
KOLMAPÄEV,
24. APRILL 2019

Tahmakassettide täitmine ja müük

Tindikassetid

Printerite
hooldus ja remont

Tuleme Tartus

tasuta kohale E–P 8–20

Tel 5197 6588

itkiirabi.ee

info@itkiirabi.ee

Probleemsete jalgade hoolduses tegeletakse järgmiste kaebustega: 

sissekasvanud küüned, küüne- ja nahaseen, paksenenud küüned, 

traumaküüned, nahapaksendid ja kannalõhed, diabeetiline ja reu-

maatiline jalg, konnasilmad ja soolatüükad.

SOODUSTUS PENSIONÄRIDELE JA ÕPILASTELE!
Asume väga heas asukohas
Vaksali 17, Ortopeediakeskuse

esimesel korrusel

Info ja borneerimine tel 5666 8490

Facebook: Jalaravi stuudio

Jalaravi stuudio ootab
PROBLEEMSETE JALGADE HOOLDUSESSE

kõiki, kel mure jalgadega!

Ära jää oma murega üksi!

FASSAADI-, KATUSE- JA ÜLDEHITUSTÖÖD

www.armorfassaad.eu

FB - Armor Group OÜ - Fassaaditööd
5687 6112  • armor@suhtlus.ee

KÕIK EHITUS- JA
VIIMISTLUSTÖÖD
Teeme enamik ehitus- ja viimistlustõid
(ka elektri- ja sanitaartöid)

� PUITFASSAADID
� AKENDE-USTE PAIGALDUS
� TREPIKODADE REMONT

Kontakt
tel 510 0645

e-post
formcenter@gmail.com

https://formcenter.ee

Eraisikutele ja ettevõtetele
kinnisvara tagatisel!

Anname laenu!

Tegemist on finantsteenuste 

reklaamiga, tutvu tingimustega 

www.varalaen.ee ning pea 

vajadusel nõu spetsialistiga.  

Vundamentide
soojustamine

Kaevetööd

Torutööd
Raudkäpp OÜ | Tel 5568 2671

raudkapp@gmail.com
www.raudkäpp.ee

Otsin

MAJA, MAJAOSA 
või KORTERIT

Elva või Otepää
piirkonda

Tel 5343 3553 

või kaire.nirk@gmail.com

Tel 5904 2174

www.innover.ee

MEIE TEGEVUSALAD:

• Fassaaditööd

• Katusetööd

• Üldehitustööd

• Siseviimistlus

Tel 503 1943, 5331 4350 • info@vannvannis.ee

www.vannvannis.ee 

Vann-vannis-tehnoloogia on

lihtne ja kiire.

Paigaldame uue vanni vanasse vanni

vaid paari tunniga.

MAAKÜTTEGA SAATE TOIMIVA KÜTTESÜSTEEMI, 

MAJANDUSLIKU KASU JA SÄÄSTATE LOODUSKESKKONDA.
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Hindamisteenus
Tartus ja Tartumaal!
Korteri hindamine alates 125 € 

Muu korter 

Elamu, ridaelamu, majaosa

Elamukrunt

Ärihoone, tootmishoone,
tootmismaa, ärikrunt

al 125 €

al 210 €

220 €

kokkuleppel

Tüüpkorter      125 €

Avatud: E–R 9–17, Ülikooli 6a, Tartu 
Tel +372 710 2000
www.lvm.ee/hindamine



24. aprill 2019 TarTu posTimees Tartu Börs || 9

Tammelinnas Lemmatsi 4, heas seisukorras
ja oma aiaosaga 3toaline ridaelamuboks. Hind  

sisaldab ka garaažiboksi 20 m².  Kinnistu 231 m². 
Eluruumide pindala 60,5 m², lisaks keldrikorrus.

UUS HIND 110 000 €
Sabine Liias,   5593 4477, sabine@lahekinnisvara.ee

Uus lahe pakkumine! Lahe Kinnisvara müüb  
Lahepera järvega piirnevat hoonestamata kinnistut 

Peipsi ääres. Privaatse kinnistu suurus u 6 ha. Lahepea 
järvega piirneb u 470 m ulatuses. 

