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MIKS ON REMONDITUD TEEL JUBA PRAOD?

Tallinna-Narva maanteel on Kohtla-Järve juurest Tal-
linna poole mullu renoveeritud teekattesse taas ilmu-
nud põikipraod, nagu ka enne eelmist põhjalikku taas-
tusremonti.

Maanteeameti Ida regiooni hooldeosa-
konna juhtivinsener  RAINER KULD-
MAA: 

Kui seal aastaid tagasi ka tee alumis-
tes kihtides remonti tehti, siis projek-
teeriti sinna tsementstabiliseeritud alus. 
Selle materjali iseloom on selline, et teda 
tuleb väga täpselt doseerida, muidu muu-
tub materjal liiga jäigaks, kuid nii täpselt 
doseerida pole paraku võimalik. Need praod olid projek-
teerimise käigus sinna sisse kodeeritud ja minu teada ei 
ole maanteeamet enam seda tehnoloogiat kasutanud. Kui 
seal nüüd teekatet uuendati, siis oli meile teada, et praod 
ilmuvad taas. Kevadel freesitakse need praod ja täide-
takse spetsiaalse mastiksiga, mis ei lase veel teekattes-
se imbuda ning seda lõhkuda. See peaks mõneks aastaks 
probleemi lahendama.  

SOOJUSEST ARVUDES

Kolmapäevases Põhjaranni-
kus ilmunud artikkel "Kütte-
arved tekitavad õudu" tekitas 
tahtmise sõna sekka öelda. 

Soe tuba on tänapäeval na-
gu luksuskaup. Külmetada ei 
taha ega tohi, aga kulutusi soo-
jusele tuleb hoolega jälgida.

Kindlasti tuleks püüda ta-
sakaalustada kortermajade 
keskküttesüsteemi ventiilide 
vahetusega keldrites. Nende-
ga saab reguleerida püstikute 
tagasivoolusid, et kõigis kor-
terites ühesugune tempera-
tuur saavutada.

Tänapäeva automaatika 
soojusregulaatorid annavad 

võimaluse öötundideks või 
päeval, kui enamik elanikke 
tööl on, temperatuuri kesk-
küttesüsteemis alandada ja 
sooja vee tsirkulatsiooni öö-
seks hoopis peatada.

Juba aastaid kontrollin 
meie maja soojuskulusid ja 
automaatika tööd sihtasutuse 
KREDEX kraadpäevade jär-
gi. Kuus tarbitud soojushulk 
jagatud kraadpäevade arvuga 
võrdub korterelamu püsisuu-
rusega. Kraadpäevad iseloo-
mustavad keskmist õhutem-
peratuuri kuues Eestimaa võt-
mepiirkonnas, esimene neist 
on Jõhvi. Külmem (857) kui 
selle aasta jaanuaris oli viima-
ti 2010. aasta jaanuaris (953) 

ja sellest ka suured küttear-
ved. Kredexi kraadpäevadega 
saab tutvuda internetis nen-
de kodulehel ja sealne jutt on 
küllaltki arusaadav. 

Maja soojusmõõturit tuleb 
kontrollida lihtsa valemiga: Del-
ta T x vool (liitrit tunnis) : 860 = 
võimsus (kW). Kõiki neid ar-
ve näitab maja soojusmõõtur 
ja kui jagatis klapib, on mõõ-
tur korras.

Majade soojustamine, venti-
latsioonisüsteemide loomine ja 
kahetorusüsteemide väljaehita-
mine on juba kulukas ettevõt-
mine, aga seda tasuks teha!

REIN RAHUOJA,
KÜ Jõhvi Viru 
juhatuse liige

K
eegi pole vaidlusta-
nud haldusreformi 
vajalikkust, sest kõik 
on juba ammu mõtte-

tust jahumisest tüdinenud. 
Sestap ongi − tehke lõpuks 
ometi ära!

Mõnetine omavalitsuste vo-
likogude peataolek on asendu-
nud lõpuks tegevustega; voli-
kogud on hakanud sundliitmi-
se hirmus tegema naabrite-
le liitumisettepanekuid. Vaba-
tahtlikult, teadmata, kuhu väl-
ja jõutakse...

