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Seenesõbrad võivad rõõmustada – suurem seenehooaeg
pole küll alanud, ent esimesed õnnelikud on metsast koju
tassinud korraliku laari söögiseeni. Saaremaa metsast ku-
keseeni korjanud Katrin kinnitab, et esimene saak on kõi-
ge maitsvam – hiljem võivad seened olla juba vesised.

KRISTJAN VÄLI
kristjan.vali@ohtuleht.ee

Jaanipäeva paiku sadanud 
vihm mõjus hästi varajastele 
seentele. Niiviisi on mitmed 
usinad kodanikud metsadest 
esimese seenesaagi korjanud. 
Kukeseened on üldjuhul esime-
sed, mis nina välja pistavad. Se-
da on näha ka Facebooki-gru-
pis Seenehuvilised, kus seene-
lised oma muljeid jagavad. Saa-
remaa elanik Katrin korjas suu-
re kausitäie kukekaid Karujär-
ve kandist. „Mina isiklikult ei 
ole nii varakult nii head saaki 
sealt kandist veel saanud, kül-
lap oli selle suvealguse soojus 
ja enne jaanipäeva maha sada-
nud vihm suureks põhjuseks, 
et selline muljetavaldav saak 
sai korjatud,“ lausub ta. Katrin 

lisab, et esimene saak on just 
eriliselt maitsev ja vahe sügi-
seste seentega on märgatav – 
nimelt pidavat sügisel korjatud 
kukeseened olema vesisemad 
ja nätskemad. Saaremaa pole 
ainus koht, kus kukeseened ju-
ba kasvavad. Lõuna-Eesti ela-
nik Diana ütleb, et tema korjas 
Mulgimaalt Kivilõpe kandist 
samuti korraliku hunniku ku-
keseeni. Seenehuviliste Faceboo-
ki-grupis on veel pilte seentest, 
mis on korjatud nii Ida-Viru-
maalt, Harjumaalt kui ka Tar-
tumaalt. Samas on neidki see-
nelisi, kes kurdavad,  et nad ei 
leidnud metsast ühtegi seent.

Tartu ülikooli mükoloogia-
professor Urmas Kõljalg ütleb, 
et teatud pilvikud ja kukesee-
ned ongi just esimesed, mis see-
nehooaja avavad. „Kes oskavad 

ja tahavad, saavad ka pilvikuid 
metsast,“ lubab ta. „Ja seejärel 
riburadapidi hakkavad juulis eri-
nevad puravikud välja tulema.“ 
Kui palju erinevad varajased see-
ned sügisestest seentest? Kõl-
jalg selgitab, et suuresti oleneb 
see liigist, kuid lubab, et kõik 
need, kellele pilvikud meeldi-
vad, peaks praegu küll maitse-
ga igati rahule jääma. Suurem 
seenehooaeg algab tema sõnul 
augustis ja kestab oktoobri lõ-
puni. Professori sõnul mõjub 
mõnepäevane kuumus ja vih-
mavaesus seentele halvasti. Kui 
segametsas peavad seened vei-

di paremini vastu, 
siis eriti halb on 
olukord männi- ja 
palumetsas. See 
omakorda tähen-
dab, et kõik see-
nehuvilised peaks 
kiirelt metsa mi-
nema ja oma see-
nekohad üle 
kontrol l ima. 
Riiklik ilmatee-
nistus lubab lähipäevadeks pi-
gem kuivemat ilma. Prognoosi 
järgi võib suuremat vihma tul-
la alles neljapäeva päeval ja ööl 
vastu reedet.
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Jaanituli: mees sai
plahvatuses viga
Jaanilaupäeval sai Harjumaal vigas-
tada noormees, kes viidi haiglasse. 
Juhtum leidis aset Kuusalu vallas. 
„22aastane mees süütas bensiiniga 
jaanituld ja sai kergest plahvatusest 
pindmisi põletusi näole ja kätele. Ta 
vajas haiglas haavade töötlemist,“ 
rääkis Tallinna kiirabi peaarst Raul 
Adlas Õhtulehele. Lisaks registreeriti 
veel kaks põletust.

