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„Minu tutvusringkonnas ei 
ole ühtegi inimest, kes 
jookseb nüüd poodi tele-
viisorit ostma. Eesti inime-
sel on ikka piisavalt mõis-
tust, et tulevikku vaadata,“ 
arvab valgalanna Ulvi.

Koalitsiooni seast on kordu-
valt kostnud hoiatavaid hääli, 
et Eesti rahvas ei ole küllalt 
tark, et pensioni teise samba 
investeeringute üle ise otsus-
tada. Valgas kinnitasid aga kõik 
selle omanikud, et nad ei hak-
ka kogunenud raha eest uut au-
tot või televiisorit ostma.

Summa pole nii suur, et 
tekiks dilemma

Möödunud aastal oli kesk-
mine brutopalk kõige väiksem 
Hiiumaal, kus teeniti maksu-
deta täistööajaga ametis olles 
keskmiselt 993 eurot kuus. Ta-
gantpoolt teisel kohal oli Val-
gamaa 1058 euroga. Võrdluseks: 
Tallinnas saadi täistööaja eest 
keskmiselt 1545 eurot. Suurem 
kiusatus raha teisest sambast 
välja võtta on ilmselt neil, kel 
seda napib. 50. eluaastate al-
gusse jõudnud Ulvi kinnitab, et 
teda ei pane sammast lõpeta-
ma suurem remont ega ka muud 
võimalikud väljaminekud. „Ma 
ei tea ka oma tutvusringkon-
nas kedagi, kes tahab raha väl-
ja võtta. See annab kasvõi min-
gigi kindlustunde tulevikuks. 
Keegi ei tea ju seda, kui suur 
see tavapension hakkab ole-
ma,“ räägib ta. Ulvi lisab, et en-
da tulevikku peab kindlustama, 
ent kui peakski häda käes ole-
ma, eks siis aitavad lapsed.

Ka Ester maksab teise sam-
basse raha edasi. „Seal ikka kor-
jab raha. Iga kuu palgast maks-
tav summa on minu jaoks üs-
na suur, aga see summa ei ole 
ka nii suur, et tekiks dilemma, 
et seda kulutada tahaks.“  Sa-
ma meelt on peagi 40aastaseks 
saav Anne. „Selle raha jõuan 
praegu teise sambasse ära pan-
na. Seda sööb küll in atsioon, 
aga kui ma tööl ei käi ja olen 
pensionil, siis on ka kümme eu-
rot pensilisa minu jaoks suur 
raha,“ tunnistab ta.

Populaarne on hoopis 
kolmas sammas

60. eluaastale lähenev Tat-
jana nendib, et Valgamaal on 
palju neid, kel ei ole teist ega 
kolmandat sammast ning kes 
teenivad oma igapäevase leiva 
marja- ja seenemetsades. Üsna 
palju oli piirilinnas ka neid, kes 
ütlesid, et nad käivad küll täis-
kohaga tööl, kuid sambaid neil 
ei ole. Üllatav oli siiski see, et 
küsitletute seas oli lausa kolm 

inimest, kes tunnistasid, et neil 
ei ole teist sammast, küll aga 
kolmas. Keskealine naine ütles 
Õhtulehe, et ta oli küllalt tark, 
et teist sammast mitte teha ja 
tema nõuannet võttis kuulda 
ka abikaasa.

Ka 51aastane Anti kinnitab, 
et ta ei puutu sammast. „Ei ole 
isegi mingit kiusatust. Mis asi 
see küll olema peaks, mille pä-
rast peaks loobuma kindlustun-

dest tulevikus?“  40. eluaasta 
künnise ületanud Katrin ei ole 
aga eestimaalaste rahateadlik-
kusest nii heal arvamusel. „Kind-
lasti on küllalt ka neid, kes võ-
tavad raha välja ja lähevad te-
leviisorit või paremat autot ost-
ma. Ja see ei sõltu sellest, kas 
inimene on rikas või vaene. Mõ-
ni võib ka 10 000 eurot kuus 
teenida ja poole kuu peal on ra-
ha otsas. Aga otsus teine sam-

mas vabaks lasta on õige. Va-
bas ühiskonnas peab olema va-
likuvabadus. Kui keegi ei suu-
da oma tulevikku planeerida, 
siis on see tema enda mure,“ 
arvab ta.

