
kuulatuim ja ETV+ programm jõuab 
täna vähemalt poolte mitte-eestlas-
test vaatajateni. Vaatajate arvu kõr-
val on oluline, et kasvaks ka ETV+ 
programmi seltsis veedetud aeg. Ei 
saa jätta arvestamata, et osa vabalt 
eesti keelt valdavaid venelasi tar-
bib juba praegu meie eestikeelseid 
programme ja kindlasti ei hakka me 
neid vägisi tagasi venekeelsete juur-
de saatma.
Kes on ERRi kõige silmapaistvam 
töötaja?
LUIK: ERRis on nii palju andekaid 
töötajaid, et oleks väga ülekohtu-
ne kedagi esile tuua. Võib-olla ühe 
meeskonna julgeks esile tuua, vii-
maste aastatega ehitatud ühtne 
newsroom teeb väga head tööd kõi-
gis kanalites.

KOPLI: Erik Roose.
ROOSE: ERRis töötab nii pal-

ju professionaale, et paljud neist 
on ühel või teisel päeval väärt tiit-
lit „kõige silmapaistvam töötaja“ ja 
seega võtan endale võimaluse jätta 
sellele küsimusele nimeliselt vas-
tamata.
Kas meelelahutusportaali peab mak-
sumaksja raha eest pidama?
LUIK: Kui jutt on Menu portaalist, 
siis ma ei näe, millist avalik-õigus-
likku funktsiooni see portaal täi-
dab. ERRi eelarve pole detailideni lä-
bipaistev, sealt ei loe välja, kui palju 

sellisele tegevusele raha kulub. Ma 
igal juhul analüüsiks otstarbekust.

KOPLI: ERR peab pakkuma at-
raktiivset tervikut, sinna kuulub ka 
kvaliteetne meelelahutus, rõhk sõ-
nal „kvaliteetne“. Meelelahutus on 
elu osa, inimesed tahavad ja vaja-
vad meelelahutust, see pole mingi 
häbiasi.

ROOSE: Menu on ülemüstifitsee-
ritud koht ja erameedia lemmik-
teema ERRi tegevuse kritiseerimi-
sel. Olen muuseas kindel, et meele-
lahutusportaali sulgemisel leitakse 
järgmine patuoinas. Sest tunnista-
ge ausalt – vähemalt osa kriitikute 
tegelik mõttekäik ühtib Vana-Roo-
ma senaatori Cato omaga – „Kartaa-
go tuleb hävitada!“ – elik parem, kui 
seda avalik-õiguslikku ringhäälin-
gut kohe üldse olemas ei oleks. Mee-
lelahutusel on rahvusringhäälingus 
oma koht ja kui süveneda ERRi mee-
lelahutusportaali tegemistesse, siis 
suuresti on see peegeldus ja eda-
siarendus meie programmides toi-
muvale.
Kas ERRis on liiga palju sporti?
LUIK: ERRis on olnud aegu, kus seal 
on liiga palju sporti, aga viimastel 
aastatel on see pilt oluliselt muu-
tunud ja erameedia osakaal suurte 
spordisündmuste edastamisel hüp-
peliselt kasvanud. Sport on oluline 
osa ERRi programmist, kuid suurte 
rahvusvaheliste spordiürituste üle-
kandeõiguste omandamisel peaks 

maksumaksja rahastatud ERR aja-
ma pigem konservatiivset joont.

KOPLI: Praegu ei ole liiga palju 
sporti.

ROOSE: Kultuurihuvilise jaoks 
tõenäoliselt liiga palju, aga kui vaa-
data alles tõusnud kriitikat korvpalli 
üle, siis spordihuviliste jaoks selgelt 
liiga vähe. Vana hea kolleegi Peep 
Pahvi lajatavas stiilis lood on küll 
nauditav lugemine, kuid sel moel on 

konstruktiivset dialoogi keeruline 
pidada. Oleme Peebuga isegi korv-
palliplatsil madistanud, nii et ootan 
tema kutset asja arutama. Usun, et 
praegu saab maksumaksja oma raha 
eest sporti ERRi eelarvest mõistlikus 
proportsioonis.
Mis on teie kõige suurem õnnestu-
mine, mis kõige suurem ebaõnnes-
tumine?
LUIK: TV3 sai kasumisse viidud ja 
tol ajal käivitatud uuenduslik for-
maat „Seitsmesed uudised“ läks 
oma sihtrühmas „Aktuaalsest kaa-
merast“ mööda. Moskvas õnnestus 
meil koos tiimiga päästa oma kanal 
DTV ja litsentsivõistluses seljatada 
Pervõi Kanal, mida keegi linnas po-
leks uskunud. Suurim ebaõnnestu-
mine oli Rock Cafe sulgemine, kus 
äripartner mind kõvasti alt vedas ja 
ma kaotasin kõik oma säästud.