Jaaniööl oli kiirabil Tallinna piir-
konnas kokku 300 väljakutset, se-
da on rohkem kui möödunud aas-
tatel. Adlase sõnul vajas 54 inimest 
kiirabi liigse alkoholipruukimise 
tõttu – sedagi oli varasematest 
aastatest rohkem. SIIM RANDLA

Võlakütt pöördus
ringkonnakohtusse

Võlakütist Ants Pääri, kes mõiste-
ti omavolilise sissetungi eest 
 üürimajja süüdi, kaitsja vaidlustas 
Harju maakohtu otsuse Tallinna 
ringkonnakohtus.

Nimelt palkas 2018. aasta sügi-
sel Miiduranna maja omanik Pääri, 
et too tõstaks tema prantslasest 
üürniku Frederic Noeli sealt välja. 
Ta tegi võlakütist isegi oma osa-
ühingu juhatuse liikme, et too võiks 
seadust järgides valdusesse sise-
neda. Kui Päär avas „Kuuuurija“ 
kaamera silme all lukuabi toel ukse, 
lasi Noel talle pipragaasi näkku, on 
kirjutanud Õhtuleht. Kiirabi osutas 
võlakütile esmaabi ja politseinikud 
meenutasid talle, et Eestis tohib 
üürnikku välja tõsta vaid kohtu ot-
susega. Noel kaebas Pääri kohtus-
se, kinnitades, et too traumeeris 
peale tema ka majas olnud alaea-
list last. Samuti saatis prantslane 
mitu kaebust politseile. Asjaga 
hakkas tegelema prokuratuur.

Harju maakohus mõistis Pääri 
süüdi omavolilises sissetungis ja 
mõistis talle karistuseks poolteist 
aastat tingimisi vanglakaristust. Sa-
muti peab ta tasuma Noelile ja te-
ma lapsele mittevaralise kahju teki-
tamise eest ühtekokku 2000 eurot. 
Päär peab oma taskust kinni maks-
ma ka prantslase advokaaditasu – 
12 176 eurot. Tema kaitsja, vande-
advokaat Natalia Lausmaa on vaid-
lustanud maakohtu otsuse Tallinna 
ringkonnakohtus. SIIM RANDLA

MAARJAMÄE MEMORIAALI JA VUTIHALLI SAAGA!
Klubijuht: „Ma ei saa aru, milles me süüdi oleme.“
Sigadus – nõnda kirjeldas Tallinna linnavalitsuse otsust ehitada vu-
tihall Maarjamäele, kommunismiohvrite memoriaali taha, Urmas 
Reinsalu. Meediaväljaanded üllitavad järjest pealkirju, kus keegi on 
süüdi või süüdistab kedagi teist. Kogu negatiivne meeles-
tatus  paneb FCI Levadia juhi Sergei Hohlov-Simsoni 

(pildil) südamest 
ohkama.

„Valus teema, 
ütleme ausalt,“ 
nendib kunagi 
Eesti koondises 58 
mängu kirja saanud 
keskkaitsja oma viimase aja 
taaga kohta. „Me oleme kuus ja 
pool aastat selle detailplanee-
ringuga tegelnud. Ma ei saa aru, 
milles me üldse süüdi oleme – 
praegu on Levadia justkui mingi 
negatiivne subjekt, aga me ei 
taha midagi muud, kui lastele 
talveks jalgpallihalli!“ Just, kuus 
ja pool aastat! Levadia vutiklubi 
hakkas enda halli ehitamist pla-
neerima juba 2014. aastal, kuid 
plaan takerdus pidevalt kohalike 
elanike  vastuseisu taha. Nii nih-
kuski plaanitud hall lõpuks nii 
kaugele eramajadest, kui võima-
lik: Levadia krundi piirile Maarja-
mäe nõlvale, Pirita tee kohale. 
Võrdluseks, kommunismiohvrite 
memoriaali, mille visuaalses ri-
sustamises veel kerkimata vuti-
hoonet süüdistatakse, hakati sa-
masse Maarjamäele planeerima 
alles 2015. aastal. Valmis see va-
bariigi 100. aastapäeval.