HIND 40 000 €
Sten Šois,  5622 2313, sten@lahekinnisvara.ee

Naudi aknast ilusat vaadet Emajõele!  
2toaline korter Tigutorni 10. korrusel.  

Keskküte, olemas köögimööbel. Korter on läbinud 
värskenduskuuri. Eluruumi pind 49 m².

UUS HIND 108 000 €
Sten Šois,  5622 2313, sten@lahekinnisvara.ee

2toaline korter Haagel I korrusel. Üp 39 m²,  
kortermaja on renoveeritud, ühistul laenud  

puuduvad. Kaks tuba, köök eraldi.  
Kindel parkimiskoht maja ees.

HIND 49 000 €
Tero Villik,  5812 7432, tero@lahekinnisvara.ee

• Kui tahad olla oma aja ja sissetuleku peremees 
• oled ettevõtlik, Sulle meeldib suhelda inimestega  
• oled täpne ning huvitud kinnisvarast – 

see töö on just Sinu jaoks ideaalne!  
Uuri lisa, ootan Sinu kõnet! 

Sten Sois, sten@lahekinnisvara.ee,  5622 2313

Tule maakleriks või hindajaks!

Telli meilt kinnisvara hindamine!
Eksperthinnanguid teostavad kutselised ja soovitustega 

hindajad:
Sabine Liias  

Kutseline nooremhindaja 

 5593 4477  
sabine@lahekinnisvara.ee

Tanel Allas  
Kutseline nooremhindaja 

 5351 5322  
tanel@lahekinnisvara.ee

Vaikne tänav, sobib elamiseks suuremale perele ning võimalik 
sektsioneerida peresiseselt. l korrusel elutuba, köök, WC. 

Il korrusel köök-elutuba, WC-dušš ja 3 magamistuba. 
Täiskelder koos sauna, kaminaruumi ja panipaikadega. 

2 garaaži. Üp 292 m², köetavat pinda 200 m². 
Lokaalne küttekatel (pellet/ puit/ kivisüsi), õhksoojuspump.

Rohu 10a, Tartu
5toaline maja 179 900 €

Maja on mõeldud elukohaks perele, kelle selgeteks eelistusteks on 
tänapäevane funktsionaalsus, mugavus, kõrge kvaliteet ja mada-

lad püsikulud. Kinnistu suurus 356 m². Eramu 180 m²,
  2korruseline, 3 magamistuba, suur hall-elutuba-köök, 

garaaž, saun, pesuruum, terrass.   

Ihaste, Tartu
Pooleli olev eramu 144 900 €

Mati Paju, + 372 507 3320

Valgusküllane ja vaikne
2-toaline korter, Aardla 144, Tartu 56 900 €

Müüa planeeringult eraldi asetsevate tubadega soe ja avar korter. 
Maja fassaad on renoveeritud. Asukoht soodne.

Info tel 5343 3553 või kaire@skanton.ee

Margit Lemmiksoo, + 372 506 9597

Mati Paju
+372 507 3320
mati@skanton.ee 

Margit Lemmiksoo
+372 506 9597

margit@skanton.ee 

Kaire Nirk
+372 5343 3553
kaire@skanton.ee

75,6 m² valgusküllane korter läbi kahe korruse. Katusekorrus vajab 
välja ehitamist. Ahiküte, gaasikütte paigaldamise valmidus. 

Uus katus, uus torustik ja elektrijuhtmestik.

Väike-Kaar 26, Tartu
2toaline korter + 35 m² pööningul 85 000 €

Margit Lemmiksoo, + 372 506 9597
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Aiaehitised. Eramud. Tel 5820 
2040, vasker.ee.

Ostan garaaži Tartus või 
Tartumaal. Tel 5878 7166.

Välja üürida tuba 3-toal mug 
korterist Tartu kesklinna 
lähedal (110 €/kuu + 1/3 
maksudest). Tel 5559 0908.

Üürin 1-toal korteri. Tel 503 
2345.

Üürin 2–3 toal korteri. Tel 5561 
4114.

Müüa ketassaag -5. Tel 512 
1766.

Müüa sauna- ja suitsuahjud. 
Tel 505 4355.

Pakun tööd pinnasetöölistele. 
Tel 5626 6083.

Väikefirma teeb sise- ja välis-
ehitustöid. Tel 5806 8378.