Valga lähistel elav pereisa Ja-
nek ei  võta samuti sambaraha 
välja. Samas teeks ta aga seda 
 kõhklemata, kui peaks kiirlae-
nu maksmisega hätta jääma. 
„Igal juhul annab sammas kind-

lustunde, et kui häda on tõeli-
selt käes, saab kogunenud raha 
käiku lasta. Minu teada jäi üks 
Valga pere kiirlaenude pärast 
kodust ilma. Paraku ei olnud neil 
sellist rahapuhvrit,“ nendib ta.

Rahandusministeeriumi and-
metel on teise sambaga liitu-
nud umbes 760 000 inimest. 
Tööealisi võimalikke liitujaid 
on ministeeriumi teatel kuni 
100 000 .
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Kas isikustamata 
kõnekaardid 
keelatakse?
Majandus- ja kommunikatsiooni-
ministeerium tahab turvakaalut-
lustel keelustada anonüümsed kõ-
nekaardid, sest nende kasutamisel 
ei ole võimalik lõppkasutajat kind-
laks teha. Ministeerium toob elekt-
roonilise side seaduse muutmise 
seletuskirjas välja, et suurema osa 
kuritegeliku suhtluse puhul kasu-
tatakse anonüümseid kõnekaarte, 
kuid viimaste keelustamine ei 
pruugi olla parim lahendus. „Mõ-
nes riigis (näiteks Pakistan) on et-
temakstud mobiiltelefoniteenuse 
isikustamine reguleeritud selliselt, 
et inimene peab end identifi tseeri-
ma sideettevõtja juures hetkel, kui 
ta teenuse ostab. Sellega on püü-
tud maandada riski, et lõppkasu-
tajat ei ole võimalik tuvastada,“ 
seisab seletuskirjas. ERR 

Martin Ahven

Tallinn ei jää 
jõuluturuta! 

Eelmise nädala lõpul andis jõulu-
turu korraldaja teada, et tänavu ei 
tule Tallinna Raekoja platsil tradit-
sioonilist kauplemist. Kuid nüüd 
otsustas linn, et jõulumeeleolu tu-
leb tekitada kõikjale linna.

„Linn on välja töötamas jõulu-
ajaks laiemat kontseptsiooni ja kul-
tuuriprogrammi. Nii ei piirdu jõulu-
aja tegevused ainult Raekoja platsil 
asuva jõuluturuga, sest jõulud ei tä-
henda ainult kauplemist,“ sõnas 
linnapea Mihhail Kõlvart. „Loome 
jõulumeeleolu linnas laiemalt ehk 
mitte üksnes vanalinnas, vaid ka 
linnaosades.“ TRIINU LAAN 

Viina joonud nooruk 
sai kohtus karistuse 

Pärnu maakohus on mõistnud 16 
tundi ühiskasulikku tööd alaeali-
sele, kes jõi Haapsalus viadukti all 
viina. Väärteoprotokolli manustas 
ta tänavu 25. aprilli õhtul Haap-
salus Lihula maantee viadukti all 
viina ning kuu aega hiljem Kastani 
tänava kõrval metsas õlut ja viina. 
Pärnu maakohus kohaldas nooru-
kile mõjutusvahendina 16 tundi 
üldkasulikku tööd. SIIM RANDLA

Poolteist aastat tagasi otsustas Euroopa  Parlament, et Euroopa Liit 
lõpetab suveaja kasutamise 2021. aastal ja pärast seda enam kaks 
korda aastas kella ei  keerata. Tegelikult on teema takerdunud ja kel-
lakeeramise lõpetamist ei ole Euroopa Liidu tasemel rohkem aruta-
tud. Kindel on see, et ööl vastu pühapäeva tuleb kõikidel keerata 
kellad tunni võrra tagasi ja kevadel jälle tunni võrra edasi.

