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Parim tarbijakaitse

on tark tarbija
Heaolu suurendamine ja sidusa ühiskonna loomine vajab teadlikke kodanikke, sest segased ajad võivad
põhjustada asjatuid arusaamatusi, kus
enam ei teagi, kuidas peaks käituma.
Õppetund ja väljakutse tänavusest
aastast on õppida suhtlema. Inimesed
vajavad selgeid, lihtsaid ja sõbralikult
antud juhiseid. Ainult nii saame luua
usalduse inimese ja riigi, usalduse
tarbija ja ettevõtja ning usalduse ettevõtja ja riigi vahel.
Siinkohal ei pea ma silmas võitlust viirusega, vaid seda, kuidas me
teeme igapäevatoiminguid, korraldame oma rahaasju, plaanime reisi
või otsime näiteks endale sobivat
ehitusettevõtjat. Õigete valikute
tegemiseks ei piisa ainult formaalse
koolihariduse omandamisest, vaid
oluline on tekitada inimeses tahe ja
võime omandada teadmisi terve elu.
Parim tarbijakaitse on tark tarbija,
kes teeb teadlikke valikuid ja tunneb
oma õiguseid.
Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti (TTJA) kui vaieldamatult
Eesti mitmekesiseima teemaderingi
eest vastutava riigiameti eesmärk
on aidata tarbijatel ja ettevõtjatel
teha läbimõeldud valikuid. Tarbijaid kaitsva ja ettevõtteid nõustava
riigiasutusena suhtleme igapäevaselt
erinevate valdkondade esindajatega.
TTJA hoiak on suhelda mitte keeldude ja käskude keeles, vaid pakkuda
teavet ja nõustada nii tarbijaid kui ka
ettevõtjaid.
Ettevõtete järelevalvajana ei taha
me teha lihtsalt normikontrolli, vaid
püüame mõista nende äriloogikat
alates tootmisprotsessidest ja tarneahelatest kuni toote või teenuse tarbijani jõudmiseni. Selle mõistmine eeldab
meilt teadlikke ja sihitud personaliotsinguid, mistõttu töötavad TTJA-s oma
valdkonnale spetsialiseerunud juristid,
elektrikud, energeetikud, telekommunikatsiooniinsenerid, tootearendajad,
kinnisvaraspetsialistid jne.
2021. aastast saame tuua näite
Terviseameti külmlao uurimisest, kus
ühteaegu olid uurimisse kaasatud
4–5 erinevate elualade eksperti ja
mille tulemuseks oli ülipõhjalik uurimisraport. Teise näitena saame tuua
ülioperatiivse koostöö keemiaettevõttega Chemi-Pharm, kes viiruse eest
kaitsva ninaspreiga eestimaalastele

lisakaitset tõi. Mõistsime ühiskonna
vajadust, keemiatööstuse tehnoloogiat ja turustamiseks vajalikku õigusruumi ning ulatasime tootjale abikäe.
Toode, mis tavapärasel juhul oleks
turule lastud 1–2 aasta jooksul, jõudis
apteekidesse mõne kuuga.
Lehe esimene lugu räägib majandustegevuse registrist. Sellest aastast
on registri pidamine TTJA ülesanne
ja näeme tulevikus suurt potentsiaali
erinevate registrite koostööl ning
ühildamisel – vältimaks üleliigset
bürokraatiat ja dubleerimist. Teeme
kõik selleks, et muutunud nime taha
tekiks ka uus sisu, mille eesmärk on
lihtsustada tarbijate ja ettevõtjate
suhtlemist riigiga.
Näeme, et praegune elukeskkond on pidevas muutumises. Rongid
muutuvad kiiremaks, interneti kasutamine kasvab, paljud ehitised ja
nendes paiknevad tehnosüsteemid
vananevad. Maandame neid riske

uute kaasaegsete nõuete kehtestamisega ja kindlasti aitavad uued mitmetasandilised raudteeülesõidud, vingugaasianduri kohustuslikkus või kaasaegse ventilatsioonisüsteemi väljaehitamine muuta meie elu turvalisemaks,
kuid turvatunde saavutamiseks sellest
ei piisa. Täiendavalt on vaja veel
tarkust, hoolimist nii endast kui ka
teistest, tähelepanelikkust, õppimist
ja õpetamist.
Teie, kes te seda lehte lugema
hakkate, võite olla kindlad, et kogu teave
on usaldusväärne. Lubame, et töötame
ka edaspidi selle nimel, et tagada ohutu
ja õiglane elukeskkond. Panustame
selleks siiralt nii palju, kui suudame,
kuid teadvustame endale, et tervikliku
elukeskkonna moodustamisel on oluline
igaühe panus. Soovin kõigile turvalist
aastalõppu ja teadlikke valikuid!
Kaur Kajak, peadirektor
Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet
November 2021
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Kaugtõestamine pakub
mugavat ja turvalist alternatiivi
notaribüroo külastamisele

Notarite Koja esimees
Merle Saar-Johanson

Juba pea poolteist aastat pole enam
tarvis notariaalsete tehingute tegemiseks tingimata notaribürood külastada.
Nimelt käivitas notariaat vahetult enne
koroonapandeemia lahvatamist 2020.
aasta alguses kaugtõestamise teenuse,
millega on inimestel võimalik notariaalseid toiminguid sooritada turvalise videoühenduse teel oma kodust

või kontorist lahkumata. Nüüdseks
on teenusele lisandunud hübriidtõestamise võimalus, kus samas tehingus
saab osaleda nii videosilla teel kui ka
füüsiliselt notaribüroos. Samuti on
kasutajatele kättesaadav testkeskkond,
mille kaudu saab veenduda, kas arvuti
tehnilised seadistused ja veebiühendus
on kaugtõestamiseks sobivad.
Kui 2020. aasta veebruaris kaugtõestamine käivitati, oli esialgu tegemist pilootprojektiga, et katsetada,
kas selline võimalus videosilla teel ja
digitaalselt notariaalseid toiminguid
sooritada on üldse praktikas reaalne
ja turvaline lahendus. Esimesed katsetused osutusid aga igati edukaks ja
kiiresti leviva viiruse tõttu otsustati
projektiga kiiremini edasi minna, et
tagada inimestele ligipääs notariteenustele ka pandeemia tingimustes.
Nüüd, olles läbi teinud juba mitu viiruselainet, saab kinnitada, et suuresti
tänu kaugtõestamisele on vähemalt
notariaalsetele toimingutele inimeste
ligipääs alati säilinud. Kokku on praeguseks tehtud üle 30 000 kaugtõestamise.