Sõidukite keretööd. Tel 504 
0334.

Ostan Ford Sierra. Tel 5632 
3142.

5. mail kell 9–15 emadepäeva 
laat Räpinas Tuletõrje väljakul. 
Tel 5661 8707.

Ahjude, pliitide,soojamüüride 
ja kaminate remont. Tel 5594 
6425.

Boilerite ja veemõõtjate 
vahetus, san-tehn tööd. Tel 
5646 9025.

Katused, fassaadid, üldehitus-
tööd. Tel 5682 1908.

Koerte pügamine ja hoidmine. 
Tel 5559 6964.

Korstnapühkija, ka maale. 
Kevadel järjekord väike, redel 
kaasas. Tel 5191 6605.

Liiva, killustiku, mulla jm 
vedu. Kopatööd. Tel 505 1105.

Ohtlike puude langetamine. 
Tel 505 4983, www.ohtlik.ee.

Ohtlike puude raie, okste 
hakkimine, kändude freesimi-
ne. Tel 5664 1413, info@tree-
service.ee.

Plaatimine Tartus. Tel 5616 
2686, web.zone.ee/plaatimine.

Printerite hooldus, remont. 
Toonerite müük, täitmine. 
Tindid, paberid. Tartu, Raekoja 
13, tel 744 1100, futari.ee.

Rakkekaevude kaevamine, pu-
hastamine ja remont. Tel 5638 
1774.

Sünnipäevale mustkunstnik/
õhtujuht/DJ. Tel 5344 9894.

Lõhutud küttepuud: lahtiselt, 
konteineris, võrgus. Tel 5815 
0033.

Rendile anda tegutsev 
lillepood. Võib ka eraldi müüa 
mööbli ja külmiku. Tel 502 
3167.

Müüa turbabriketti, hind al 125 
€, alus u 850 kg. Veovõimalus. 
Tel 503 9918, info@peatmill.ee, 
Peat Mill OÜ.

Hõberublade, medalite, 
märkide jm vanavara/
raamatute ost. Tel 5649 5292.

EW kristalli, portselani, kohvi- 
ja piimakannude ost. Tel 5649 
5292.

Hõbedast esemete, ehete, 
sõlgede ost. Tel 5649 5292.

Hõberublade, medalite, 
märkide, koolimärkide ost. Tel 
5649 5292.

Kunsti ost – maalid, graafika, 
kujud jne. Ka nõukogude ajast. 
Raha kohe. Tel 5649 5292.

Nahkköites jm raamatud. Tel 
5607 7449.

Nõukogudeaegsete kujude, 
maalide, seinapiltide, vanavara 
ja raamatute ost. Tel 5649 
5292.

Seinapiltide, graafika jm 
kunsti ost. Tel 5649 5292.

Sõlg 25 €. Tel 5607 7449.

Vaas 20 €. Tel 5607 7449.

Vanade fotode, fotoalbumite, 
fotoaparaatide ost. Tel 5649 
5292.

Vanade raamatute, piiblite, 
aabitsate, nahkköites 
raamatute ost. Tel 5649 5292.

Ostan traktoreid üle Eesti. Tel 
5884 1935.

Said päranduseks korteri või 
plaanid kolida? Ostame 
üleliigse vanakraami ja 
raamatud. Tel 5649 5292.

• Aedade ehitus

 » Võrk-, paneel-, metall-, puitaiad

 » Betoonvundamendid, betoonpostid ja betoonsoklid

 » Tiibväravad, liugväravad, jalgväravad

 » Aiapostid ja aedade lisatarvikud

• Prügimajad

• Koeraaedikud

• Automaatika BENINCA koos paigalduse ja hooldusega

 » Liug-, tiibvärava automaatika

 » Tõkkepuud

 » Erinevad läbipääsusüsteemid

 » Fonolukud

• Esmane nõustamine aedade ehitusel TASUTA

• Erinevad sisepiirded, välispiirded, lao ja keldriboksid

• Eritellimustööd metallist

• Pulbervärvimine

Filosoofi 3, Tartu

Tel 5649 2603

www.eestiaiad.ee

OÜ PLEKK-KATUS

TARTU

Riia 138 hoovis

Tel: 5343 0334

katusplekk@gmail.com

TALLINN

Kadaka tee 4

Tel: 506 5659

info@plekiladu.ee

www.plekiladu.ee

Plekksepatööd ja plekimüük

KUNSTI, RAAMATUTE,

HÕBEDA, MÄRKIDE

JA MUU VANAVARA OST

Kompanii 4, tel 5803 6752

Kohila 2a

Tel 633 8335

TALLINNAS Turu 51a

Tel 740 2001

TARTUS

www.ahjusepad.ee

Vaata ka teisi kampaaniahinnaga ahje!

