на домофон с Вашего телефона, дверь тоже откроется.
Также GSM домофон можно открыть бесконтактным ключом.

Актуальность во время пандемии
«Умный домофон» не только дает возможность жителю 

квартиры через приложение открывать входную дверь. Он также 
может посмотреть, кто звонил в квартиру, кто заходил в подъезд, 
а также поговорить с человеком, находясь в любой точке города.

Подобная система повышает безопасность жильцов и 
облегчает доступ служб скорой помощи в здания, что особенно 
важно в период пандемии.

Плюсы этого домофона: 
• Нет проводов в квартире (никто не сверлит вам стены, нет 
коротких замыканий в системе). 
• Может использоваться для экстренной связи с жильцом 
квартиры Вашего подъезда в неприятных ситуациях (затопление 
квартиры, пожар, травма ребенка и т.п.). 
• Мелодию звонка и время работы домофона Вы выбираете 
сами. 
• Удобно пожилым, больным, людям с плохим слухом, одиноким 
людям: телефон может быть расположен в любом месте, чтобы 
открыть дверь гостям или врачу. 
• Возможность быстрого вызова экстренной службы (112) 
прямо с вызывного блока двери. 
• Председателю при смене домофона не нужно обеспечивать 
присутствие жильцов в квартире.