Valitsuskoalitsiooni paku-
tud haldusreform pole oma si-
sult midagi muud kui omava-
litsustele tehtud ettepanek an-
da vabatahtlikult koalitsioonile 
võimalus riigihalduse radikaa-
lseks tsentraliseerimiseks ning 
omavalitsusliku elukorralduse 
marginaliseerimiseks ja prak-
tiliseks lõpetamiseks. Kes vae-
vub haldusreformi dokumen-
tidega tutvuma, leiab pea, et 
omavalitsusüksused muude-
takse reformi käigus teenin-
duskombinaadi- või majavalit-
susetaolisteks üksusteks.

Lugeja võib ju vastu vaiel-
da, et valitsuse soov on siiras. 
Ega ikka ole küll! Reformika-
vas pole tõsiselt võetavat pea-
tükki, mis kajastaks omava-
litsust pärast reformi lõppe-
mist. Ja pole midagi imesta-
da, sest Eestil puudub tõsiselt 
võetav omavalitsuspoliitika ja 
regionaalpoliitika.

Vabariigi valitsus pole vii-
mastel aastatel suutnud oma-
valitsusliitudega isegi partner-
luslepingut sõlmida. Peamine 
tüliõun oli omavalitsuste rahas-
tamine. Probleem, mis haldus-
reformimise käigus optimeeri-
takse... lõplikult. Sest omavalit-
sustele soovitakse panna üha 
uusi ja uusi kohustusi ilma va-
jalike ressurssideta. 

Paraku ootab sama saa-
tus ka omavalitsuslikku elu-
korraldust, kui omavalitsuste 
volikogud haldusreformi ka-
va ridade vahelt ei oska en-
dile sobivat tulevikupilti kok-
ku seada. 

Vaatamata valitsuse suut-
matusele piiritleda-eristada 
riigi juhtimistasandit omava-
litsuslikust, samuti riigi ter-
ritoriaalset jaotumist allük-
susteks, on tõsiasi, et peata-
olek peab lõppema. Mitu val-
da oleks Eestile paras ning 
keda kellega ja kuidas ühen-

Ettevaatust − haldusreform!

AVO BLANKIN, VABAERAKOND, 
PENSIONÄR

dada, on praegu omavalitsus-
te endi teha.

Kuna reformikava on välja 
pakkunud vabatahtlikele liitu-
jatele "porgandeid" − liitumis-
preemiaid ja koondatavatele 
kompensatsioone −, võiks lii-
tuvad omavalitsused kõik pa-
kutu vastu võtta. Seda enam, 
et ka valitsuskoalitsioon ise 
ei tea, mis pärast saama hak-
kab. Sestap võtkem omaks 
haldusreformi kätketud kri-
teeriumid ja liitugem vähe-
malt 11 000 elanikuga omava-
litsusteks (ning kasseerigem 
10 eurot elaniku kohta ja 250 
000 eurot uue 11 000 elaniku-
ga omavalitsuse eest). 

Kuid... liitugem nii, et lii-
tuvad vallad/linnad säiliksid 
"eos" oma piirides osavalda-
dena (oma osavolikogudega) 
liitumislepingu alusel. Miks 
vajame alternatiivi? Eks ikka 
selleks, et reformimise käigus 
koos pesuveega last (loe: ko-
daniku tasemel omavalitsust) 
välja ei visataks... Et seda ei 
juhtuks, on enesestmõistetav, 
et volinikud valitaks asumipõ-
histes valimisringkondades.

Omavalitsused olid ja pea-
vad jääma eesti kultuuriväär-
tuse kandjaks. Pean mõistli-
kuks olemasolevat omavalit-
suslikku toimivat osa mitte 
lammutada, vaid anda ühine-
misel uus sisu. Ainult omava-
litsuslik elukorraldus ja -kva-
liteet suudab vastu seista ää-

remaastumisele ning välja-
rändele. Samuti tagada rah-
vaarvukuse tõusu. Ääremaas-
tumine on tõsiasi: 2014. aas-
tal oli Tallinna ja Harjumaa 
osakaal kogu Eesti SKTs 62 
protsenti.

