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L U G E MI S E L A MU S

Olivia Saar leidis oma naeru laintest üles

Katus enne
külmade
tulekut korda!

Hiljuti oma 90. sünnipäeva tähistanud luuletaja
Olivia Saar astus kõrgete
kontsade klõbinal rahva
ette ja esitles vägagi
üllatavat luulekogu
“Laintesse libises naer”.

rahva kokku, astus kontsade klõbinal ette, tänas lillede eest ning
esitles seejärel oma uut luulekogu “Laintesse libises naer”,
nii et väljaandja, kirjastuse
Tammerraamat tegevjuht Tiina
Tammer tema kõrval aina säras.

Kullaga kokku ei hoitud

Viis ohumärki,
mida katuse puhul
tähele panna

SULEV
OLL
ajakirjanik

Olivia Saare teekond on aegaderohke: Eesti Vabariik, mida
oleme harjunud nimetama esimeseks, 1940. aasta 21. juuni,
sõda ja vaenuväed, kotipoisid,
küüditajad, kolhoosid ja sovhoosid, lõputuna tundunud nõukogude aastad, Eesti Vabariik
tema nüüdsel kujul. Paljud
oleks sellisest teekonnast väsinud. Luuletaja Olivia Saar aga
sai sündides kaasa elujõu, mille
üle võõrad aina imestavad, sõbrad ja tuttavad aga naeratavad
mõistvalt, kui värvikas ja sarmikas daam taas julgelt tähelepanu valgusvihku astub.
18. oktoobril, oma 90. sünnipäeval, tegi ta seda jälle. Kutsus

Põhjust särada on ka raamatul –
kaaned lausa kiiskavad kullast,
sellega on viirutatud julgelt lillat
põhitooni. Köite tase ja paberi
paksus aga annavad tunnistust,
et poetessi loomingut ei pillutata niisama rahva ette, vaid see
on väärt, et rahulikult diivanile
istuda, tass vürtsikat teed kõrvale aurama võtta ja paberile
pandud elukilde enda omadega
võrdlema hakata.
“Laintesse libises naer” kannab
alapealkirja “Sahtlisalme 1970–
1990”. Jah, nad olidki mõeldud
sahtlisalmideks. Just sahtel on

õige paik, kuhu lükata valguse
eest varju armsa inimesega jagatud rõõm, aga ka haavumine,
isegi ahastus, kui seda armastust
äkki enam ei olegi. Just sahtel,
tänapäeval siis arvutikataloog
“Isiklik”, sobib hästi päris murede
valusaks kajastuseks, olnud aegade sõnastamiseks ning sedakaudu
ka peatamiseks.
Sügise hämaras kambris
eksinud päikeselaik,
millegi möödumist ajas
meenutab ammune paik.
Nii kirjutab Olivia Saar luuletuses “Aja lugu”. Aga tegelikult
on tema luuletuseks saadud
lood pigem ajatud. Eelkõige selles mõttes, et kõigil, kes me natukenegi juba elanud oleme, on
laualaekas või mõnes muus kohas talletatud mõtteid ja mälestusi, mida soovime alles hoida.
Peoga peale on ka neid, mis ei

Kahtlemata pole kerge tuua lugeja ette
oma väga isiklikke mõtteid.
Ka mitte kergekäeline, nagu kinnitavad
pikad aastakümned, mis jäävad
Olivia Saare luuletuste sünni ja nende
avaldamise vahele.

APOLLO

kipu kuidagi meelest minema.
Elame ju lootuse ja lohutuse vahel, erinevus lihtsalt selles, milline tunne meid hetkel rohkem
valdab. Aga üks ei saa ikkagi teiseta läbi, tõdeb ka Olivia Saar.
Õhtutaeva ehakumas
lendab üksik lind,
tiiva alla haarab mere,
taeva varjab rind.
Linnu pehmest tiivalöögist
põsel tunnen tuult,
unistuse udusule
leian tühjalt puult.
Jah, Olivia Saar on tuntud eelkõige kui lastekirjanik, toimetaja
ja mitme raamatusarja algataja,
aga mitmed tema hilisemad raamatud kõnetavad enam täiskasvanuid ja mõtestavad maailma
hoopis teisel moel. Ning värskelt
ilmunud kogu ääristab seda loominguringi väga tõhusalt.