KOPLI: Õnnestunud on poeg ja 
tütar. Ebaõnnestumised on nii väi-
kesed olnud, et ei vääri mäletamist 
ega märkimist.

ROOSE: Õnnestumine on veel 
loodetavasti ees. Ebaõnnestumi-
ne on selgelt see, et ma ei suutnud 
veenda poliitikuid tagama ERRi sta-
biilset rahastamist. Mis seal’s ikka, 
tuleb siis tulevikus teemat uuesti 
arutada.
Mis on Erik Roose õnnestumised, 
mis ebaõnnestumised?
LUIK: Veebimeedia arengu fookus oli 
väga õige suund. Jääb ainult arusaa-
matuks, miks ERR ei taha läbipaist-
valt ja võrreldavalt näidata oma vee-
biportaalide tulemusi, s.t unikaalse-
te kasutajate hulka. Eelarvega seon-
duv ja eriti selle kommunikatsioon 
on selge ebaõnnestumine. Erik on 
ju aastakümneid erameedias töö-
tanud, teab hästi, et kulutada saab 
seda, mida teenid või mida omanik 
lisab.

KOPLI: Tööalane õnnestumine on 

Jupiter. Ebaõnnestumise kohta loek-
sin parem Eriku enda vastust.
Mis on teie kõige parem oskus ja mi-
da sooviks veel lihvida?
LUIK: Enam ei mäleta, kes seda ütles, 
aga mulle imponeerib lähenemine, 
et „kui on valida, kas tegutseda või 
mitte, siis kindlasti tegutseda“. Elu 
on liiga lühike, et jätta otsustamata 
ja tegutsemata. Teisalt olen noore-
mast peast olnud ehk liiga otseütle-
ja, eks seda on aastad nüüd lihvinud.

KOPLI: Meediaorganisatsiooni 
juhtimine.

ROOSE: Mõlemas asjas eelistan 
jätta sellekohased arvamused teis-
tele. Ja ausalt öeldes ei loe ma liiga 
palju eneseabi tüüpi raamatuid...
Mis on ERRile paras eelarve, et kõik 
saaks tehtud?
LUIK: Täna on ERRi tulubaas veidi 
üle 40 miljoni euro, ideaalis võiks 
olla ELi keskmisel tasemel 0,17 prot-
senti SKTst ehk umbes 46 miljonit. 
Selliste tuludega oleks ERR Balti rii-
kide suurim meediaettevõte. Minu 
meelest on eksitav rääkida ainult 
riigieelarvelisest eraldisest, eriti 
praegu, kus ERR käib iga natukese 
aja tagant lisaraha küsimas. Tuleb 
rääkida kõigist tuludest, mida ERR 
saab ise otseselt mõjutada omatu-
lude suurendamisega. Olen pak-
kunud lahendusena digitellimuste 
müügi käivitamist, mis omatulusid 
oluliselt suurendaks ja samas kõr-
valdaks turult ebaterve konkurent-
si. ERRi voogedastusplatvorm Jupi-
ter, suure lisandväärtusega veebisi-
su ja mugavusteenused võiksid olla 
tasulised.

KOPLI: Esmalt on vaja sõnasta-
da, mis on kõik need asjad, mida on 
vaja teha ja mida enam ei ole vaja 
teha. Kui palju on raha vaja, et täi-
ta seadusega ette nähtud ülesandeid 
ja rohkem ka, et Eesti inimeste mee-
diavajadust igati rahuldada. Unista-
da võib ju suurelt, aga keegi peab 
selle kinni maksma, seega tuleb ku-
lutusi hoolega kaaluda. ERRi eelar-
ve võiks olla mingi protsent, näiteks 
0,18 protsenti SKTst, ja seotud inflat-
siooniga.

ROOSE: Tänane tegevustoetus 
(koos investeeringutoetusega) on 
jõudnud 30 aasta tagusest 0,41prot-
sendisest riigieelarve osakaalust 
0,11 protsendini SKTst. Suhteline 
vähenemine peaaegu neli korda! 
Kui me juba ei ole Euroopas (anti)re-
kordiomanikud, siis kohe-kohe saa-
me selleks. Ka pärast küsitud lisa-
rahastuse eraldamist oleks tase vei-
di alla 0,14 protsendi tänasest Ees-
ti SKTst. See võimaldaks lähiaastad 
rahuldavalt toimetada. Ideaal oleks 
muidugi Euroopa keskmine. See 
ongi muide huvitav fenomen – ül-
diselt eeldame nii meie kui ka lugu-
peetud poliitikud, et Eesti peaks ole-
ma igal alal vähemalt Euroopa kesk-
mine (soovitatavalt muidugi pigem 
esikolmikus), aga nii kui jutt läheb 
ajakirjandusele – olgu siis avalik-õi-
guslik või erameedia –, lükatakse ra-
hakotirauad kinni ja suu kriipsuks. 
Aga no töötame edasi, härrased van-
nutatud mehed, töötame edasi.
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Selle nädala Maalehes:

Kuidas ja millest tohib sõja ajal nalja 
teha ning kuidas see meid aitab?