„Liikmesriikide palvel analüüsis 
ELi nõukogu õigusteenistus eel-
nõu õiguslikke aluseid,“ selgitab 
Laura Laaster majandus- ja kom-
munikatsiooniministeeriumist. 
„Seal toodi esile erinevaid puudu-
jääke: näiteks ei põhjendata, kui-
das see aitab kaasa siseturu toi-
mimisele ja millised võiksid olla 
muud võimalikud lähenemisviisid. 

Edasisi arenguid hetkel pole.“
Nii ongi teema jäänud toppa-

ma, pealegi on ELi eesistujate rii-
kide eelistused olnud mujal ja mit-
te milleski pole kokku lepitud. See 
tähendab ka seda, et ELi liikmes-
riigid on pannud külmkappi oma 
otsused, kas jääda pärast kella-
keeramise lõpetamist oma vöön-
diaega või jätkata suveajas.

„Eesti toetab kõikides ELi liik-
mesriikides iga-aastase ülemineku 
suve- ja talveajale lõpetamist,“ üt-
leb Laaster. „Eesti on seisukohal, 
et ajavööndi valimine peab jääma 
liikmesriigi pädevusse.“

Viimane võib jällegi tekitada 
ütlemist lähemate naabrite vahel, 
sest soomlased eelistavad selgelt 
talveaega ja proovivad nii hoopis 
Rootsiga ühte aega saada. Lätlas-
tele ja leedulastele sobiks sarna-
selt Eestiga paremini suveaeg, se-
da näitas majandusministeeriumi 
paari aasta eest tellitud uurimus.

„Eesti eelistab kellakeeramise 
lõpetamisel jääda oma vööndil 

põhinevasse püsivasse suveaega,“ 
tunnistab ka Laaster. „Kuid meie 
jaoks on olulisem olla lähimate 
naaberriikidega samas ajavööndis, 
seetõttu tuleks saavutada ühtne 
lähenemine tihedas koostöös 
naaberriikidega. Praeguse info ko-
haselt oleks meil Eestis vaja päris 
keeruline otsus teha – kas olla sa-
mas ajavöötmes Läti-Leedu või 
Soomega.“

Kui käituda Euroopa  Parla mendi 
otsuse järgi, siis suveaja kasuks ot-
sustanud riigid keeraksid viimast 
korda kella järgmise aasta 28. 
märtsil ning talveaega eelistavad 
riigid 31. oktoobril. ASSO LADVA

TÜÜTU VÄRK: Vanade ja teenekate tornikellade kaks korda aastas 
sättimine on aeganõudev ettevõtmine.  Pildil on Tartu raekoja kell.

KOHALIK

Mandri-Eesti palgavaeseima 
maakonna rahvas ei kiirusta 
teise samba raha välja võtma 

KONSERVATIIVNE VALGA: 
Piirilinna elanikud ei kiirusta teise samba 
raha välja võtma.

Aldo Luud

ARVESTAB TULEVIKUGA: Ulvi 
ütleb, et inimestel jagub nii 
palju tarkust, et oma pensioni-
põlve kindlustada.

EI PEA VÕTMA: Anti leiab, 
et keskmisel Eesti inimesel 
ei ole põhjust teist sammast 
lõpetada.

VABADUS OTSUTADA: Katrin 
nendib, et küllap on ka neid, kes 
raha välja võtavad, kuid see on 
nende vaba otsus.

KAHTLUST POLE: Estril pole 
isegi tekkinud dilemmat, kas 
hakata tuleviku arvelt kulu-
tama või mitte.