Soojust salvestav ahi POIJU 
(krohv/kahhel)

Soojust

Soojusenergiat

Kasutegur

Laius/sügavus/kõrgus

Kaal

735/530/1650 mm

80%

28 kWh
20–25 h

1000 kg

Ahju materjal
+ paigaldus

2610 €

Kirde 4, Elva

Avatud:  
E–R 9–17

L 9–14

Tel

5307 6136

Tule ja laenuta meilt

TASUTA vanametallikäru.

Vanametalli kokkuost. 

www.raometall.ee

Teenused:

• Maaklerteenus müüjale, ostjale, üürileandjale ja üürnikule

• Kinnisvara korrashoiu-, remondi- ja koristusteenused

• Kinnisvara dokumentide korrastus

• Pikaajaline töökogemus, sõbralikud maakleritasud:     

  1,5–3% müügihinnast, min 1200 €.

Müüa 2019. a valmiv energiasäästlik eramaja Kastre v, Haaslava k, Papli tee 15 

(krunt 1289 m², 1/1, üp 150,7 m², kiviseinad, kivikatus, terrass, 3 magamistuba, 

WC, dušš, saun, nat parkett, õhk-vesi soojuspump, sundventilatsioon, el 3x16 A,  

linnapiirist u 5 km, energiaklass C, www.kv.ee/3118732, 164 999 €). Sirle Uiga

Kutseline maakler 

PEETER MEUS  

Tel 506 2212

Kutseline maakler 

SIRLE UIGA  

Tel 526 4198

Aadlivilla Kinnisvara OÜ,  Vanemuise 21a, Tartu 

www.aadlivillakv.ee

Müüa maja Põltsamaa v, Pikknurme 

k, Vahtra tee 16 (eh 1975. a, üp 108,8 m², 

krunt 1184 m², vajab remonti, www.kv.

ee/3091416, 13 500 €). Peeter Meus

Müüa maatükk looduskaunis kohas 

Elva vallas Kaimi külas, Siilu, üp 1,3 ha, 

www.kv.ee/3114453, 9900 €)  

Sirle Uiga

Kuulutused on täismahus loetavad 
ka digilehes tartu.postimees.ee

Koos Tartu Postimehega igal kolmapäeval

SUUR VALIK
KINNISVARAKUULUTUSI
Tartus ja Tartumaal!

www
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„Et tagada katuste toimivus ja pikk eluiga, tuleb tavaolukorras lame-
katuseid kontrollida ja vajadusel hooldada vähemalt kaks korda 
aastas: kevadel peale lume sulamist ja sügisel enne külmade tule-
kut”, toonitab üle 25 aasta katuste ehitamisega tegelenud OÜ Evari 
Ehitus juht Rein Kala.

Maja katust peab kontrollima 

kevadel ja sügisel

REKLAAM

Katuste toimimist mõjutavad erinevad tegurid

Katustele mõjuvad talvel ühed ja suvel teised katuse toimimist mõjutavad tegurid. Peale 
külma ja sooja mõjuvad katustele veel päike, tuul, sademed, inimtegevus ja palju muid 
tegureid.
„Talvel on külm, materjal tõmbub külmaga kokku ehk kahaneb. Suvel on teisalt soe, materjal 
suureneb ehk paisub. Temperatuuri muutumisega materjal liigub, annab järele, võib purune-
da ja katus ei pruugi täita enam oma ülesannet“ räägib Kala.

Millal katust kontrollida?