Kau g tõ e s tam ine tu l i kaht lemata hädavajalikul ajal, sest oleme
püüdnud aktiivsetel viirusperioodidel
vähendada inimestevahelisi kontakte.
Seetõttu on saanud paljud inimesed,
eriti riskirühmade esindajad, sooritada tehingud oma kodustest tingimustest või näiteks maakodust, ilma
et oleks selleks tarvis linna notaribüroosse sõita. Nii säästab aega ja
raha. Veelgi enam on kaugtõestamine
olnud asendamatu lahendus nendele
inimestele, kes soovivad toiminguid
teha välismaalt. Nagu teame, siis
koroonaviirusest tingitud piirangute
tõttu on reisimine hooti olnud äärmiselt keeruline, kulukas ja ajamahukas ettevõtmine. Kaugtõestamise
abil on aga tehingud siiski toimunud
vaatamata sellele, kas tehinguosaline asub Rootsis, USA-s või näiteks
Singapuris.
Eriti esimestel kuudel esines kaugtõestamistes mingil määral tõrkeid.
Kaugtõestamise süsteem on töökindel
ja turvaline, kuid see võib osutuda
pisut keeruliseks inimese jaoks, kes
ehk nii sageli digiteenustega kokku

ei puutu. Just seetõttu lisandus kaugtõestamisele ka testkeskkond, kus
tehingus osaleja saab juba enne
tehingut testida, kas tema arvutis kõik
vajalikud süsteemid toimivad.
Aja jooksul sai aga selgeks, et
tarvis on pakkuda ka lahendust
olukorras, kus osa inimesi osaleb
tehingus, viibides füüsiliselt notaribüroos kohapeal, kuid teised distantsilt kaugtõestamise teel. Seega saigi
käivitatud hübriidtõestamine, kus on
võimalik sooritada näiteks kinnisvaratehingut nõnda, et müüja osaleb
tehingus notaribüroost, kuid ostja
võib tehingus osaleda, viibides
samal ajal näiteks töölähetuses. Või
on näiteks võimalik välismaal elaval
eestlasel müüa oma siin asuv korter
või kinnistu, ilma et ta selleks eraldi
Eestisse peaks reisima.
Oluline on meeles pidada, et kaugja hübriidtõestamine on siiski kõigest
võimalus, mida paljud notaribürood
pakuvad. Soovi ja eelistuse korral
on inimesel alati õigus ja võimalus
tehingud teha notaribüroos kohapeal,
nagu seda varem on tehtud.

Müüja ja ostja huvide tagamise võimalused

võlaõiguslikus müügilepingus

Tartu notar Paavo Uibopuu ja notari asendaja Marko Mikk
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Kinnisvara ostes külastavad müüja
ja ostja notaribürood tavaliselt ühe
korra ning allkirjastavad ühe müügilepingu. Nii ei pruugi esmapilgul tähelegi panna, et müügileping koosneb
lihtsustatult kahest osast: võlaõiguslikust osast, millega võetakse müügija ostukohustus, ning käsutustehingust, millega antakse üle kinnisvara omand, misjärel tehakse kanne
omaniku vahetumise kohta kinnistusraamatus. Alati ei ole võimalik
omandit kohe üle anda, olgu põhjuseks näiteks vajadus raha koguda või
see, et müüdav objekt valmib tulevikus, kuid ostjal on soov endale
kindlustada kinnisvara omandamine

ja müüjal on soov tehing lukku lüüa.
Sellisel juhul on võimalik teha tehing
kahes osas – esmalt sõlmida võlaõiguslik müügileping ja pärast kokkulepitud kohustuste täitmist asjaõigusleping.
Võlaõiguslik müügileping sisaldab
täitmata kohustusi, mistõttu on
lepingu sõlmimine nii müüja kui ka
ostja jaoks seotud riskidega, mida
mõlemad pooled maandada soovivad.
Kohustuste täitmist on võimalik
tagada leppetrahvide või viivistega,
kuid rahaliste vahendite puudumisel
ei pruugi trahv olla piisavalt tugev
tagatis. Täiendavalt on võimalik teha
kinnistusraamatusse kui avalikku
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usaldatavust omavasse registrisse
kandeid.
Keskendume ühele enim levinud
võlaõigusliku müügilepingu kasutamise praktilisele väljundile – uusarenduse müügile. Märkimisväärsed riskid
on mõlemapoolsed – ostja näeb objekti
vaid paberil ning müüjal pole täit kindlust, kas ostja ostuvõime ja ostusoov on
olemas ka objekti valmimisel.
Ehitusloata ehitamine on keelatud
ja ehitusluba ei väljastata nõuetekohase projektita, seega on nii ehitisregistri abil kui ka müüjaga suheldes
võimalik tutvuda ehitatava hoone
omadustega. Arusaamatuste vältimiseks on mõistlik lepingus kajastada
rohkemat kui vaid ehitusloa andmed.
Juhul kui müüja ise hoonet ei ehita,
on mõistlik välja tuua, kes hoone
ehitab. Ehituslike tööde osas tasub
fikseerida soovitav lõpptulemus ja
vajadusel kaasata asjakohased dokumendid lepingu lisadena. Millisele
standardile ehitus vastama peab, kui
see erineb miinimumnõuetest? Milli-

sele viimistlusastmele objekt vastama
peab (must karp, valge karp, lõppviimistlus)? Kas müüja peab tegema lisatöid (nt sanitaartehnika, haljastus)?
Kuidas käituda olukordades, kus
tekivad tarneraskused või muutub
tootevalik? Mõistlik on lepingus ära
fikseerida kõik olulised tähtpäevad:
valmimine, vastuvõtmine, asjaõiguslepingu sõlmimine, lisatööd (nt hiljem
tehtav haljastus või korteriühistuga
seonduv), kasutusluba. Tähtaegadega seotud kohustuste puhul tasub
mõelda, kas ja kui vajalik on fikseerida tagajärjed tähtaegade ületamise osas. Võimalik on kokku leppida
õiguses nõuda kohustuse rikkumise
korral leppetrahvi (nt ühekordses
summas või päevamäärana). Teatud
tingimustel on võimalik lükata osa
müüg ihinna tasumise kohustust
edasi kohustuse täitmiseni – näiteks
on võimalik kokku leppida, et osa
müügihinda on senikaua hoiustatud
notari deposiitkontol, kuni objektile
on väljastatud kasutusluba.