Omavalitsuste ühistegevu-
se eesmärk on ühiste poliitika-
te, piirkondlike ja regionaal-
sete probleemide kooslahen-
damine, lähtudes majandus-
likust otstarbekusest ja pers-
pektiivsetest kaalutlustest. 

P
ragmaatilistel kaalut-
lustel on vaja täpsus-
tada olulisemaid ühis-
tegevusi ja suundu-

musi:
* koolivõrk ja lasteaedade-

koolide võrk, koolide ülalpida-
mine, põhihariduse täielik ja 
lõplik korraldamine;

* terviseasutuste ja vanu-
rite hooldekodude võrk, ter-
viseasutuste ja hooldekodu-
de ülalpidamine; 

* ettevõtluspoliitika kujun-
damine, koordineerimine ja 
ettevõtluse taristute arenda-
mise toetamine;

* kultuuri- ja kehakultuu-
ripoliitika kujundamine ning 
arendamine, kultuuri- ja spor-
dirajatiste ülalpidamine;

* arhitektuuri-, planeerin-
gute, ehitusjärelevalve- ja 
maakorraldus;

* avaliku korra kaitse, 
päästeteenistuse ja keskkon-
nakaitse koordineerimine; 

* energia- ja soojusmajan-
duse koordineerimine;

* omavalitsuste ja riigihan-
ked. Omavalitsuste hangete 
tingimused peaksid omavalit-
sused kehtestama ise;

* maa- ja metsamajandus-
poliitika kujundamine ning 
rakendamine;

* teede korrashoid ja ühis-
transpordi korraldamine jne.

Loomulikult on eeltoodu 
võimalik vaid siis, kui Ees-
ti riik seda soovib ja omava-
litsusi partnerina aktseptee-
rib. Riigi omavalitsuspoliiti-
ka muutuse nurgakivi võiks 
olla üksikisiku tulumaksu tun-
nistamine 100protsendiliselt 
omavalitsuste tulubaasi osaks. 
Kusjuures ümberjaotus arves-
taks elanike asustustihedust 
ja riigi keskmist nn pearaha; 
ümberjaotusvalem tuletataks 
omavalitsuste liidu eestvõttel 
ja koostöös riigiga.

Riigi omavalitsuspoliitika 
muutuse nurgakivi võiks ol-
la üksikisiku tulumaksu tun-
nistamine 100protsendili-
selt omavalitsuste tulubaasi 
osaks. 

"Elasime üle Hruštšo-
vi maisi, elame üle ka 
praeguse absurditeat-
ri."

Sillamäe sadama omanik 
Tiit Vähi on Ida-Virumaa kui 
tööstuspiirkonna tuleviku 
suhtes optimistlik. 
(Maaleht, 4. veebruar) 

ÄRIPÄEV on kahe käega 
selle poolt, et sõja jalust pa-
gevatele ukrainlastele tuleb 
varjupaika anda. Eesti Eksp-
ress tõi avalikkuse ette sise-
ministeeriumi asekantsle-
ri Erkki Koorti niinimeta-
tud mõttepaberi, mis liikleb 
praegu poliitikute vahel. Toi-
metusele on lähedane Koorti 
pragmaatiline mõtteviis. "Me 
peame vaatama 20-30 aastat 
ette ning sellises ajaperspek-
tiivis on sisseränne vältima-
tu," kirjutab Koort. Ta rõhu-
tab tõhusa keeleõppe vaja-
dust ja märgib õigesti, et tu-
levaid ukrainlasi on siin ees 
ootamas oma kogukond, mis 
teeb sulandumise lihtsamaks. 
Pluss eestlaste ja ukrainlas-
te ühine minevik ja samasu-
gune tööharjumus, mis teeb 
sulandumise lihtsamaks. Aga 
eelkõige: me vajame hädas-
ti rahvaarvu suurenemist nii 
rahva püsimise kui ka töö-
jõuturu seisukohalt.