15 aastat soojakuid

Halliga polnud seni edasi 
jõutud ja siis sekkus heitlusse 
ka Isamaa partei juhtida olnud 
justiitsministeerium, mis pidas 

jalgpalliehitist sellesse asukohta 
sobimatuks. „Kui memoriaali au-
torid ei ole spordihalli projektla-
hendusega nõus, siis edasise 
protsessiga jätkata ei saa või tu-
leb leida lahendus, millega arhi-
tektid nõus on ja mille kooskõ-
lastavad,“ kurjustas toonane mi-
nister Reinsalu – sealt ka tema 
hiljutine ja reljeefne hinnang, et 
linna antud heakskiit halli ehita-
miseks on sigadus.

Hohlov-Simsoni sõnul on Le-
vadia alati olnud väga aldis la-
hendusi leidma. Näiteks oktoob-
ris toimunud kohtumistel käis ta 
välja, et Maarjamäele võiks kerki-
da väiksem klubi administratiiv-
hoone – viimased 15 aastat on 
Levadia asju aetud „ajutiselt“ 
soojakutest – ja sisehall tulgu ku-
hugi kaugemale. „Suusõnaline 
kokkulepe sõlmiti, kõik osapoo-
led olid rahul, et seda halli siia ei 
tule, tore. Ja aeg läks edasi. Vahe-
peal saime riigiga kokku, arutasi-

me. Ütlesime, et meie võime seda 
kaaluda, aga kuna kahte objekti 
on kallim ehitada, võiks kaaluda 
mingit kompenseerimismehha-
nismi,“ meenutas klubijuht. Jutt 
oli 600 000 eurost – Hohlov-
Simsoni sõnul polnud tegu raha 
väljapressimisega, nagu keegi 
võib väita, vaid siira katsega jõu-
da kompromissini. „Neli kuud pä-
rast neid kohtumisi-päringuid ei 
juhtunud midagi. Siis ma lõpuks 
võtsin ühendust linnaga, et me 
peame selle detailplaneeringuga 
edasi liikuma. Neil ei olnud ka 
enam võimalust venitada, pidime 
asja lõpuni viima. Nädal tagasi nii 
läks. Kui keegi seda kohtus ei 
vaidlusta, võiks Levadia hakata 
halliga tegelema.“

Nii lihtsalt asi tegelikult ei käi. 
Esiteks tuleb korraldada arhitek-
tuurikonkurss, et ehitis ei jääks 
monstrumina Maarjamäe kohale 
kõrguma. Ja teiseks on klubi veel 
igati avatud alternatiivsetele la-

hendustele – kui keegi ainult nen-
dega räägiks ja ausaid pakkumisi 
teeks. Viimasel ajal on kostnud 
vaid vaikus. „Kui meile keegi mida-
gi ei paku, siis mida me tegema 
peaks?! Meile on seda halli vaja,“ 
sõnab Hohlov-Simson. Klubijuht 
on kritiseerijatelt kuulnud ka süü-
distust, et kuna Levadia on läbi 
ajaloo olnud pigem venekeelse 
elanikkonna klubi, siis neid kom-
munismiohvrite memoriaal niikui-
nii ei huvita. See jutt  paneb Hoh-
lov-Simsoni telefoni otsas  süga-
valt ohkama. „Meil on gruppides 
350 last. Neil on vaja siin piirkon-
nas kohta, kus nad saavad talvisel 
ajal, novembrist aprilli-maini, tren-
ni teha. Nende pärast üldse tekkis 
see idee kuus ja pool aastat tagasi 
hall rajada,“ selgitab ta.