Tugevama tagatisena on praktikas
kasutusel kinnistusraamatusse ostja
kasuks kantav eelmärge. Eelmärge
on ühest küljest koormatis müüjale –
kinnisvara “läheb lukku”, kuivõrd kõik
eelmärkega vastuolus olevad käsutused (nt uuesti müümine või koormamine ilma ostja nõusolekuta) on
tühised. See omakorda annab ostjale
kindlustunde, et tema õigus ( ja
kohustus) kinnisvara osta on tagatud.
Oluline on seejuures leida üksmeel,
kas ja millistel tingimustel eelmärge
seada. Pooltel on vaja kaaluda kohustuste täitmata jätmise riskide realiseerumist – nt kui ostja sissemakse
on väike ja hiljem ta oma kohustusi
täita ei soovi, on ostja nõusolekuta
eelmärke kustutamine võimalik vaid
kohtu kaudu. Kui aga lepingupooled
otsustavad eelmärke kandmise kasuks,
on võimalik eelmärget “kohandada”
enda tingimustele sobivaks. Näiteks
on võimalik siduda eelmärge tähtajaga
ja leppida etteulatuvalt kokku tähtaja
pikendamise võimaluses.

Kõik eelnev on toodud lugejale mõtteaine andmiseks, millele
võiks võlaõiguslikku müügilepingut
sõlmides tähelepanu pöörata.
Eeltoodud võimalused ei ole universaalsed ega kohustuslikud ja muu
hulgas tasub mõelda ka näiteks
kokkulepetele lepingu ennetähtaegse lõpetamise võimaluste osas,
millised tingimused peavad olema
täidetud enne asjaõiguslepingu
sõlmimist ning kas lepingusse lisada
tehinguosalise vastutust välistavaid
või vastutust suurendavaid kokkuleppeid. Kohustuste täitmist on
võimalik tagada leppetrahvide kaudu,
kuid tagatisena on võimalik kasutada
ka kinnistusraamatusse kantavat
eelmärget. Mõlemale poolele sobivate lahenduste leidmine eeldab
omavahelist suhtlust ja kokkulepete
sõnastamise osas tasub alati konsulteerida tehingut tõestava notariga,
et võlaõiguslikus lepingus saaks
korrektselt kajastatud kõigi tehinguosaliste tahe.

Abikaasade varasuhted

Tallinna notar Kristel Jänese

Abiellumisavalduse esitamisel peavad
abiellujad tegema otsustuse ka varasuhte
liigi osas. Tuleb otsustada, milline
varasuhte liik just neile sobilik on.
Alates 2010. aastast on võimalik
valida kolme varasuhte liigi vahel:
 varaühisuse varasuhe;

 vara juurdekasvu tasaarvestus;
 varalahususe varasuhe.
Selleks, et abikaasad saaksid
valida just nende peremudelile
kõige paremini sobiva varasuhteliigi, võiks nõu küsida notarilt. Enne
abielu sõlmimist saab notar nõus-

tada, millist varasuhte liiki valida
abiellumise avalduse esitamisel, ja
anda ka nõu abieluvaralepingu osas,
kui abikaasad soovivad teha täiendavaid kokkuleppeid. Abieluvaralepingu
saab sõlmida nii abielu kestel kui ka
enne abielu sõlmimist. Praktikas
esineb tihti ka olukorda, kus abielludes valitud varasuhe enam ei sobi.
Sellisel juhul on võimalik varasuhte
liiki muuta.
Varaühisuse varasuhte puhul on
abikaasade poolt abielu kestel omandatud vara puhul tegemist abikaasade
ühisvaraga. Ühisvara hulka ei kuulu
kummagi abikaasa lahusvara, milleks
saavad olla:
 isiklikud tarbeesemed;
 enne abiellumist kummagi
abikaasa omandis olnud vara;
 abielu kestel tasuta käsutuse teel
(näiteks kinke või pärimise teel)
omandatud vara;
 lahusvara arvel omandatud vara
(näiteks enne abielu ühe abikaasa
poolt omandatud korteriomandi
müügist saadud vahendite eest
ostetud vara).
Ühisvaraga saab teha tehinguid
ainult ühiselt. Juhul kui üks abikaasadest ei saa tehingu sõlmimisel
osaleda, peab olema tehingu tegemiseks teise abikaasa nõusolek. Tehingus
mit teosalev abikaasa saab teha
tehingus osalevale abikaasale volikirja.

Abikaasade igapäevavajaduste rahuldamiseks tehtavad tehingud (näiteks
kommunaalkulude tasumine, söögi
ostmine jne) saab teha ka üks abikaasadest. Muudel juhtudel on abikaasade
ühisvara hulka kuuluva varaga tehingu
tegemine ilma teise abikaasa nõusolekuta tühine.
Juhul kui perekonna vajaduste rahuldamiseks tehtud tehingutest tekib kohustusi, siis vastutavad abikaasad tekkinud kohustuste
eest ühiselt, sõltumata sellest, kumb
abikaasa on tehingu teinud. Näiteks
kui üks abikaasadest võttis väikelaenu
ja ostis selle eest ühisesse majapidamisse kodumasina, siis tegemist on
abikaasade ühise kohustusega. Ühise
kohustuse tekkimise eelduseks on
asjaolu, et kohustus tekkis perekonna
vajadustega seoses.
Ühisvara varasuhte puhul
käsutab (müüb, kingib või pandib)
abikaasa oma lahusvaraks olevat
vara ilma teise abikaasa nõusolekuta, välja arvatud juhul, kui ühe
abikaasa lahusvaraks olevat vara
kasutatakse perekonna eluasemena
või omanikuks mitteoleva abikaasa
poolt eraldi kasutatava eluruumina.
Sellisel juhul saab vara käsutada
või anda kolmandate isikute kasutusse ainult abikaasa nõusolekul.
Jätkub lk 6
November 2021

