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Sisuturundus on oma kauba, teenuse, firma tutvustamine huvitavate lugude jutustamise kaudu. ST teenib alati tellija turunduslikke eesmärke.

vahetusvajaduse tingib kõr-
gemaks tõstetava hoone va-
hetusse ümbrusesse tekkida 
võivate lumekottide täiendav 
koormus. 

Lisaks saab vana katuse-
osa 10 050 m2 ulatuses pak-
sema soojustuse. Eemaldatud 
katusekihtide asemele paigal-
datakse katusevillast Tech-
noroof N30 150 mm paksune 
täiendav soojustuse kiht ja uus 
tuulutussoontega Isover villast 
OL-TOP 30 mm paksune lame-
katuse tuulutussüsteemi kiht. 
Paigaldatud villale keevitatak-
se kahekihiline SBS bituumen-
rullmaterjalist kattekiht ehk 
vett pidav kiht ehk hüdroiso-
latsioonikiht. Katusekonst-
ruktsioon kinnitatakse katu-
se profiilplekist kandekonst-
ruktsiooni külge plasttüübli-
tega ja kinnituselementideks 
kasutatakse isepuuruva otsa-
ga metallkruve. 

„Lamekatuste paigaldami-
se tehnoloogiat kasutame nii 
tavakatuste, pööratud katus-
te, murukatuste, mätaskatus-
te, käidavate katuste, liikluse-
ga koormatud katuste, seinte, 

põrandate, vundamentide, sil-
dade, korrusparklate, terrassi-
de, rõdude, lodžade kui ka teis-
te sarnaste ehitiste või rajatis-
te hüdroisoleerimisel,“ tutvus-
tab Rein Kala ja lisab: „Katu-
se eluiga sõltub katuse asuko-
hast, kasutusotstarbest, hool-
dusest, materjalist, lahendus-
test ja paigaldusest. Alati on 
soodsam teha töö üks kord ja 
korralikult, kui mitu korda ja 
uuesti ja jälle uuesti!“

Tartu Lõunakeskusele ehi-
tati ka uus osa. Uuele osa-
le, järjekorras 10. ehitusetapi 
raames ehitas Evari Ehitus tä-
navu suvel lamekatuseid 7650 
m2 ja tehti lisaks suures mahus 
täiendavaid töid. Katuse kat-
teks kasutati taotluslikult val-
ge puistega bituumenrullma-
terjali. Keskuse uue osa katu-
sed koosnevad paljudest erine-
vatest eri tasapindadel oleva-
test katustest nagu Maksimar-
keti, kinosaalide, hotelli, eri-

Lõuna-Eesti juhtiv lamekatus-

te ehitaja Evari Ehitus alustas 

oktoobri keskel Tartu Lõuna-

keskuse vana osa katuste re-

konstrueerimist. Ehitustöö-
de käigus vahetatakse väl-
ja 5000 m2 ulatuses kogu ka-
tusekonstruktsioon ja 10 050 
m2 ulatuses paigaldatakse 
katusele täiendav soojustu-
se kiht. Koos hoone uue osaga 
ehitatakse/rekonstrueeritakse 
Tartu Lõunakeskuse objektil 
sellel ja järgmisel aastal kokku 
22 700 m2 lamekatuseid.

„Katuste rekonstrueerimi-
se käigus eemaldame enami-
ku olemasolevast katusekat-
test ehk hüdroisolatsiooniki-
hist ja selle all olevast tuulu-
tussoontega villast, osal katus-
test tuleb välja vahetada aga 
kogu vana katusekonstrukt-
sioon. Tegemist on mastaapse 
tööga, kuid rekonstrueerimi-
ne viiakse läbi võimalikult vä-
he Lõunakeskuse äritegevust 
häirides,“ ütleb üle 25 aasta ka-
tuste ehitamisega tegelenud 
OÜ Evari Ehitus juht Rein Kala.

Rekonstrueeritavas osas 
ehitatakse katusekonstrukt-
sioon uuesti ja paksema soo-
justusega. 5000 m2 vana katust 
avatakse täielikult, seejuu-
res 3000 m2 sellest tõstetak-
se olemasolevast katusepin-
nast märkimisväärselt kõrge-
male. Katuse kõrgemaks tõst-
mist alustatakse hoone kande-
postide pikendamisega. 2000 
m2 ulatuses jääb täielikult väl-
ja vahetatud katus küll sama-
le kõrgusele, aga väljavahe-
tamisele läheb katusekonst-
ruktsioon alates profiilplekist 
lamekatuse aluskonstrukt-
siooniga. Kandva profiilpleki 

nevate ventilatsioonikambri-
te, terrasside ja paljude muude 
erinevate osade lamekatustest. 
Katuste aluskonstruktsioo-
niks olid nii raudbetoonist 
aluspinnad kui ka kandvast 
profiilplekkidest aluspinnad.

Evari Ehitus on 1991. aastal 
loodud ettevõte, millest on tä-
naseks kasvanud Lõuna-Ees-
ti juhtiv lamekatuste ehitaja. 
Evari Ehitus ei kasuta tööde 
tegemisel juhuslikku tööjõu-
du, vaid firma töötajad on pi-
kaajalise töökogemusega oma 
ala spetsialistid, kes läbivad 
järjepidevalt täiendkoolitu-
si ning on kursis katusevald-
konnas toimuvaga. Evari Ehi-
tus teeb koostööd kõigi Ees-
ti suuremate ehitusettevõte-
tega, kuid ehitusfirma klien-
tideks on ka kinnisvara aren-
dajad, ärikinnisvara omani-
kud, korteriühistud ja erama-
jade omanikud.
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Tartu Lõunakeskuse 
katus tõstetakse 
kõrgemale

5000M2 Lõunakeskuse vana katust avatakse täielikult, seejuu-

res 3000 m2 sellest tõstetakse olemasolevast katusepinnast 

märkimisväärselt kõrgemale.