Hohlov-Simsoni sõnul poleks 
praegu koduseid meistrivõistlusi 
juhtival Levadia esindusmees-
konnal hallist suurt kasu, välja ar-
vatud riietusruumid – plaanitav 
siseväljak on neile liiga väike ja 
kuna profi sportlased treenivad 
hommikuti, siis leitakse neile ajad 
mõnes Tallinna täismõõtmetega 
hallis. „Aga õhtul, kui toimuvad 
laste trennid, neid aegasid leida 
pole võimalik,“ rõhutab ta. „ .“

Klubijuht :  „See pole kinnisva-
raarendus. Me ei ehita siin min-
geid kortereid. Me ehitame laste-
le halli, see on põhieesmärk. Me 
oleme siin 15 aastat elanud ja 
riietunud soojakutes, kitsastes 
oludes, me elaks selle üle, aga 
trenni mõttes on meil vaja kohta, 
kus lapsed saaksid käia.“ 
VILJAR VOOG

Vabariigi Valitsus kinnitas 17.06.2021 määrusega 
nr 61 Võhma maastikukaitseala moodustamise ja 
kaitse-eeskirja.

Võhma maastikukaitseala kaitse-eeskiri jõustub 
29.06.2021. Kaitse-eeskirja, seletuskirja ja kaardi- 
ga saab tutvuda Riigi Teataja kodulehel  
(www.riigiteataja.ee).

Kui Teil tekib kaitse-eeskirjaga seoses täiendavaid  
küsimusi, soovite kaitse-eeskirjaga tutvuda paber- 
kandjal või soovite konkreetsemaid käitumis- 
juhiseid, siis võtke, palun, ühendust Keskkonna- 
ameti looduskaitse planeerimise osakonna  
spetsialisti Mirjam Vaaniga (telefon  5685 8391,  
e-post mirjam.vaan@keskkonnaamet.ee).

Võhma maastikukaitseala on Eesti jaoks olulise  
väärtusega, mida tuleb hoida ja kaitsta.  
Täname, et aitate kodumaa väärtusi hoida.

Lisainfo: Mirjam Vaan,  
mirjam.vaan@keskkonnaamet.ee

KINNITATI VÕHMA MAASTIKU- 
KAITSEALA KAITSE-EESKIRI

ÜHE ARHITEKTI HIRM:  Kommunismiohvrite memoriaali taustal 
hakkab kõrguma kole jalgpallikast. Praeguseks on selge, et mida-
gi sellist kindlasti ei juhtu – vutihalli ehitamiseks tuleks teha ar-
hitektuurikonkurss.

Erakogu

 METSAST VÕIB
JUBA KUKESEENI 
LEIDA. Seeneline:
esimene saak on
kõige maitsvam!

SAAREMAALT KORJATUD: Katrin kor-
jas korrali-

ku hunniku seeni. Juuni lõpu kohta on saak igati hea.

äevadeks pi- KUKESEENED : Lõuna-Eesti 
elanik Diana ütleb, et tema kor-
jas Mulgimaalt Kivilõpe kandist 
samuti korraliku hunniku kolla-
seid kukeseeni.

Erakogu

Erakogu
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Et taaskasutus on moes, meenub sageli 
väikeste asjade korral – riidetüki või laua-
jupi uues funktsioonis kasutusele võt-
mine tundub paljudele elementaarne. 
Väga suured objektid aga lagunevad ja 
roostetavad sageli aastaid või isegi aasta-
kümneid, enne kui kellelgi tuleb mõte, et 
nende kordategemine säästaks maailma 
hulgast prahist ning võimaldaks objekti 
uuesti mõistlikul viisil kasutusele võtta.

Üheks selliseks teemaks on nõukogude-
aegsed kaarhallid – vanad tuttavad pea-
aegu kõikjal, kus kunagi on asunud mõni 
kolhoos, sovhoos või muu kustunud kuul-
susega majand. Nüüdseks on kadunud nii 
ettevõte, kes nad ehitas, rublad, millega 
ehituse eest maksti, kui ka kogu kaarhal-
lide ennistine praktilisus.

Prügihunniku asemel 
moodne hoone
Nende kaarhallide parim enne on juba 
kindlasti möödas. Sageli nad roostetavad, 
ei pea sooja, lasevad vett läbi ja näevad 
nukrad välja. Selline koloss riivab silma ja 
tundub majandamise seisukohalt täiesti 
lootusetu. Ainus lahendus oleks justkui 
maatasa tegemine, ent sedagi lükatak-
se tihti edasi, kuni rahaline seis pisut 
paraneb. 