5

TEADLIK KODANIK
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Nimetatud erisus kehtib kinnisasjade ja korteriomandite puhul,
mis on omandatud aastast 2015.
Sellise nõusoleku andmise vajaduse võib abieluvaralepinguga
välistada.
Ühisvara varasuhe seob abikaasasid majanduslikult kõige rohkem.
Vara juurdekasvu tasaar vestuse varasuhe annab abikaasadele
suurema varalise iseseisvuse kui
ühisvara varasuhe ja majanduslikult nõrgemale abikaasale rohkem
tagatisi kui varalahususe varasuhe.
Vara juurdekasvu tasaarvestuse varasuhte puhul on kumbki
abikaasa enda poolt omandatud
vara ainuomanik. Kumbki abikaasa
võib oma varaga teha tehinguid
ilma teise abikaasa nõusolekuta,
välja arvatud tehingud perekonna
eluasemega, mille tegemiseks on
vajalik teise abikaasa nõusolek.
Selle varasuhte puhul koosneb
abikaasade vara põhivarast ja
soetisvarast. Põhivara on see vara,
mis kuulus abikaasale enne abiellumist, samuti vara, mille abikaasa on
omandanud kas pärimise teel või
kinkena. Soetisvara on vara, mille
abikaasa on omandanud varasuhte
kestel.
Lahutuse puhul kuulub soetisvara tasaarvestamisele ehk
abikaasal, kellel on tekkinud
vähem soetisvara, on õigus nõuda
teiselt abikaasalt rahalist hüvitist. See tähendab, et abikaasa ei
saa nõuda teiselt abikaasalt vara
omandit, vaid vara hinnatakse ja
abikaasa saab nõuda rahalist hüvitist enam soetisvara omandanud
abikaasalt.
Abikaasadele annab varalises
mõttes teineteisest täieliku sõltumatuse varalahususe varasuhe.
Vara omandamisel ei teki ühisomandit ja see tähendab, et tehingute tegemiseks ei ole vaja teise
abikaasa nõusolekut. Omandatud
vara on selle abikaasa vara, kes on
kinnistusraamatusse või muusse
registrisse kantud vara omanikuna.
Kui selgub, et varasuhte liiki on
vaja muuta, tuleb sõlmida abieluva ra l e p i n g . A b i e l uva ra l e p i n g
sõlmitakse notariaalselt tõestatud
vormis ja isiklikult, st abikaasad ei
saa volitada kedagi teist enda eest
lepingut sõlmima. Abieluvaralepingu kohta tehakse kanne abieluvararegistrisse, mille kanded on
avalikud.
Abieluvaralepinguga saavad
abikaasad:
 valida uue varasuhteliigi;
 lõpetada valitud varasuhe;
 teha muid seadusega lubatud
kokkuleppeid.
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Kuidas pärida?
Kas ja kuhu tuleb pöörduda
pärimisasja lahendamiseks?

Paide notar Eve Põtter
Surm on midagi sellist, mis tavaliselt
tuleb ootamatult ja kui selline kurb
sündmus aset leiab, siis seisavad lähedased silmitsi paljude küsimustega,
mille lahendamist ei saa edasi lükata
ning mille korraldamisega tahes-tahtmata tuleb tegeleda. Leina ja matuse
korraldamise kõrval tuleb muu hulgas
mõelda sellele, kuidas lõpetada lahkunu
pooleliolevad küsimused. Küsimused,
millal ja kuidas tegutseda, ei ole notari
töös sellistel puhkudel võõrad.

Mida päritakse?
Seaduse järgi vastutavad surnu maiste
asjade lõpetamise eest pärijad, kes
pärivad kogu pärandaja vara ja vastutavad ka matuste korraldamise eest.
Pärand avaneb pärandaja surmaga ja
sellest hetkest on tema vara omanikeks pärijad. Testamendi tegemise
või pärimismenetluse algatamise ajal
varast rääkides ei mõelda tihti sellele,
et varaks ei ole ainult positiivne pool,
nagu pangakontol olevad vahendid,
korter või auto, vaid ka vara negatiivne
pool, nagu laenukohustus või tasumata elektriarve. Seetõttu ei puuduta
pärimine üksnes lähedasi, vaid pärimisasja lahendamine võib olla ka
pärandaja võlausaldaja huvides, olgu
selleks laenu andnud isik, korteriühistu või telefonifirma, mille arved
on jäänud tasumata.
Selleks, et pärija ei peaks pärandvara hulka kuuluvaid kohustusi täitma
enda vara arvelt, vaid üksnes pärandvarasse kuuluva varaga, on pärijatel
võimalik läbi viia pärandvara inventuur. Selleks tuleks pöörduda pärimisasja lahendava notari poole. Kui
pärandvarast ei piisa kõikide pärandaja kohustuste täitmiseks, siis tuleb
pärijatel algatada pärandvara pankrotimenetlus.