„Kui meeldib senine areng, sobib 
Erik. Kui soovida väärtustada 
töötajaid ja panna fookus inimestele, 
siis Merit. Kui soovida suuremaid 
muutusi, siis vast Mart.“
Aivar Reinap

SISUTURUNDUS

Katuse toimimiseks peab vesi 
katuselt minema pääsema

M
ajaomanike probleemid 
katusel on t ingitud 
paljuski katuste mittejär-
jepidevast ülevaatusest, 
kaootilisest puhastami-

sest ja tagasihoidlikust hooldamisest. Juba 
katuste projekteerimisel tuleks lahendada 
katuse olulised ehituslikud sõlmed selliselt, 
et katuste hooldamine ja korrashoid oleks 
võimalikult lihtne.

Soodsaim lahendus 
ei pruugi olla töökindlaim
Katusespetsid on kokku puutunud 
vihmavee äravoolusüsteemide lahendus-
tega, kus vihmavesi juhitakse katuselt ära 
läbi parapeti.

Tellija jaoks võib selline lahendus tunduda 
esmapilgul soodsana, kuid praktikas annab 
selliselt lahendatud vee äravool palju täien-
davat tööd nii tellijale endale kui ka katust 
hooldavatele meistritele, keda tellija tule-
vikus appi kutsub – seega ei saa  perspek-
tiivis rääkida raha kokkuhoiust. Pikemas 
vaates osutub algselt soodsana tundunud 
lahendus hoopis kulukamaks lahenduseks. 

Läbi katuse parapeti vee äravoolu ehita-
mine nõuab väga läbimõeldud projektla-
hendust, väga korralikku ja professionaalset 
teostust ning hoolsat tellijat, kes suudab ja 
kellel jätkub aega järjepidevalt vee äravoo-
lusüsteemi kontrollida, hooldada ja vaja-
dusel remontida.

Selliselt lahendatud vee äravool katuselt 
nõuab kõrgendatud tähelepanu nii katuse 
ehitamisel kui ka pidevat ja kõrgendatud 
hoolt igapäevases elus.

Suvised probleemid 
on seotud ummistustega
Suvel peab hoolikalt jälgima, et vihmavee 
äravool ei ummistuks mehaaniliste sete-
tega, milleks sagedamini on puude lehed, 
okkad ning muud katusele kogunenud 
mittevajalikud asjad. Äravooluava kaits-
miseks tuleb sellele paigaldada prahisõel.

Vihmaveetoru ülemisse otsa ehk veesü-
liti väljavooluava alla peab paigaldama 
vihmaveetorust piisavalt laiema/suurema 
vihmaveelehtri, et katuselt läbi parapeti 
mööda veesülitit tulev vesi jõuaks lihtsalt 
vihmaveetorusse ning ei läheks vihma-

veetorust mööda ega märgaks ja rikuks 
hoone seina.

Peab arvestama, et katuselt tulev 
veekogus on erinevatel päevadel erinev, 
mistõttu voolava vee trajektoor ei ole 
ühesugune, vaid muutub.

Vee äravoolu ehitamisel ei tohi katu-
selt läbi parapeti tulevat veesülitit ühen-
dada jäigalt ühes tükis ehk ilma vaheta 
vett ära viiva vihmaveetoruga, vaid veesü-
liti ja vihmaveetoru vahele peab jääma 
võimalus, et ummistuste korral oleks 
võimalik veesülitit ja vihmaveetoru puhas-
tada.

Selline lahendus väldib ka vihmavee-
torude ummistuste korral katusele vee 
kogunemist, sest vesi saab hädaolukorras 
ikkagi katuselt ära voolata, kuigi tekib 
ebamugavus ehk on oht seinte märgu-
miseks.

Selline olukord on ikkagi parem, kui 
katusel olev vesi hakkaks ohjeldama-
tult tõusma ehk tulvama ja mingil hetkel 
võiks hakata vesi ajama üle katusekatte 
ülemise ääre ja tulvav vesi uputaks kogu 
maja veega üle.

