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hooldus. Põrandamaterjalide suur valik nõuab kasutajalt teadmisi, et mitte
oskamatu hooldusega põrandat rikkuda ja materjali kasutusaega lühendada.

Õigesti hooldatud põrandakatte
eluiga võib olla 50 aastat
Kurmet
Vasser

Puhastusekspert
koolitaja

koristus
Põrandakate, mille valikul on
arvestatud ruumi kasutusotstarvet ja mida regulaarselt
nõuetekohaselt puhastakse, on
pikaealise kasutusaja ja hea väljanägemisega.
Põrandakatete puhastamisel ja hooldamisel on väga oluline eelnevalt teada, millise kattematerjaliga on tegu. Praktikas on
vastuse leidmine muutunud järjest keerulisemaks, kuna looduslike pinnakatete kõrgema hinna
tõttu toodetakse väga palju imitatsioone, mis teeb loodusliku
katte eristamise kunstlikust järjest raskemaks. Materjalist sõltub,
millised on igapäevased puhastusmeetodid, missugused kaitsetöötlused tagavad põranda hea
väljanägemise ja lihtsama hoolduse ning millest tuleks kindlasti hoiduda.
Seetõttu on võtmetähtsusega küsida müüjalt või paigaldajalt pinnakattematerjali tooteleht koos hooldus- ja kaitsmis-

juhendiga ning see info kindlasti ka säilitada. Õigel hooldamisel
võib pinnakatte eluiga küündida
20–50 aastani sõltuvalt materjalist. Hilisem materjali tuvastamine võib olla väga raske või lausa
võimatu.
Samuti on väga tähtis säilitada info, milliseid kaitsetöötlusi ja
millal on tehtud, mis kaitseainega töötlus tehti ning mitme kihiga pinda kaeti. See annab edaspidiseks pinna kaitsmiseks informatsiooni ja maandab ebaõnnestumise riski.

Laminaat
Laminaat on õigel hooldamisel vastupidav
materjal. Pinda võib
kahjustada liiv, rohke lahtine mustus, liigne niiskus
ning tugevad koristusained. Parim lahendus igakordseks puhastamiseks on puhas, veega kergelt
niisutatud mikrokiust mopp või
lapp, vajadusel kasuta neutraalset
puhastusainet (pH 6–8).
Võimalikud koristusvead: pind jääb koristusjälgedega ja matt
(pinnal on hallikas
kiht), kui
• mopp / lapp on liiga märg
• mopp / lapp on must
• aine on üledoseeritud.
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Laminaadi kaitsmine ei
ole vajalik, soovi korral
võib parema läike saavutamiseks kasutada
laminaadi hooldamiseks mõeldud
aineid. Vahatamine ei ole soovitav, kuna vaha kinnitumine pinnale on raskendatud, mistõttu see
eemaldub kiiresti. Samuti on vahaeemaldusprotsess seotud rohke
veega, mis võib tekitada pöördumatuid niiskuskahjustusi.
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Puit (õlitatud, lakitud, värvitud)
Puit on nägus ja soe
materjal, kuid väga
poorne, mistõttu vajab regulaarseid kaitsetöötlusi. Pinda võib kahjustada liiv, mehhaanilised vigastused
(nt kontsakingad, lemmikloomade küüned), liigne niiskus, vedelikuplekid. Parim lahendus igakordseks puhastamiseks on puhas, veega kergelt niisutatud mikrokiust mopp või lapp, vajadusel
kasuta neutraalset puhastusainet (pH 6–8).
Võimalikud koristusvead: pind jääb koristusjälgedega ja matt
(pinnal on hallikas
kiht) kui
• mopp / lapp on liiga märg
• mopp / lapp on must
• aine on üledoseeritud.
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Kaitsetöötlusel tuleb
vana kaitseaine kindlasti eemaldada. Pind
peab olema enne kaitsmist puhas ja täielikult kuivanud.
Levinuim kaitsetöötlus tänapäeval on õlitamine, mis annab
regulaarsel töötlemisel põrandale hea kaitsevõime, pikaealisuse ja
sametise läike. Oluline on teada,
millist õli on eelnevalt õlitamisel kasutatud, kuna tänapäevased
õlid ei pruugi omavahel ühilduda,
õli jääb pinnale, ei imendu ja pind
võib jääda kleepuvaks ning hakkab mustust koguma.
Kogemuse puudumisel tasuks hea tulemuse saavutamiseks usaldada eksperte ja tellida
töö neilt, kuna teostus on tehniliselt nõudlik ja eeldab põrandahooldusmasina olemasolu.
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Kork
Kork on kuivade ruumide pinnakattematerjal, hea helisummutaja
ja soojusisolaator. Võib
olla naturaalne, lakitud, õlitatud,
termotöödeldud või hoopis kaetud linoleumi- või PVC-kihiga.
Pinda võib kahjustada liigne vee kasutamine koristamisel ja
tugevad koristusained
(max pH 10).
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Parim lahendus igakordseks puhastamiseks on puhas, veega
kergelt niisutatud mikrokiust mopp / lapp, vajadusel kasuta neutraalset puhastusainet
(pH 6–8).
Korgi kaitsmisviis sõltub eelnevast kaitsetöötlusest.
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Linoleum (Marmoleum,
Artoleum)
Linoleum on looduslik materjal, soe, antistaatiline, antibakteriaalne, sobides eriti hästi laste- ja raviasutustesse.
Õigel hooldamisel väga vastupidav (eluiga kuni 50 aastat).
Välimuselt aetakse linoleumi sageli segamini PVC ehk
plastikkattega, kuid nende puhastamis- ja kaitsmismeetodid
on väga erinevad. Linoleumi
tunneme alati ära aluspinnale
kleebitud kotiriide ehk džuudikanga järgi.
Pinda võib kahjustada
liigne vee kasutamine
ja tugevad puhastusained (max pH 10).
Parim lahendus igakordseks puhastamiseks on puhas, veega kergelt niisutatud
mikrokiust mopp või lapp, va-
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jadusel kasuta neutraalset puhastusainet (pH 6–8).
Linoleumile sobivaim kaitsetöötlus on kuivpoleerimine,
kasutades linoleumile paslikke
hooldusaineid. Vajadusel võib
kulunud ja poorset linoleumi ka
vahatada selleks sobiva vahaga.