Seaduse järgi pärivad pärandaja vara
tema pärijad. Kui pärima õigustatud
isik ei ole loobunud pärandist kolme
kuu jooksul hetkest, mil ta sai teada nii
pärandaja surmast kui ka enda pärimisõigusest, siis loetakse ta pärijaks ja seda
otsust hiljem muuta ei saa. Oluline on
teada, et loobuda saab pärimisõigusest
kui tervikust, loobuda ei ole võimalik
ainult osast varast. Näiteks ei saa pärida
üksnes korterit ja loobuda laenukohustusest. Kui loobutakse, siis kõigest,
st ka vara positiivsest poolest. Samuti
ei ole võimalik loobuda kellegi kasuks
või seades tingimusi. Pärimine toimub
justkui automaatselt – kui loobumisavaldust ei ole tähtajaks esitatud, loetakse
pärima õigustatud isik pärijaks. Pärandist
loobumiseks tuleb igal juhul pöörduda
notari poole ja loobumisavaldus peab
olema notariaalselt tõestatud vormis.
Enne pärandist loobumist või selle vastuvõtmist on pärima õigustatud isikul õigus
notarilt teada saada, milline on pärandvara koosseis ja testamendi sisu.
Selleks, et enda pärimisõigust tõendada ja pärandavara pärija nimele
registreerida, tuleb notari juures algatada pärimismenetlus. Pärast pärimismenetluse läbiviimist ja kui kõik pärijad
on välja selgitatud ning nende pärimisõigus on tõendatud, väljastab notar
pärimistunnistuse. Pärimistunniste
alusel on võimalik pärijatel vara enda
nimele registreerida või nõuda selle
väljaandmist.
Eestis kehtib põhimõte, et ühte
pärimisasja lahendab ainult üks notar.
Kui pärimismenetluse läbiviimise
vajadus on olemas, siis on pärima õigustatud isikutel õigus valida, millise notari
juurde nad pöörduvad. Küll aga tuleks
arvestada sellega, et kui menetlus on
juba algatatud, siis küsimuste korral
saab nõu anda kõige paremini see notar,
kes juba menetlust läbi viib, kuna tal on
olemas ülevaade nii võimalikest pärijatest kui ka pärandvarast ja muudest
olulistest asjaoludest, mis konkreetse
pärimisasjaga seotud on.

Mis aja jooksul tuleks
pärimismenetlus algatada?
Pärimismenetluse algatamiseks notari
juures ei ole seaduses sätestatud tähtaega. Pärimismenetluse algatamiseks
on mõistlik pöörduda notari poole
kohe, kui asjast huvitatud isikud on
selleks valmis. Oluline on üksnes
meeles pidada, et loobumise soovi
korral tuleb tegutseda kolme kuu
jooksul pärandaja surmast ja pärimisõigusest teada saamisest.

Kes peaks pärimisasja algatama?
Pärimismenetluse algatamise õigus
on kõigil, kellel on pärandvara suhtes
mingeid õiguseid. Selleks võib olla
nii seadus- kui ka testamendijärgne
pärija. Olukorras, kus pärandaja on
teinud testamendi, on ka seaduse
järgi pärima õigustatud isikul menetluse algatamise õigus. See on oluline,
et välja selgitada, kas pärimine toimub
seaduse või kehtiva testamendi järgi.
Pärimismenetluse algatamise
õigus on ka pärandaja võlausaldajal,
kelle ees pärijad vastutavad pärandaja
kohustuste täitmise eest. Praktikas
on paljudes pärimisasjades algatajateks näiteks korteriühistud, kui pärijad
ei ole teada või nad ei ole asja lahendamiseks midagi ette võtnud. Korteriühistu arved vajavad jätkuvalt tasumist, mistõttu on pärimismenetluse
läbiviimine ka elamu teiste korteriomanike huvides. Selleks, et laenuandja
või korteriühistu teaks, kellelt saab
nõuda laenude või arvete tasumist, on
samuti vajalik pärimistunnistus.

Kui pärijaid on rohkem
Kui pärijaid on rohkem kui üks, siis
pärivad kõik kaaspärijad pärandaja
vara ühiselt. See tähendab seda, et nad
on pärandvara ühisomanikud. Kõiki
tehinguid pärandvara hulka kuuluva
varaga saavad kaaspärijad teha üksnes
ühiselt. Pärandvara hulka kuuluva vara
müümine või kinkimine või ainult enda
nimele registreerimine üksnes ühe
pärija poolt ei ole sellises olukorras
võimalik, sest teiste pärijate nõusolekuta tehtud tehingud on tühised. Näiteks
ei ole võimalik ühel pärijal minna üksinda
panka ja registreerida enda nimele
pärandaja pensionifondi osakuid. Selleks,
et seda teha, peaksid kõik pärimistunnistusel märgitud pärijad panka minema ja
sellise korralduse ühiselt tegema.
Pärast seda, kui notar on väljastanud pärimistunnistuse, on pärijatel võimalik pärandvara jagada.
Kui pärandvara hulka kuulub vara,
mille võõrandamiseks (nt müümiseks
või kinkimiseks) peab olema leping
sõlmitud notariaalselt tõestatud
vormis (nt kinnisvara), tuleb pärandvara jagamise leping sõlmida notariaalselt tõestatud vormis.
Lisaks pärandvara jagamisele on
pärijal võimalik endale kuuluv osa
pärandvara ühisuses ka müüa või
kinkida. See tähendab seda, et pärija
võõrandab kõik endale kuuluvad
õigused, kuid jääb vastutama pärandaja kohustuste eest solidaarselt teiste
pärijatega ja pärandvara ühisuse osa
omandajaga.
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Majandustegevuse register –

tarbijate ja ettevõtjate ühtne infoaken
Kindlasti on sõnapaar
“majandustegevuse
register” paljudele tuttav
– vähem on olnud kuulda
seda, kellele ja miks on see
vajalik.
Illimar Pärnamägi,
TTJA õiguse valdkonna juht

Mõistet “hea haldus” kajastavad praeguseks oma tegevuste väärtustes
mitmed riigiasutused. Siiski samastatakse seda pigem sellega, kuidas avalik
võim kohtleb tavakodanikku. Senisest
rohkem ja selgemini võiks aga hea
haldus hõlmata ka head ettevõtluskeskkonda.
Mida selle all mõista? Heas ettevõtluskeskkonnas ei räägi riik turuosalistega ainult keeldude ja käskude
keeles.
Vaatamata pingutustele on Eesti
seadused jätkuvalt paksult täis kõikvõimalikke äritegevuse käivitamist
piiravaid loakohustusi. Kokku sisaldab
meie õigusruum jätkuvalt ca 185 (!)
taolist erinimetustega loaskeemi.
Kuigi äriühingu loomine on Eestis
olnud ka maailmapraktikas äärmiselt lihtne juba ligi 15 aastat, saabub
tihti bürokraatlik šokk alles tegevuslubade hankimisel. Nimelt on erinimeliste lubade sõnum ettevõtjatele riigi
poolt alati üks: enne riigi heakskiitu ei
tohi värskelt asutatud juriidiline keha
ühtegi sammu astuda. Reaalses elus
tähendab aga loa hankimine endiselt sageli bürokraatlikku kadalippu
(karistuse ähvardusel). Ettevõtjal oleks
sellest läbinärimise asemel hädasti
vaja keskenduda hoopis enda majandustegevusele.
Siinkohal pole paraku riik astunud
seadusi kirjutades eriti lähemale
ideele pakkuda ettevõtjale “kõik load
ühest kohast” lahendust.