Jälgides veesüliti toimimist ehk seda, 
et veesüliti ees ega sees ei oleks takis-
tusi, saame vältida halvimat ehk tulvaveest 
tingitud majakonstruktsioonide märgumist.

Vee äravoolusüsteem 
peab olema elektriküttega
Keerulisem olukord on aga talvel ning 
sügis- ja kevadtalvel ehk ajal, kui väljas 
on nullilähedane temperatuur ning päeval 
sulatab ja öösel külmetab.

Sellises olukorras on katuselt vett ära 
viivates kohtades kerge tekkima jää ehk 
veesülitid ja vihmaveetorud jäätuvad. 

Sageli ummistab jää kogu vee äravoolus-
üsteemi – nii veesüliti kui vihmaveetoru.
Selline olukord on väga ohtlik, sest katu-
sele võib tekkida väga palju mittesoovitud 
vett, jääd, lumesegu, mis võib kogu maja 
kahjustada. Jää mõjub halvasti kogu vee 
äravoolusüsteemile, sest sulamisel see 
paisub ja mingil hetkel võib vee äravoo-
lusüsteem lihtsalt lõhki minna.

Selliselt ehitatud katuselt vee äravoo-
lulahenduse korral on väga oluline, et vee 
äravoolusüsteem oleks pidevalt lahti/
korras.

Kindlasti peab vee äravoolusüsteem 
olema elektrilise küttega ja küttesüstee-
mi/-kaabelite võimsus peab olema piisav, 
et tagada vee äravoolusüsteemis jäätu-
miskaitse.

Tavaliselt on elektriküttelahendused 
isereguleeruvad ehk lülituvad ise vaja-
dusel sisse ja välja.

Väga tihti aga lülitavad tellijad kokkuhoiu 
eesmärgil elektriküttelahendused suveks 
välja ja unustavad need sügisel sisse lüli-
tada. Probleem avastatakse aga liiga hilja, 
kui veeäravoolud on juba ära jäätunud. 
Juhtub ka, et elektriküttelahendus on liht-
salt rikkis või sootuks läbi põlenud, kütte-
süsteem ei toimi. Vahel ehitatakse vee 
äravoolu küttesüsteem küll valmis, aga 
unustatakse elektrivõrguga ühendada.

On juhtunud, et tellija isegi ei tea, et 
elektriküttesüsteem olemas on, rääkimata 
konkreetsetest üksikasjadest. Vahel unus-
tatakse vee äravoolusüsteemile elektriküt-
tesüsteem hoopis panemata.

Kevadise hoolduse 
aeg on käes
Lamekatus tuleks üle vaadata vähemalt 
kaks korda aastas – kevadel pärast külma 
aja lõppu ning sügisel enne uute külmade 
tulekut. 

Välja tuleks selgitada võimalikud 
katuse mehaanilised vigastused (torke-
augud, keevisõmbluste ja materjalide 
rebendid, katuse või hoone vajumisest 
tekkinud vigastused). Leitud vigastused 
tuleb kohe parandada.

Kontrollida ja vajadusel hooldada tuleb 
ka kõik katusel olevad käigurajad, katu-
seaknad, katuseluugid, turvapollarid, läbi-
viigud, parapetid, räästad, varikatused ja 
muud katusega seotud elemendid.

Kevadise ülevaatuse aeg on seega just 
nüüd ning arukas katuseomanik kaasab 
otsuste tegemisse ka kompetentse spet-
sialisti.

OÜ Evari Ehitus on 1991. aastal 
loodud ettevõte, millest on täna-
seks kasvanud Lõuna-Eesti juhtiv 
lamekatuste ehitaja. Ettevõtte 
peamine tegevusala on uute 
lamekatuste ehitamine, soojusta-
mine ning olemasolevate lameka-
tuste parandamine, remontimine, 
renoveerimine, rekonstrueeri-
mine. Samuti tehakse lameka-
tustele ülevaatust, hooldust ja 
hüdroisolatsioonitöid. 

Lamekatuste ehitamine nõuab 
erialaseid teadmisi ja pikaajalisi 
kogemusi. 

Oma ala professionaalide abi 
kasutades hoiate kokku aega, 
vahendeid ja saate katusele 
kindla garantii!
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Lamekatuste ehituse ja 
hooldusega tegeleva  
OÜ Evari Ehitus juht  
Rein Kala ütleb, et 
katuse hooldusele tuleks 
hakata mõtlema juba 
projekteerimise faasis. 
Kindlasti vajab katus 
igal aastal ka hooajalist 
tähelepanu.

Foto: OÜ Evari Ehitus.