Vastavalt eeltoodule ongi just kevad ja sügis katuse ülevaatamiseks kõige sobilikum. „Kevadel 
likvideerime talve jooksul katusel tekkinud probleemid. Sügisel aga valmistame katuse ette 
talveks,“ lisab ta.
Peale eelmainitu peab katuseid kontrollima ja vajadusel hooldama pärast ekstreemseid 
ilmastikuolusid (torm, raju, tugev vihmasadu, tuisk) ja 
pärast katustel tehtavaid väga erinevaid töid.
„Näiteks peale katuselt toimunud fassaadide korrastamist 
või pesu; katuselt tehtavat akende vahetust või pesu; erine-
vate seadmete, antennide, juhtmete paigaldamist; katusel 
olevate reklaamide paigaldust või vahetust; korstnate 
remonti või puhastamist; katuse läbiviikude paigaldamist 
või remontimist; katusel oleva liiglume koristamist või 
pärast mistahes mitte tavapärast tegevust katusel,“ loetleb 
Kala.
Erinevaid töid tegevad meistrimehed võivad olla küll oma 
ala spetsialistid, kuid väga tihti ei oska nad pöörata tähelepanu katustele ega katuste spetsii�ilistele iseära-
sustele.

Mida kontrollida ja hooldada?

Kontrollimise käigus tuleb esimese asjana hinnata katuse 
visuaalset väljanägemist, toimi-mist ning muutuste korral 
pidada nõu spetsialistiga.

� Hoolduse käigus tuleb katus esmalt puhastada prahist,
puulehtedest, okstest. Samuti tuule, lindude, inimeste poolt
katusele toodud „varandusest“, lindude väljaheidetest,
kasvama hakanud rohelusest (sammal, muru, põõsad,
puud).

Vaata lähemalt www.evari.ee

� Oluline on kontrollida, et katusekate ja erinevad katuse elemendid ei oleks lahti või mingil
muul moel ohtlikud nii katusele, kui ümbritsevale keskkonnale. Lahti tulnud kohad tuleb
uuesti kinnitada.
� Selgitada välja võimalikud katuse mehaanilised vigastused (torkeaugud, keevisõmbluste ja
materjalide rebendid, katuse või hoone vajumisest tekkinud vigastused). Vigastused tuleb
parandada.
� Tuvastada kattematerjali alla või vahele tekkinud auru- või veekotid. Võimalusel tuleb need 
likvideerida.
� Veenduda, et vihmavesi voolaks katuselt korralikult ära, et vihmavee äravoolusüsteemid ei
oleks umbes. Ummistunud vihmavee äravoolusüsteemis tuleb ummistus likvideerida.
Kontrollida ja vajadusel hooldada käigurajad, katuseaknad, katuseluugid, turvapollarid,
läbiviigud, parapetid, räästad, varikatused ja muud katusega seotud elemendid.
� Samuti tuleb jälgida katusematerjalide, toodete vananemist. Vananenud ja oma otstarvet
mitte täitvad materjalid ning tooted tuleb välja vahetada.
Katuseid peab kontrollima loomulikult siis, kui need ei täida enam oma ülesannet. „Seda juhul,
kui katus ei pea kinni katusele tulevat niiskust; katuse piirdekonstruktsioon muutub talvel

tavapärasest külmemaks; piirdekonstruktsioonile tekkib 
hallitus (mõni muu kahjustus) või siis, kui katusekonstrukt-
sioonis on tekkinud silmaga nähtavad muutused,“ selgitab 
Kala.

Majaomanikul on oma katuse eluea 
kujundamisel tähtis roll

Igal majaomanikul on võimalik pikendada oma katuse 
eluiga.
Katust võib kasutada ainult ettenähtud otstarbeks ning 
juhuslikud inimesed ei pea tavakatusele minema. Ülioluline 
on katust regulaarselt hooldada, vajadusel remontida ning 
õigeaegselt renoveerida.
Kuigi majaomanik võib olla kogenud meistrimees, on prob-
leemide korral alati kindlam pöörduda asjatundja poole. 
„Professionaal on harjunud nägema probleeme, oskab 
hinnata olukorra tõsidust ja vajadusel pakub ka profession-
aalset abi. Lihtsamaid hooldustöid võib loomulikult ka ise 
teha (nagu katuse puhastamine). Kui aga tekib oma ettevõt-
mise suhtes kahtlus, siis parem ärge tehke, vaid kutsuge 
oma ala asjatundja,“ räägib Rein Kala.