MTR – ettevõtja sõber
ja võimas tööriist
Kui hädavajalikku õigusselgust ei paku
Eesti seadused, kompenseerib seda
tehnoloogia: paari klikiga majandustegevuse registris (MTR) on võimalik
igal ettevõtjal huvipakkuvas valdkonnas näha, milliseid loakohustusi
on eri seaduste normid ette näinud.
Sealsamas võib käivitada veebipõhi-
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selt MTR-i kaudu ka vastava loa taotlemiseks haldusmenetluse. Seejuures
viiakse kogu loamenetlus läbi võimalikult paberivabalt ja see lõppeb vastava
registrikandega.
Hea ettevõtluskeskkonna Eestis
loovad just kaks äritegevuse põhiregistrit koostoimes: kui äriregistri (ÄR)
laiendusena arendatud ettevõtjaportaal aitab luua äriühingu kui sellise (=>
ühinguõiguslik külg), siis majandustegevuse register juhib ettevõtja õigete
lubadeni ja võimaldab ka need ära
vormistada (=> haldusõiguslik külg).

Hea mõõdik ja teejuhis tarbijale
Majandustegevuse registrisse kantuna
omandab ettevõtja avaliku ja ametliku haldusmenetluse n-ö ajalookaardi. Kehtiva MTR-i reg istrikaardi väljatrükk annab tervikliku
pildi sellest, milline on olnud ettevõtja halduskäitumine riigi silmis, sh
kas ta on täitnud ettevõtja hoolsusko-

hustust või on tal sellega pigem probleeme. Tegu on selge ja objektiivse
ülevaatega, millel puudub igasugune
sildistav alatoon (see pole nn must
nimekiri vms).
Iga huvitatud isik saab MTR-i
registrikaardiga tutvudes näha, mis on
ettevõtja järelevalve tegelik “profiil”, sh
milliseid lube ettevõtja omab, kas tal
on olnud majandustegevuses rikkumiste tõttu ettekirjutusi, kas ja millal
need on täidetud, võib-olla on tegevuslube kehtetuks tunnistatud, majandustegevust keelatud jms. Nii toovad
avaldatud andmed kõikide hoolsate
turuosaliste seas päevavalgele ka
ebausaldusväärsed ettevõtjad. Kogu
selle ametliku info ühel lehel nägemiseks piisab tegelikult vaid ettevõtja
nime järgi tehtud otsingust.

Uuel tasandil ülesanne TTJA-le
Alates 2021. aasta maikuust on MTR-i
uus pidaja ning ettevõtjate koostöö-

partner Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA). Pingutame, et
rakendada ka tegudes ellu selle võimsa
tehnilise tööriista tegelik potentsiaal
(vaata: mtr.mkm.ee).
Suunates pilgu tulevikku, näeme
esiteks seda, et kuigi äriregistril ja
MTR-il on erinev funktsioon, tasuks
neile anda üks ja sama “ettevõtjaportaali” kasutajavaade – nii saaks
kodanik sujuvalt ühe akna põhimõttel
liikuda ühingu asutamiselt lubade
menetluste juurde. Teiseks näeme
sisulise arenduse vaatest, et parandada saaks veelgi koostööd MTR-i ja
kutseregistri vahel. Nimelt on kutsete
ja muu isiku pädevust tõendav nõue
tihti ettevõtja jaoks ka tegevusõiguse
saamise eelduseks – mugav oleks sel
juhul ettevõtjal samas aknas kohe ka
kutse hankida. Kahe registri liidestamine väldiks siin üleliigset bürokraatiat ja dubleerimist.

November 2021

7

TEADLIK KODANIK
Foto: Shutterstock

Andke gaasiseadmele õhku!
Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) kontrollib igal aastal korterite
gaasipaigaldiste korrasolekut. Kontrolliprojekte korraldatakse üle Eesti erinevates
linnades. 2020. aasta lõpus korraldas TTJA Narva linna üheksas suuremas korterelamus
gaasipaigaldiste nõuetekohasuse kontrolli. Korterelamute valik oli juhuslik, valimisse
sattus nii gaasiveesoojenditega kui ka ainult gaasipliitidega kortereid. Kokku õnnestus
lühikese aja jooksul ekspertidel kontrollida 367 korteri gaasipaigaldist.
Ingrid Teinemaa, TTJA tehnikaosakonna juhataja

Projekti käigus kontrolliti gaasiseadme
toimimist, õhuvarustust, ruumide
ventilatsiooni toimimist, torustiku
korrasolekut ja ühenduste tihedust
ning vingugaasianduri olemasolu.
Lisaks küsiti tõendusmaterjali ka
korstnapühkimise kohta.
Ko n t r o l l i t u l e m u s e l t u n n i s tasid eksperdid ohutuks ainult 29%
gaasiveesoojendiga eluruumidest.
Gaasipliitidega oli olukord parem,
seal vastas nõuetele 79% kontrollitud
korteritest.

Kui
vannituppa
ei ole paigaldatud
vingugaasiandurit, ei saagi
vingugaasi tekkimisest
teada, sest näha seda
kuidagi ei ole ja lõhna ega
maitset sellel samuti
pole.

Õhupuudus ja vingugaas
Kõige tõsisem puudus ruumiõhust
sõltuva gaasiseadme korral on põlemisõhu puudumine. Sama kehtib
mistahes kütust põletava kütteseadme
korral – põlemiseks on vaja õhus
olevat hapnikku. Kui hapnikku ei jätku,
hakkab põlemisel tekkima vingugaas.
Kui õhku on piisavalt, saab toimuda
maagaasi täielik põlemine, mille käigus
tekib süsinikdioksiid ja vesi. Kui põlemine toimub hapnikuvaeses keskkonnas, tekib CO ehk vingugaas. Kui
oluline on õhu juurdevool, aitab selgitada järgmine näide.