Mis neis laintes siis on?
Kahtlemata pole kerge tuua lugeja ette oma väga isiklikke mõtteid. Ka mitte kergekäeline, nagu
kinnitavad pikad aastakümned,
mis jäävad Olivia Saare luuletuste sünni ja nende avaldamise vahele. Aga miks siis just praegu?
“Aga miks ka mitte!” tuleb sellele küsimusele vastata.

Sulev Oll soovitab

”Laintesse
libises naer.
Sahtlisalme
1970–1990”
OLIVIA SAAR.
 120 lk.
 Tammerraamat.

Kirjanikud, eriti aga luuletajad,
on ju niisugune liik inimesi, kes
elavad oma üht ja ainsat elu kahel moel – läbi elades ja läbielatut välja elades.

Kui sind jällegi näen,
kaob sõnadel jõud,
vaikus kõneleb meie vahel.
Ja ma usun, mu sõber,
et vaikimist
ongi lihtsam mõista
meil kahel.
Olivia Saar pani oma kogu
pealkirjaks rea luuletusest
“Armastus, ankur ja aer”. Kummaline kolmik, eks ole? Ankur,
mis peab tekitama meis kindluse, hoidma paigal – inimest siis
eelkõige emotsionaalselt. Aer aga
annab võime ja võimaluse liikuda
sihtide – või siis vähemalt silmapiiri suunas. Armastus võiks sel
juhul olla segu neist kahest, siin
ja praegu olla tahtmisest, aga ka
lõputust kauguseigatsusest, vee
tume- ja taeva helesinisest.
Just armastuses libiseb vahel
kuhugi meie naer. Mõnikord seepärast, et naeru jääb otsekui üle,
jätkub kõikjale. Mõnikord seepärast, et ära libisenud naer on
tegelikult kurbuse, isegi tühjuse
peegeldus.
Olivia Saar on suutnud oma
naeru alles hoida. Ilmselt – see
on juba nii isiklik teema, et võime ainult luuletuste põhjal oletusi teha – ka uuesti üles leida, laintest taas endale kahmata. Palju
õnne selle puhul! Palju õnne sünnipäevaks veel kord!

Katuselt tuleb koristada puulehed,
okkad, käbid ja muu praht

Kui katust õigesti ja
korrapäraselt hooldada, siis
võib see kesta aastakümneid.
Millised aga on kindlad
märgid, et katus vajab
põhjalikku hooldust või on
oma aja sootuks ära elanud
ja tuleb välja vahetada,
räägib lamekatustele
ŸŞåƋŸĜ±ĬĜŸååųƚĹƚÚåĘĜƋƚŸĀųĵ±
juht Rein Kala.

K

una lamekatust maapinnalt näha
pole, siis võidakse probleemid
avastada alles siis, kui olukord
on juba tõsine ja korrapärane
hooldus enam ei aita, räägib 30
aastat katuste ehitusega tegelenud OÜ Evari
Ehitus juht Rein Kala ning lisab, et kui katus
on visuaalselt muutunud, prahti täis, vihmaveerennid ja -torud ning äravoolutrapid on
ummistunud, roostetanud või juba lagunevad, on küll viimane aeg spetsialistid
kohale kutsuda. “Eksperdid otsustavad, kas
katust on võimalik põhjaliku hooldusega veel
päästa või tuleb paigaldada uus.”
Lamekatuseid peaks kontrollima vähemalt kaks korda aastas – sügisel enne

külmade tulekut ja kevadel pärast lume
sulamist. Et katuse tervist mõjutavad talvel
ühed ja suvel teised tegurid, siis on just
praegu, enne heitlike ja kõledate ilmade
tulekut, õige aeg katus kriitiliselt üle vaadata,
selgitab Rein Kala ning rõhutab, et oluline on
kompetentse ja kogenud spetsialisti kaasamine. “Alati on soodsam parandada katust
üks kord korralikult, kui lasta mitu korda vigu
parandada.”

