
«Tõepoolest on prae-
gu ühistutel suure-
mate remonditööde 

planeerimiseks ja lepingute sõl-
mimiseks õige aeg, sest ehitus-
ettevõtete kalendrid täituvad 
kiirelt ning mais-juunis tegut-
sema hakates ei pruugi enam 
head tegijat leida,» ütleb 30 aas-
tat katuste ehitamisega tegele-
nud OÜ Evari Ehitus juht Rein 
Kala. Ta lisab: «Elu on näida-
nud, et talviti ei kipu inime-
sed suvistele töödele veel mõt-
lema, ent soojade ilmade saa-
budes võib juhtuda, et peab ka-
tusevahetuse lükkama hilissü-
gisele või koguni terveks aas-
taks edasi.»

Esmalt tuleb eesolevad tööd 
korralikult läbi mõelda
Kortermaja rekonstrueerimist 
planeerides tasub Kala sõnul 
alati vaadata laiemat pilti. Näi-
teks majale uut ventilatsiooni-
süsteemi ehitades on mõistlik 
paigaldada torud katusekonst-
ruktsiooni soojustuse sisse, mis 
aga eeldab mitme erineva töö 
korraga tegemist. Samalaadseid 
kohti, kus annab töid ühitada 
ning sellega ehitustöödele ku-
luvat raha ja aega kokku hoi-
da, on veel.

Seega tuleks hoone remonti 
planeerides soovitud tööd kor-
ralikult läbi mõelda, tellida pro-
jekt, korraldada ehitushange 
ning seejärel valida parim pak-
kuja. Kindlasti ei tohiks ehita-
jat valida hinna, vaid pakutava-
te tööde sisu järgi. Katuse pu-
hul tasub küsida projekteerija-
telt ja ehitajatelt kompleksla-
hendusi, kuhu kuuluvad lisaks 
katuste katmisele  ja soojusta-
misele ka räästasõlmede, para-
pettide, katuseluukide, korst-
nate, tuulutussüsteemide ja 
vihmavee äravoolusüsteemide 
uuendamine.

Kaasake oma ala 
asjatundjaid!
Kuna katuse eluiga on äärmi-
selt tähtis, tuleb kasutada kva-
liteetseid materjale, korralikke 
lahendusi ning paigaldusel oma 
ala asjatundjaid, kellel on kom-
petentsi ja piisavalt kogemusi 
samalaadsete töödega. Ehitus-
vead tekivad ebapiisava kvali-
fikatsiooniga, juhuslikku ja vä-
hetuntud tööjõudu kasutades. 
Seega uurige valiku tegemisel 
ehitusfirma tausta kõikvõima-
likest allikatest, hinnake nende 
usaldusväärsust, vaadake ko-
dulehte, referentse ja arvustu-
si. Alati on soodsam teha töid 
üks kord ja korralikult, kui las-
ta mitu korda vigu parandada. 
On olnud juhuseid, kus vähe-
tuntud tööjõudu kasutades tu-
leb äsja tehtud katus tervenis-
ti uuesti ehitada. 

Oluline märksõna on 
energiatõhusus
Nii kortermajade kui ka kõigi 
teiste objektide ehitamisel on 
viimasel kümnendil kerkinud 
oluliseks märksõnaks ener-
giatõhusus, sest kütte hind on 
võrreldes aastakümnete ta-

gusega palju tõusnud. See on 
seadnud rangemad normid ka 
lamekatuste soojustusmater-
jalidele. 

Üks uuem lamekatuste soo-
justuslahendus on lamellvill, 
mis pannakse seni harjumus-
päraselt horisontaalselt pai-
galdatavate villaplaatide ase-
mel hoopis vertikaalselt. 

 KUIGI ILMAD  pole veel kaugeltki suvised, on just praegu käes õige aeg 
planeerida katuse remondi-, renoveerimis- ja rekonstrueerimistöid. Vastasel 
korral võite suveks kavandatud ehitustöödega joosta ajaliselt ummikusse. 

Käes on õige aeg alustada suveks 
kavandatud katuseremondi eeltöödega! 

Samuti tehakse lamekatuste-
le ülevaatust, hooldust ja hüd-
roisolatsioonitöid. 

OÜ Evari Ehitus teeb koos-
tööd kõigi Eesti suuremate 
ehitusettevõtetega ning nende 
kliendid on nii kinnisvara aren-
dajad, ärikinnisvara omanikud, 
korteriühistud kui ka eramaja-
de omanikud.

OÜ Evari Ehitus on 1991. 
aastal loodud ettevõte, millest 
on tänaseks kasvanud Lõuna-
Eesti juhtiv lamekatuste ehita-
ja. Ettevõtte peamine tegevus-
ala on uute lamekatuste ehita-
mine, soojustamine ning ole-
masolevate lamekatuste pa-
randamine, remontimine, reno-
veerimine, rekonstrueerimine. 

Renoveeritud lamekatus.  Fotod: alo karu

INFO

Lamekatuste ehitamine nõuab erialaseid teadmisi ja pikaajalisi 
kogemusi. Oma ala professionaalide abi kasutades hoiate kokku 
aega, vahendeid ja saate katusele kindla garantii!

OÜ Evari Ehitus 
tel 738 0927, 506 0579  |  e-post: evari@evari.ee  |  koduleht: evari.ee