Ka väikeses vannitoas on
vingugaasiandur elupäästja
1 m 3 gaasi põletamiseks on tarvis
umbes kümme korda rohkem ehk
10 m 3 õhku. Gaasiveesoojendid/
katlad kulutavad sooja vee tootmisel gaasi umbes 2 m3 tunnis. Sellise
8
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Põlemisõhu juurdepääs
vannituppa
koguse gaasi põletamiseks oleks vaja
20 m 3 õhku. Korterites asuvad aga
gaasiseadmed üsna tihti väikeses
vannitoas mõõtudega 2 m x 2 m x 2,5
m, mis on ainult 10 m3. Kui vannitoa
uks on kinni ja vannitoa ukses või ukse
all puudub ava ning vannituppa kusagilt õhku juurde ei tule, jätkub gaasiboilerile gaasi põletamiseks 10 m3 õhust
vaid 30 minutiks.
Selle aja jooksul kaob ka korstnast tõmme, põlemisjäägid ei pääse
ruumist välja ja vannituppa hakkab
üsna kiiresti levima vingugaas. Kui
vannituppa ei ole paigaldatud vingugaasiandurit, ei saagi vingugaasi tekkimisest teada, sest näha seda kuidagi
ei ole ja lõhna ega maitset sellel
samuti pole. Vingugaasi sissehingamisel muutub inimene ka uimaseks ja
loiuks ega pruugi ise arugi saada, mis
toimub ega oska seetõttu ka midagi
ette võtta ning tagajärjeks on väga
tõsine õnnetus.
Kontrollitud korterites puudus
põlemisõhu juurdepääs vannituppa 30% juhtudest ja 23% oli see
ebapiisav. See tähendab, et rohkem
kui pooltes kontrollitud korterites
valitseb olukord, kus on loodud tingimused vingugaasimürgistuse tekkimiseks, aga inimesed ise ei ole sellest
teadlikud. Probleemist teadasaamiseks
ja elu päästmiseks on vingugaasiandur
hädavajalik.

Oskamatu renoveerimine
Puudused tulenevad sellest, et korterite renoveerimisel on põhirõhk
energia kokkuhoiul, mille käigus
suletakse gaasiseadme toimimiseks
olulised avad, mille kaudu värske õhk
saab ruumi tulla. Gaasiseadmetega
korterites võib vale lahendus tekitada
lausa eluohtliku olukorra. Gaasiseadmega, mis võtab põlemiseks vajaliku õhu eluruumist, peab õnnetuste
vältimiseks olema tagatud väga hea
ventilatsioon, mis tähendab, et välisseinas olevaid ventilatsiooniavasid ei
tohi mingil juhul sulgeda. Kontrollitud korterites olid ventilatsiooniavad
kolmel protsendil selgelt suletud ja

pooltel juhtudel ei olnud põlemisõhu
juurdevoolu lahendus (sissepuhe)
korterisse visuaalselt tuvastatav.

Elupäästja vingugaasiandur

Puudub 30 %
Ava ukses ebapiisava suurusega 23 %
Ava ukses/ukse all 47 %

Sissepuhe korterisse

ei ole tuvastatav 52 %
Olemas 45 %
Suletud 3 %

Vingugaasiandur

Olemas 73 %
Puudus 27 %

Vingugaasianduri kohustusest ei olda
veel paljudel juhtudel teadlikud. Kontrollitud korteritest puudus vingugaasiandur 27 protsendil. Gaasiseadmetega eluruumides on vingugaasiandur
kohustuslik alates 2018. aastast. Traagilised õnnetused oleksid jäänud
olemata, kui töötav vingugaasiandur
oleks õnnetuspaigas olemas olnud.
Kui vingugaasiandur on olemas, ei
tohi selle signaali mitte kunagi ignoreerida. Kui andur annab häiret, tuleb
esimese asjana avada aknad ja lülitada
gaasiseade välja. Järgmisena tuleb juba
kutsuda asjatundja olukorda kontrollima ja parandama.

Seetõttu
paneb TTJA
inimestele südamele, et
hoones, kus kasutatakse
gaasiveesoojendajat
või gaasikütteseadet
on vingugaasianduri
paigaldamine
kohustuslik.
Vingugaas võib tekkida igasuguste
küttekollete puhul. Seetõttu paneb
TTJA inimestele südamele, et hoones,
kus kasutatakse gaasiveesoojendajat
või gaasikütteseadet on vingugaasianduri paigaldamine kohustuslik.
Vingugaasiandur võib olla elupäästja.
Hoidke enda ja oma lähedaste elu ja
tervist!
Vaata ka: vingugaas.ee

Tõenäoliselt Eesti parim autolaen AutoPay
AutoPay.ee on aastaga Eestis tugevamalt
kanda kinnitanud ning tingimusi parandati
veelgi, sest klientide tagasiside on olnud
oodatust parem. Kuid millised on üldised
tingimused?
• Aastaintress nüüd alates 4,9% aastas
• Omafinantseering pole vajalik
• Automaatne vastus ilma pangakonto
väljavõtte vajaduseta
• Ennetähtaegsel lõpetamisel intressi ei
lisandu. Lõpetamise tasu on 1% jäägist
• Kuni 15 000 eurot ja 0% sissemakse
võimalus
AutoPay.ee teenusega tuleb sõiduk kliendi
nimele ning sellest tulenevalt on vabatahtlik
nii kaskokindlustuse kui endale sobiva
liikluskindlustuse valik. AutoPayments on Eesti
kapitalil põhinev finantseerimisplatvorm, mis
annab kliendile automaatse vastuse vaid mõne
sekundiga ning tehingu saab sõlmida vaid
loetud minutitega.
Täpsemad tingimused: www.autopay.ee

FIE-le
Tegu on finantsteenusega. Kindlasti tutvuge tingimustega ja vajadusel pidage nõu spetsialistiga.
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Kuidas valida kodune internetiühendus
ja mida teha, kui see ei toimi
Koroonakriis on teinud meie elu viimasel ajal ülimalt
sõltuvaks headest sidelahendustest. Netiühendused
Eestimaa kodudes on võimaldanud jätkata õpet, töötamist,
meelelahutust ja mis kõige tähtsam – suhtlust lähedastega
ka kõige suuremal pandeemiaajal. Mõelgem sellele, et
10–15 aastat tagasi polnuks sidevõrgud nii sujuvalt
töötanud kui praegu – see kõik on saavutatud sideettevõtete
investeerimisega võrkude arendamisse.