Aldo Luud

KAS JÄÄMEGI KELLA KEERAMA? Suveajast loobumine toppab igal rindel

REKLAAM 
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Kolm põhjust, miks teie katus  
võib vajada remonti või põhjalikku 
renoveerimist

REKLAAMTEKST

Ükski katus pole 
igavene, kuid õige 
hoolduse korral 

võib katus tõsise remon-
dita pidada vastu pikad 
aastakümned. Katustele 
mõjuvad erinevad tegurid 
– temperatuuride järsk 
vaheldumine, päike, tuul ja 
sademed, aga ka inimtege-
vus. Evari Ehitus OÜ juht 
Rein Kala jagab kogemusi 
kolme põhilise põhjuse 
kohta, mille puhul vajab 
teie hoone lamekatus kind-
lasti remonti või renovee-
rimist.  

Katuse remont tähendab väikese-
mahulist väikese osa parandamist 
katusest. Renoveerimine tähendab 
kogu olemasoleva katusepinna 
uuendamist ning rekonstrueeri-
mine kogu katusekonstruktsiooni 
ümberehitamist. Loomulikult on 
alati soodsam ehitada üks kord ja 
korralikult, kuid teatud juhtudel on 
ka katuseremont omal kohal. 

1. põhjus: katusekatte  
füüsilised vigastused  

Lamekatuseid ja vajadusel 
hooldada vähemalt kaks korda 
aastas. Külm talv mõjub katuse-
kattele kahanevalt, seevastu suvel 
soojaga kipub materjal paisuma. 
Temperatuuri muutumisega aga 
materjal liigub ning sellesse võivad 
tekkida praod. Hoolduse käigus 
puhastatakse katus ja vihmavee-
süsteemid tuule ja lindude toodud 
prahist, puulehtedest, okstest ning 
samblast. Lisaks kontrollitakse, 
et katusekate ja katuseelemendid 
(räästad, katuseluugid, läbiviigud, 
varikatused ja muu) oleksid nõue-
tekohaselt kinnitatud. 

Siiski võib juhtuda, et katust on 
tabanud mehaanilised vigastused – 
torkeaugud, keevisõmbluste ja ma-
terjalide rebendid, katuse või hoo-
ne vajumisest tekkinud vigastused. 
Alguses võivad vigastused tunduda 
miniatuursed, vihmavesi ei pruugi 
tuppa jõuda ning omanik ei teagi 
oma katuse halvast seisukorrast. 
Kui kontrolli käigus tuvastatakse 

ka kõige pisemad vigastused, tuleb 
need kohe parandada, likvideerides 
esmalt kattematerjali alla või vahe-
le tekkinud auru- või veekotid ning 
parandades seejärel katusekatte. 

Väikesest vigastusest saab 
ajapikku suur ning sel juhul ei 
pruugi piisata enam katusekatte 
parandusest, vaid ees võib oodata 
kogu katuse ja konstruktsioonide 
uuendamine. Peale selle on oluline 
kontrolli käigus jälgida ka katuse-
materjalide vananemist ja vahetada 
välja amortiseerunud detailid, mis 
on samuti taskukohasem kui terve 
katuse korraga renoveerimine.

2. põhjus: kehv  
hüdroisolatsioon  

Kui lamekatus ei pea kinni niis-
kust, katuse piirdekonstruktsioon 
muutub talvel tavapärasest külme-
maks või piirdekonstruktsioonile 
tekivad hallituslaigud, on viimane 
aeg üle vaadata katusekonstrukt-
sioonide ja -katte olukord. Tavali-
se lamekatuse tüüpkonstruktsioon  
koosneb neljast kihist: esimene 
on puidust, metallist või betoonist 
katuse kandekonstruktsioon, teine 
ehituskilest, bituumenrullmaterja-
list või alumineeritud materjalist 
aurutõke, kolmas ehitusvillast, 
vahtsoojustusplaatidest või kerg-
kruusast soojustus- ja tuulutus-
kiht ning neljas hüdroisolatsioon 
ehk katuse kattekiht.