Ebaharilikud ilmastikuolud
Katuse tervist mõjutavad nii sooja- ja
külmakraadide kõikumised kui ka päike, tuul
ja sademed. Näiteks ebatavalised ilmastikutingimused nagu sel aastal, kui talvel tuli
üsna kaua taluda käredat külma ja suvel
oli tavatult kuum, on katuste tervist oluliselt mõjutanud. Talvel tõmbub kattematerjal kokku ehk kahaneb ja suvel vastupidi, paisub, selgitab Rein Kala ning lisab,
et katus ei pruugi siis enam oma ülesannet
täita. Lisaks tuleb katuseid kontrollida pärast
ekstreemseid ilmastikuolusid, nagu torm,
raju, tugev vihmasadu, tuisk või äkiline sula,
samuti kui seal on tehtud midagi tavapäratut,
näiteks paigaldatud mõni seade, midagi
remonditud või katuselt on pestud aknaid.

Praht ja puulehed katusel
Koristamata jäänud lehed, okkad, käbid ja
muu praht tekitavad aja jooksul lamekatusele huumusekihi, mis on suurepärane
kasvupinnas samblale, taimedele ja isegi

puudele. Taimede juurestik rikub katusekatte, tekivad läbijooksud ja see võib tõsiselt kahjustada kandekonstruktsioone.
Nii kevadel kui ka sügisel tuleks katuselt
eemaldada kõik, mis sinna ei kuulu.

Ummistunud, roostes ja lagunevad
vihmaveetorud või äravoolulehtrid
Kindlasti tuleb nii sügisel kui ka kevadel
kontrollida, et vihmaveerennid ja -torud
ning äravoolulehtrid toimiksid korrapäraselt, poleks ummistunud, roostes ega
lagunevad ja võimaldaksid katusele kogunenud veel ära voolata. Vastasel juhul
võivad vesi ja niiskus kahjustada katusekonstruktsioone ning hoonet tervikuna. Näiteks võib üle ummistunud renni
ääre voolav vesi rikkuda maja fassaadi
või roostes rennid võivad sootuks alla
kukkuda.

Lahtine katuseplekk, augud või
rebendid materjalis
Oluline on kontrollida, et katusekate ja
erinevad elemendid ei oleks lahti või muul
moel ohtlikud katusele või ümbritsevale
keskkonnale ja inimestele. Tuleb kinnitada
või asendada tormituulega lahti tulnud
või minema lennanud plekk või fikseerida uuesti kattematerjali serv, samuti
parandada mehaanilised vigastused,
nagu augud või rebendid katusematerjalis, eemaldada kattematerjalide vahele
tekkinud auru- või veekotid.

INFO
OÜ Evari Ehitus on 1991. aastal loodud
ettevõte, millest on kasvanud Lõuna)åŸƋĜģƚĘƋĜƴĬ±ĵåĩ±ƋƚŸƋååĘĜƋƚŸĀųĵ±ţ
Ettevõtte peamine tegevusala on uute
lamekatuste ehitamine ja soojustamine ning olemasolevate lamekatuste parandamine, remontimine,
renoveerimine ja rekonstrueerimine.
Samuti tehakse lamekatustele ülevaatust, hooldust ja hüdroisolatsioonitöid.
OÜ Evari Ehitus teeb koostööd kõigi
Eesti suuremate ehitusettevõtetega ja
nende kliendid on nii kinnisvaraarendajad, ärikinnisvara omanikud, korteriühistud kui ka eramajaomanikud.
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OÜ Evari Ehitus
tel 738 0927, 506 0579
e-post: evari@evari.ee
koduleht: evari.ee

Vigastatud katuseelemendid
Regulaarselt tuleb kontrollida katuseaknaid
ja -luuke, läbiviike, räästaid, katte- või lõpetusplekke, varikatuseid, turvaseadmeid ning
muid katusega seotud elemente.
Nii sügisel kui ka kevadel tuleb kontrollida, et vihmaveerennid ja -torud ning
äravoolulehtrid toimiksid korrapäraselt.
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