OÜ Evari Ehitus juht Rein Kala aga pakub 
välja alternatiivse lahenduse – teha lagu-
nev kaarhall hoopis korda ja võtta ta uues-
ti tootmis- või laohoonena kasutusse. 
Nii saab tabada kaks kärbest ühe hoobiga 
– ettevõte saab uue korraliku hoone ning 
pääseb vana lammutamisest ja äraveda-
misest.

“Vanu kaarhalle tasub kindlasti korda 
teha, mitte lammutada. Oleme neid palju 
korda teinud – ehk siis soojustanud, pai-
galdanud uue rullmaterjalist katusekatte, 
pannud uued aknad ja uksed, korrastanud 
soklid ja otsaseinad,” selgitab Rein Kala. 

Kuigi Evari Ehitus on tuntud eelkõige ka-
tusefi rmana ja spetsialiseerunud lame-
katustele, on kaarhallide renoveerimine 
selles mõttes igati loogiline – ehituslikult 
on kogu kaarhall nagu üks suur katus. 

Lamekatustena käsitletakse nimelt ka 
muutuva kaldega rullmaterjalist kattega 
katuseid, kus kalle võib olla 0 kuni 90 kraa-
di (kuplid, kaared, erikujud) ning katuste 
ehitamisel kasutatakse lamekatuse ehita-
mise materjale ja tehnoloogiat.

Rein Kala sõnul on praegu õige aeg haka-
ta planeerima neid katuste ehitamise ja 
renoveerimisega seotud töid, mis tuleks 
ette võtta suve teisel poolel või sügisel, et 
tormidele ja sadudele korralike kaarhalli-
de ja katustega vastu astuda.

REKLAAMTEKST

Koostöös OÜ Evari Ehitus meistritega saab oma aja 
ära elanud kaarhallist tänapäevane ja majanduslikus 
mõttes igati kasutatav tootmis- või laohoone.

Renoveerimine 
säästab raha
Rein Kala kinnitab, et paljud vanemate 
kortermajade katused vajavad kindlasti 
renoveerimist.

“Reeglina on need ehitatud ajal, kui soo-
viti, et katus peab kinni pidama vee, kuid 
tõhusat soojapidavust eesmärgiks ei sea-
tud,” selgitab ta ja lisab, et vana renovee-
rimata külma läbi laskev katus tähendab 
ühistu jaoks ka suuremaid küttearveid.

“Amortiseerunud, oma aja ära elanud ka-
tusega võivad kaasneda mitmesugused 
ebameeldivad üllatused just siis, kui ilma-
olud on ekstreemsed ja kohene paranda-
mine väga raske,” on OÜ Evari Ehitus juht 
kogenud.

Kortermaja rekonstrueerimist planeerides 
tasub alati vaadata laiemat pilti. Näiteks 
majale uut ventilatsioonisüsteemi ehita-
des on mõistlik paigaldada ventilatsioo-
nitorud katusekonstruktsiooni soojustuse 
sisse, mis eeldab mitme erineva töö korra-
ga tegemist. Samalaadseid kohti, kus töid 
annab ühitada, raha ja aega kokku hoida, 
on teisigi.

Hoone remonti planeerides tuleb soo-
vitud tööd hoolikalt läbi mõelda, tellida 
projekt, korraldada ehitushange ja seejä-
rel valida parim pakkuja. Rein Kala paneb 
südamele, et kindlasti ei tohiks ehitajat 
valida hinna, vaid pakutavate tööde sisu 
järgi. Katuse puhul tasub küsida projek-
teerijatelt ja ehitajatelt komplekslahen-
dusi, kuhu kuuluvad lisaks katuste katmi-
sele ja soojustamisele ka räästasõlmede, 
parapettide, katuseluukide, korstnate, 
tuulutussüsteemide ja vihmavee äravoo-
lusüsteemide uuendamine.