Sõja jalust põgenevatele 
ukrainlastele abikätt ulata-
des mõtleksime ühtlasi ikka 
ka iseendale. Ukrainlaste ee-
listamine oleks pragmaatili-
ne samm. See aga ei tähen-
da, et peaksime pagulask-
voodi uuesti kõne alla võt-
ma. Kvoot tuleb täis võtta, 
see on klaar. Ja miks mitte 
üle sellegi. 

POSTIMEES kirjutab, et 
justiitsministeerium avali-
kustas eile kuritegevuse sta-
tistika 2015. aasta kohta, mil-
le järgi on vähenenud kurite-
gude arv Eestis. Samas loob 
statistika mõne näitaja pu-
hul petliku pildi, kuna 2015. 
aastal kerkis piir väär- ja ku-
riteo vahel 64 eurolt 200 eu-
role. Nii registreeriti 2015 
Eestis 32 500 kuritegu, mida 
on ligi 5000 võrra vähem kui 
aasta varem. See kahanemi-
ne tulenebki paljus standar-
dite muutumisest.

Samas on kahtlemata vii-
mastel aastatel vähenenud 
kuriteo läbi hukkunute arv. 
2015. aastal mõrvati või ta-
peti Eestis 40 inimest, mis 
on näiteks kaks korda vä-
hem kui 2012. Mõrvad ja 
tapmised on oluline kurite-
gevuse indikaator, sest need 
on enam-vähem kõigis ühis-
kondades määratletud mõr-
vana või tapmisena ega jää 
registreerimata. Samas on 
suurenenud vägivallakuri-
tegude arv. Võib-olla tasuks 
nendest näitajatest rohkem 
rõhutada, et Eesti inimesed 
tajuvad, et elu on turvaliseks 
muutunud, samuti usaldust 
korrakaitseorganite suhtes.

Eesti elanike usaldus po-
litsei- ja piirivalveameti 
vastu on kõrge juba aastaid, 
2015. aasta lõpul oli see näi-
taja näiteks 86%. 

Ehituse riskid
Tänases Põhjarannikus kirjeldatud lugu sel-
lest, kuidas Sillamäe linn jäi ilma veerand mil-
jonist eurost, mis talle seaduse järgi kuulub, 
näitab ilmekalt, missugused riskid on peidetud 
ehitusega seotud hangetesse. Selge, et keegi ei 
saa garanteerida, et firma, kes võidab hanke, 
on võimeline lubatud tööd edukalt ja viperus-
teta ära tegema. Ehitushangetega on viimastel 
aastatel olnud Ida-Virumaal probleeme mitme-
tel objektidel, olgu jutt siis Narva kolledžist või 
Kohtla-Järve Järve gümnaasiumi staadionist.  
Küll pole ehitaja hakkama saanud, küll on kee-
gi lepingut rikkunud jne. 

Sillamäe juhtum on aga järjekordne näide 
sellest, kuidas riigihangetel valitsev odavuse 
võistlus võib hiljem kalliks maksma minna. Ju-
ba seadusest tulenevalt on hankevõidu põhik-
riteeriumiks madal hind. Mis tähendab riski, 
et ehitaja ei mahu hiljem lubatud pakkumise 
piiresse ning kas jalutab objektilt minema või 
hakkab raha juurde küsima, nagu juhtus Silla-
mäe kultuurikeskuse puhul. Muidugi on oma-
valitsusel põhjendatud õigus nõuda jäigalt le-
pingu täitmist, sest iga maksumaksja euro on 
ju arvel. Ent praegusel juhul läks kogu see lu-
gu maksumaksjale veelgi kallimaks ning raha 
tagasi pole samuti enam kelleltki küsida, sest 
ehitusfirma, kellega asju aeti, läks hingusele. 

Ainus võimalus riske maandada on nõuda 
hankes osalejatelt panga garantiid. See muidu-
gi tõstab pakkumiste hinda, aga enamik kind-
lustuslepingutestki sõlmitakse seetõttu, et kõi-
ke võib juhtuda ja selle eest tuleb maksta.  