PVC ehk plastik ehk
polüvinüülkloriid
PVC on väga levinud
sünteetiline materjal, niiskus- ja kulumiskindel. Toodetakse lähtuvalt kasutusotstarbest
palju eri liike: antistaatilisi, helisummutavaid, karestatud jne.
Pinda võib kahjustada tugev mehhaaniline hõõrumine, tugevad
lahustid.
Parim lahendus igakordseks puhastamiseks on puhas, niisutatud mikrokiust
mopp või lapp ja neutraalne või
kergelt aluseline puhastusaine
(pH 6–9).
Levinuim kaitsetöötlus on vahatamine ja vahepealne poleerimine. Karestatud PVC-katteid ei
vahatata, kuna need muutuvad
libedaks. Vahatamisele peab eelnema vana vaha täielik eemaldamine.
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Pärimisleping annab rohkem võimalusi
Pärimisõigus. Igal inimesel on õigus teha korraldusi oma surma puhuks kas siis testamendi
või pärimislepinguga. Testamendi korral piisab soovitu saavutamiseks pärandaja enda
tahteavaldusest, pärimislepingu korral on vajalik aga kahe isiku tahteavaldus.

Raid & Ko
Kinnisvara- ja
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seadus
Vastupidiselt levinud arvamusele võivad pärimislepingu sõlmida
ka need isikud, kes ei ole omavahel sugulased. Pärimislepinguga
võib nimetada teise lepingupoole või muu isiku oma pärijaks;
määrata talle annaku; määrata
talle sihtkäsundi või sihtmäärangu või kokku leppida pärandaja
ja tema seadusjärgse pärija vahel,
et viimane loobub pärimisest.
Lisaks võivad pärimislepingu
pooled kokku leppida ka muudes
võlaõiguslikes tingimustes. Näiteks võib pärimislepinguga kokku leppida, et kena naabrinaine
hooldab teid kuni teie surmani
ja tänutäheks pärandate talle enda vara või osa sellest, või määrate talle annaku.
Pärimislepingu eripäraks on,
et lepingujärgne pärija või annakusaaja ei omanda pärimislepingu alusel pärandaja eluajal õigusi
pärandaja varale. Seetõttu peab
arvestama, et pärimislepinguga
ei või kitsendada pärandaja õigust vallata, kasutada ja käsuta-

Sundosa
Testaator ehk pärandaja võib vabalt ise otsustada, kellele tema
vara pärast surma üle läheb. Siiski on siin erand – sundosa. Sundosa on rahasumma, mida saavad
nõuda pärandaja töövõimetud ja
tema eluajal ülalpidamisel olnud
vanemad, alanejad sugulased ja
abikaasa.
Sundosa saajal on, sarnaselt
annakusaajale, võlaõiguslik nõue
pärijate vastu. Nõue seisneb rahasumma maksmises. Sundosa on
1/2 pärandiosa väärtusest, mille
sundosa saaja oleks saanud seadusjärgse pärimise korral. Sundosa
saaja ei ole pärija, vaid hüve saaja.

Pärandist loobumine
Loobumissüsteemi kohaselt läheb pärandvara pärandi avanedes üle pärijale, kes võib pärandi vastu võtta või sellest loobuda. Kui pärija ei ole kolme kuu

jooksul hetkest, kui ta saab teada või peab teada saama pärandaja surmast ja oma pärimisõigusest, pärandist loobunud, loetakse ta pärandi vastu võtnuks. Pärimine ja pärandist loobumine on
iga pärija enda vaba valiku küsimus. Ei seaduse, testamendi ega
pärimislepinguga ei saa pärima
õigustatud isikut kohustada pärandi avanemisel seda vastu võtma. Pärandist loobumiseks tuleb
esitada notarile avaldus.
Tasub teada, et pärast pärandi vastuvõtmist ei saa sellest
enam loobuda. Pärast pärandist
loobumist ei saa seda enam vastu võtta.

da, kui ta sai teada või oleks pidanud teada saama asjaoludest, millest võib järeldada, et pärandvarast ei piisa pärandaja võlausaldajate nõuete rahuldamiseks.
Inventuuri tegijaks määrab
notar kohtutäituri, kelle ülesandeks on teha selgeks, millised õigused, vara ja kohustused on olnud pärandajal surmapäeva seisuga. Inventuuri tegemine on tasuline. Kohtutäituri tasu on 0,1%
pärandvara nimekirja kantud vara hulka kuuluvate õiguste koguväärtusest, kuid mitte vähem kui
35 € ja mitte rohkem kui 3336 €
(lisandub käibemaks 20%).