Väga oluline on ka õigete materjalide 
valik. Seda tehes tuleks lähtuda pers-
pektiivitundest, mitte hinnast, sest mõni 
esmapilgul kallim materjal või lahendus 
võib osutuda tervikut vaadates hoopis 
soodsamaks.

Uued materjalid loovad 
uusi võimalusi
“Tänu uutele materjalidele ja tehnilistele 
lahendustele on võimalik katuste eluiga 
tunduvalt pikendada,” ütleb Rein Kala.

Siinses kliimas on üks sagedasemaid 
lamekatuse kattematerjale bituumen-
rullmaterjal, mis sisaldab tugikangast ja 
on mõeldud efektiivseks niiskuse leviku 
takistamiseks. Rullmaterjale toodetakse 
erinevat värvi kattega. Levinumad värvid 
on must ja hall. Kuid üha tihedamini ka-
sutatakse ka punase, pruuni, rohelise ja 
valge puistekihiga kattematerjale. 

Värvilisem katus pakub silmailu, kuid he-
ledam pealiskiht kuumeneb kuumade 
ilmadega vähem, sellega kaitseme nii ma-
terjali kui ka konstruktsioone ülekuume-
nemise eest ja pikendame katuse toimi-
misaega. Väga olulised on ka kattema-
terjali valmistamiseks kasutatava bituu-
menmaterjali koostis, materjali paksus või 
kaal, tugikanga materjal ja selle kaal.

Uute lamekatuste ehitamisel on tõusvaks 
trendiks plastrullmaterjalist kattega ka-
tused. Eesti turul kasutatakse põhiliselt 
PVC-st ehk polüvinüülkloriidist ja tugi-
kangast koosnevat hüdroisolatsiooni- ehk 
kattematerjali. Selline katus ei vaja eraldi 
tuulutussüsteemi ja plastrullmaterjal kin-
nitatakse mehaaniliselt tüüblitega katuse 
aluskonstruktsiooni külge.

Rullmaterjali ühenduskohad keevitatakse 
omavahel kokku elektriliste föönide ehk 
soojapuhurite abil. Kasutusel on nii keevi-
tusautomaadid kui ka käsiföönid.

Katuse tellimine
eeldab usaldust
Katusemeistri valik on tööde planeerimise 
oluline osa. Kuna katuse eluiga on äärmi-
selt tähtis, tuleb kasutada kvaliteetseid 
materjale, korralikke lahendusi ja paigal-
dusel oma ala asjatundjaid. Ehitusvead 
tekivad tavaliselt tegijate ebapiisava 
kvalifi katsiooni tõttu, juhuslikku ja vähe-
tuntud tööjõudu kasutades. Seega uuri 
valiku tegemisel ehitusfi rma tausta kõik-
võimalikest allikatest, hinda nende usal-
dusväärsust, vaata kodulehte, soovitusi ja 
arvustusi.

“Alati on soodsam teha töid üks kord ja 
korralikult, kui lasta mitu korda vigu pa-
randada. On olnud juhuseid, kus vähetun-
tud tööjõudu kasutades tuleb äsja tehtud 
katus tervenisti uuesti ehitada,” ütleb Rein 
Kala.

Veidi ettevõttest
OÜ Evari Ehitus on 1991. aastal loodud 
ettevõte, millest on tänaseks kasvanud 
Lõuna-Eesti juhtiv lamekatuste ehitaja.

Ettevõtte peamine tegevusala on uute 
lamekatuste ehitamine, soojustamine 
ning olemasolevate lamekatuste paran-
damine, remontimine, renoveerimine ja 
rekonstrueerimine. Samuti tehakse lame-
katustele ülevaatust, hooldust ja hüdro-
isolatsioonitöid.

OÜ Evari Ehitus teeb koostööd kõigi Eesti 
suuremate ehitusettevõtetega ja nende 
kliendid on nii kinnisvara arendajad, äri-
kinnisvara omanikud, korteriühistud kui 
ka eramajade omanikud. 

Vanast kaarhallist 
kaasaegne ärikinnisvara

FOTOD: OÜ EVARI EHITUS

TASUB TEADA

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

evari@evari.ee

evari.ee

Kaarhallide renoveerimine


