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Tammetalus mai avammiga vdidelnud
perekond on tdnulik k6igile toe tajaile
Heleri Lakur

R ISKUSTE IilUSTE ) Viihem
lari poolteist aastat tagasi, tiipse-

ndt 26. augustil 2017. aastal avas-

tasid Tammetalu talus Listaku hi-
les Vorumaal elavad Tuuli On-
nik ja thrmo Pedastsaar, et nen-
de koju on end sisse s<i<inud ma-
javamrn. Pirast saatuslildar hetke,

kuiselgus, et maja tuleb lahtilam-
mutada, tuli perel kiiresti leida
vahendid majaporandate vilja-
vahetamisels ja osaliselt ka sein-

te taastamisela. Selleks aga perel
raha nappis V6rumaa Teataja te-
gl noore pere aitamiseks iileskut-
se, milleston olnudneile suurabi.

Elu 6ppetund

Pirast viimast kiilaskiiiku eelmi-
se aasta mdrtsikuus teatas pere-

ema Tuuli toimetusele et looda-
vad talveks sisse kolida, kuid nii
see paraku ei liiinud- Oma ko-
jutagasi kolida saime all:s eelmi-
se aasta maikuus. Praegu on veel

moningad nipet-niipet tottd j?ia-

nud" aga oleme oma kodus taga-

sii sonas Tuuli rahulolevalt Voru-
maa Teatajale.

Perekond on vdga tiinutk k6i-
gile toetajaile muu hulgas toime-
tuse veebitoimetajale Aigar Na-
gelile, kes perekonna asjaajamis-

tele hingega kaasa elas ja n6u an-

dis. 
"Emotsioone 

kogesime igasu-

guseid" Kuulsime palju negatiiv-

seid mirkusi, kuid oli kahiiidini-
mesii'alustab Tuuli jutuga. Uhek-
sakuud ligikaudu 10 000 eurotja
pikad toiipaevad olid nee4 mis
jddvad meenutama voitlust maja-

vammiga Tirmole ja Tuulile, kes

peavad saadud kogemust elu 6p-

petunnils. ,Ei olnud iihtegi piie-

va, kui olela saanud kauem ma-

ning on tlnulikkoigile kaasaaita-
jaile. ,See kogemus 6petas mul-
le, kui oluline on oma kodu ning
et see pole vaid koht, vaid midagi
enamatl iitlebta.

Uudised
Abipolitseinikud
suunasid Kesklinna
koolijuures liiklust tk g

Elu
V6rumaaTeataja
loetavuse esik0mnesse
mahub riinka t6od Ja
lObusaid seiku, pisut
ka hirmwiirinaid, lkc

Kristo Randoja 6nn
sotsiaalmeedia-
mingudes jiitkub
kolmandat aastat. lk4

V6rumaale tuli
300 000 euro eest
keskkonnatoetusi. lk6
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gada kui seitsmenii sonab Tuuli

"Aga 
lapsed said tiinu remondile

omale teise toa ning me muutsime
ka natuke planeeringuti'on Tuuli
r66mus. ,Meil ei olnud tiht g frr-
mat tellitud peale vammitorje fir-
ma. Tegime koik ise ja koos me-

hega, vahepealkiiis ka mehe sober

abis. Ma olen niiiid ehituse koha
pealt nii tarh et voin ka ise poran-

dat ehitadd naliatleb pereema.
' 

Pereisa Tarmo iitleb, et on uue

p6randaga rahul. Toad on re-
monditud kodu on hubane, ah-
jud soojad. Sellest, et rohkem kui
pool aastat tagasi polnud ma-
jal veel porandatki, ei ole mingit
mirki. Koige raskemaks peab pe-

reisa lammutamist. 
"K6ige 

hul-
lem oli vannitoas, kus p6rand oli
betoonist valatud- Puhkepievi ei

olnud ja koik oli nii kold' meenu-

tab Pedastsaar.

Tagasi oma kodus

Pererahva s6nul sai osimene p6-

rand maha pandud enne iile-eel-
misi joule, mis aga tlhendas, et

iihed joulud tuli veeta iiiirikor-
teris. ,,L6pp oli juba niimoodi, et

ma tahtsin rga piiev vaipa maha

panna, aga kogu aeg liiklus see

edasij' md'letab Tuuli, kes mehele

korduvalt peale kiis, kuni teisedki
porandad valmis said. ,,Mai algul
said esimesed vaibad maha par-

dud. Lastetuba valmis aga alles

1. septembriksl meenutab Tuuli.
Viimased j6ulud veetis pere juba

vast remonditud kodus.

,,Uksikud tiitid ootavad veel

ees. Tuulekoda j a sein vaj avad veel

sooj endamistl' s6nab rahulolevdt
pereisa, kelle s6nul jiiivad poran-
'daliistud ilmselt koige viimasels

tititks.
Kui Vorumaa Teataja pererah-

val m6ne pdeva eest kiilas kiis, oli
r6om t6deda, et tdnu abistajatele
ja pererahva enda ettev6tlikku-
sele on nende kodu saanud uue

vdlimuse. Pereema Tuuli lisab

veel et enda iimber tuleks m?ir-

gata rohkem teisi ja oma liihedasi

Pojad Taaniel ja Taavet nautisid koos isa Tarmo ja ema Tuuliga eelmisi j6ule taas oma kodus. Majavammist kahjustada saa-

nud elamu suuremate remonditiiiidega l6petati enne j6ule. FoIo:ATGARNAGEL

Jane oja, FhD (botaanlfa fa miikoloogiaL Eesti Kohtuekrpertiisi
lnrtituudi poolt tunnu{atud blekahjsstustc ekspertr

f . ilis p6hjustab majarammi? Majavamm hakkab hoonetes kasvama, kui enmu puit-
konstruktsioonid on jergmistes tingimustes: rohke niiskus, vihene 6huliikumine ja tem- j

pentuur alla 25 kraadi. Taraliselt on maJavammi kahjustused levinud keldrhes, esimese 
i

korruse p6nndates Ja seinte allosas, rraid enndjuhtudel ka k6rgematel korrustel.

2. lfuidas kaitsta mafavamml eest? Kuldas nirgata v6l ennetada Ja kis annab i

s€da ennetada? Majarnmmi kaisek on rnJa vihida eelnimetatud tingimuste tekkimist I

Ehftamise voi remonditci6de puhultuleb jiirgida ehitusf0risikat ning viiltida puidu v6ima- i

likkuniiskumistJuhul kuieramusontekkinudveerikev6i m6nel muulp6hjuselonkonst- i

ruktsioonid saanud ajutiselt mdrjaks, siis tuleb k6ik konstruktsioonid kiiresti kuivatada i

(vajaduse konal arnda), muidu v6ivad aasta v6i paari pdrast p6randad majarnmmi kah- I

justuste t6ttu vajuma hakata. P6randate vaJumlne ongi k6ige sagedasem viis, kuidas inF
mesed majavammikahjustusia\rastavad. Peale selle leitaketihti ka porandale kogunenud
majavammi punakaspruunieospulbrit v6i valget kohevat seeneniidistikku voiviljakehi.
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