Pärandi inventuur

Pärandi avanemisel tuleb läbi viia
pärimismenetlus. Pärimismenetluse viib läbi notar, kellele on esimesena esitatud pärimismenetluse läbiviimise avaldus. Avalduse
võib esitada pärija, pärandaja võlausaldaja, annakusaaja või muu pärandvara suhtes õigusi omav isik.
Notar peab kontrollima pärimisregistrist andmeid pärandaja
testamentide ja pärimislepingute
kohta; põhjendatud vajaduse korral esitama pärandaja testamendi
ja pärimislepingu väljaselgitamiseks päringu välisriigi vastavasse
registrisse; esitama pärandaja õiguste ja kohustuste kohta järelepärimise Eesti Vabariigis tegutse-

Pärandi vastuvõtmisel tuleb pärijal lisaks lähedase inimese kaotusvalule hakata vastutust kandma pärandaja võlausaldajate ees.
Nii võib juhtuda, et pärandvara
hõlmab endas rohkem kohustusi kui õigusi ja pärija peab nende
eest isiklikult oma varaga vastutama. Seega, kui tekib kahtlus, et
pärandvarast ei piisa pärandaja
kõigi kohustuste täitmiseks, on
pärijal mõistlik nõuda pärandi inventuuri. Inventuur piirab pärija
vastutuse pärandvara väärtusega.
Inventuuri nõude peab pärandi vastu võtnud pärija esitama notarile kolme kuu jooksul pärast se-

Pärimise käik

vatele krediidiasutustele ja muudele isikutele ning esitama päringud pärandaja üleelanud abikaasa õiguste ja kohustuste kohta.
Seejärel peab notar teatama
talle teada olevatele pärijatele pärimismenetluse algatamise kohta;
teavitama muid isikuid, kellele on
testamendi või pärimislepinguga
antud õigusi või pandud kohustusi; kui pärimine toimub viimse
tahte alusel, siis teavitama ka isikuid, kes oleksid pärinud seadusjärgse pärimise korral.
Pärimismenetlus päädib pärimistunnistuse, annakusaaja tunnistuse, sundosa saaja tunnistuse, testamenditäitja tunnistuse
jms väljastamisega. Kõikide nende tunnistuste eest tuleb maksta notaritasu vastavalt notaritasuseadusele.

jagada. Pärandvara jagamist võib
nõuda iga kaaspärija, kuid seda
tingimusel, et on teada kõik pärijad. Kui kaaspärijad ei jõua pärandvara jagamisel kokkuleppele,
lahendab vaidluse kohus.
Pärandvara jagamisel määratakse kindlaks, millised pärandi
hulka kuuluvad asjad või nende
osad, samuti õigused ja kohustused jäävad igale kaaspärijale. Pärandvara jagatakse pärijate vahel
kokkuleppel vastavalt nende pärandiosale, lähtudes pärandvara
hulka kuuluvate esemete harilikust väärtusest jagamise hetkel.
Pärijate kokkuleppel võib pärandvara hulka kuuluvat asja hinnata pärija erilise huvi alusel. Pärimismenetlus lõpeb pärandvara
jagamisega.

Kaaspärijad
Kui pärandi võtab vastu mitu pärijat, ei ole pärandvara hulka kuuluvate esemete omanikuks mitte
iga kaaspärija, vaid pärijate ühisus.
Seega saavad pärandvara hulka
kuuluvaid esemeid müüa, kinkida,
koormata piiratud asjaõigustega ja
üürile anda pärijad vaid ühiselt.
Kaaspärijad võivad oma varasuhteid jäädagi reguleerima
ühisusena. Kui aga pärijad tahavad enda pärandiosa iseseisvalt
käsutada, tuleb pärandvara ära
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da oma vara. Seega jäävad sõltumata pärimislepingu sõlmimisest
pärandajale vabad käed enda vara elu ajal käsutada. Nii võib pärandaja surma järgselt ilmneda,
et lepinguga lubatud pärandvara või annakuna määratud hüvet enam alles ei olegi. Oluline on
teada, et pärimislepingu võib sõlmida vaid isiklikult notariaalselt
tõestatud vormis.

Pärimisest loe lähemalt käsiraamatust «Pärimine. Pärandaja, testament
ja pärimine ehk mis
saab peale surma?»,
Evi Hindpere, Kinnisvarakool 2015.