Katusekate ehitatakse enamasti 
kahekordsest SBS-bituumenma-
terjalist, mida toodetakse väga 
erinevates tehastes ja väga erineva 
kvaliteediga. Kuigi visuaalselt 
vaadates ei ole materjali kvali-
teet silmaga nähtav, tuleb hoo-
lega kaaluda materjali hinna ja 
kvaliteedi suhet. Igal materjalil 
on tehasest kaasas tooteleht koos 
materjali iseloomustavate näita-
jatega ning erinevatest näitajatest 
arusaamiseks on soovitav kasuta-

da asjatundjate abi, sest kehvade 
materjalide kasutamisel jääb 
katuse eluiga oodatust tunduvalt 
lühemaks.

Järjest aktiivsemaks on muutu-
nud erinevat värvi pealmise hüd-
roisolatsiooni- ehk kattekihtide 
kasutamine, kus seniste eelistatud 
toonide punase, pruuni, rohelise 
ja musta kõrval on aina popu-
laarsemaks saanud valge puistega 
katusekattematerjalid, mis pee-
geldavad katuselt tagasi valgust ja 
soojust, ei kuumene suvekuudel 
üle ja katus püsib seeläbi kauem 
töökorras. 

3. põhjus: katuse  
alasoojustus 

Enamik kortermaju Eestis on 
ehitatud lamekatusega, mis on 
teistest katuseliikudest soodsaim ja 
paljudel juhtudel ka ainulahendu-
seks. Kuna energia hind aina tõuseb 
ning energiatõhususest on saanud 
ehitusobjektide juures peamine 
märksõna, on mõistlik lasta üle 
vaadata hoone piirete, sealhul-
gas katuste soojustuse vastavus 
tänapäeva nõuetele. Paraku vajab 
enamik meie kortermajade katuseid 
lisasoojustust, sest aastatega on 
kütmine muutunud kallimaks. See 
on toonud kaasa aknavahetused 
soojapidavamate vastu ning vanade 
ventilatsiooniavade sulgemise, mille 
tulemusena halveneb aga korterites 
sisekliima ning hoonete ülemiste 
korruste otsmised toad ja ruumid 
võivad hakata nurkadest hallita-
ma. See omakorda toob nähtavale 
hoonete külmasillad ehk kohad, kus 
soojustus ei ole piisav või polnud 
soojustus korralikult paigaldatud. 
Õnneks saab seda kõike parandada! 

Lisasoojustusena kasutatakse 
harilikult plaatvahtsoojustust või 
kõva katusevilla. Selle paksus sel-
gub projekteerimise käigus ja sõltub 
paljuski olemasolevast katusest. 
Kortermajade katuste renoveeri-
misel olemasolevat vana katust 
tavaliselt alt ära ei võeta. Aastatega 
on lamekatuste soojustusmaterjali-
de kihid muutunud paksemaks, et 
tagada väiksemad soojakaod ning 
säästa korteriomanike soojusener-
giale kuluvat raha. Eestis on üle 
24 000 kolme või enama korteriga 
elamut, mille keskmine energiakulu 
aastas on 250 kW/m2. Eesmärk 
oleks aga jõuda tasemeni 150 kWh/
m2 aastas.

Lamekatuste ehitamine 
nõuab erialaseid teadmisi ja 
pikaajalisi kogemusi. Kasuta-
des oma ala professionaalide 
abi, hoiate kokku aega, vahen-
deid ja saata katusele kindla 
garantii!

 
www.evari.ee

Renoveeritud kortermajade lamekatused. Fotod: OÜ Evari Ehitus fotokogust

Renoveeritud kortermajad. Foto: Ragnar Vutt Renoveeritud kortermajad. Foto: Ragnar Vutt