Foto: Pexels

Oliver Gailan, TTJA sideosakonna juhataja

Millise kiirusega netiühendust me
koju vajame?
Hea netiühendus on selline, mis
võimaldab kasutada kõiki interneti
vahendusel pakutavaid teenuseid nii,
et me ei pane ühenduse olemasolu
tähelegi. Selle kvaliteeti iseloomustavaid parameetreid on kümneid, kuid
kõige levinum neist on kiirus Mbit/s
(megabitti sekundis või Mbps). See on
ka esmane, mis internetipaketti tarbijale müües reklaamides esile tõstetakse. Kui internetiühendust valida,
tuleks läbi mõelda, milleks seda põhiliselt kasutama hakatakse ja kui palju
kasutajaid peres korraga võiks olla. Nii
toimides on võimalik kulusid kokku
hoida.
Aga palju siis üks tüüpiline netirakendus andmesidekiirust vajab?
Telefonikõne
e-kirjad
Veebilehed ja sotsiaalmeedia
Videokõne
TV või filmid HD kvaliteediga
Mängimine võrgus
Kokku

1 Mbit/s
1 Mbit/s
5 Mbit/s
5 Mbit/s
10 Mbit/s
6 Mbit/s
28 Mbit/s

Kui me kõiki neid teenuseid
korraga tarbiksime, vajaksime internetiühendust kiirusega vähemalt 30
Mbit/s.

Mbit/s
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Milleks selline Uudislehtede,
kiirus piisab? muusika ja
sotsiaalmeedia
tarbimine,
e-kirjad,
ostlemine netis.

Enim kasutatavad rakendused
toimivad vabalt 100 Mbit/s internetiühendusega. Selline ühendus on
keskmisele kodule piisav ja kuutasuga
umbes 27 eurot.

Mu kodune netiühendus ei tööta
hästi, kust peaksin alustama?
Tõenäoliselt puudutab see küsimus
kõige enam inimesi, kelle koju kaabel
ei jõua ja kellel on püsiühendus
mobiilsidevõrgu vahendusel.
Koduse ühenduse juures on kõige
olulisem seade 4G ruuter, mis loob
ühenduse mobiilsidemasti ja ruuteri
vahel. Mida vähem on erinevaid takistusi ruuteri ja läheduses oleva mobiilsidemasti vahel, seda kindlamini
ühendus töötab. Seega ei ole ruuterile
kindlasti hea koht näiteks teleri taga
või toa nurgas põrandal. Võimaluse
korral paiguta ruuter akna lähedusse,
maja teisele korrusele või mujale, kust
see sidemasti paremini näeb ja kuuleb.
Kui see lahendust ei too, tasub
nõu pidada sideettevõttega. Edasise
olukorra parandamiseks võivad
tekkida juba lisakulutused seadmetele: variant on lisada näiteks võimsam
väliantenn või välistingimustesse
paigaldatav ruuter. Ükskõik milliste
püsivate tõrgete puhul tasub alati
pöörduda sideettevõtte klienditeeninduse poole.

30 100 300
Baasvajadus
videokõnede
tegemiseks
ja filmide
vaatamiseks
vähemnõudlikul
perel.

Piisav
ühenduskiirus
keskmisele
kodule kõikide
teenuste
kasutamiseks.

Rahuldab suurema
pere vajadused,
kus pereliikmed
kasutavad
väga mahukaid
rakendusi korraga.

Kui kõrvutada seda statistikaga, siis 33% eesti tarbijate poolt koju ostetud internetipakettidest
võimaldab kiirust 30…100 Mbit/s ja 26% tarbijatest eelistab üle 100 Mbit/s kiiruseid.
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Olen väga nõrga internetileviga
piirkonnas. Kas ma oma
tarbimisharjumusega saaksin
olukorda parandada?
Jah, mingil määral on see võimalik.
Kõige rohkem kasutab internetiühenduse mahtu liikuva pildi edastamine. Kui kogu pere korraga tarbib
neti vahendusel liikuvat pilti, siis ei
pruugi kõikidele enam andmesidemahtu jätkuda.
Näiteks saab multifilme ja telekanaleid vaadata ka teleri külge ühendatud antenniga õhulevi kaudu.
Sellisel viisil telepildi vaatamine
on internetiühendusest eraldi ega
koorma seda. Nii saab vaadata ainult
reaalaja saateid, järelvaatamine aga
vajab kindlasti netiühendust.
Videokoosolekul võib proovida
välja lülitada oma kaamerapildi edastuse – ka nii hoiab hulga andmemahu
tarbimist kokku.
Järgnev nõuanne toob mõningaid lisakulutusi, kuid tasub proovida
ka korraga erinevate teenusepakkujate internetiühendustega liitumist.
Nii saab näiteks õppetöö videotunnid
või töökoosolekud teha ühe internetiühenduse kaudu ja mängimise ning
videode vaatamise teise kaudu.

Levivõimendit ära ise paigalda!
Mobiilside ja mobiilse interneti kvaliteedi parandamiseks on välismaa
veebipoodides müügil niinimetatud
2G, 3G, 4G repeater’id, mis koju paigaldades väidetavalt võimandavad mobiilside tugijaamade signaali. Selliste
seadmete paigaldamine on lubatud
ainult sideettevõtete endi poolt, tavatarbija neid paigaldada ei tohi.
See on nii sellepärast, et seade
kasutab mobiilsidevõrgu sagedusi,
mille kasutamiseks on luba ainult

sideettevõttel. Lisaks laekub TTJA-sse
pidevalt ka teateid raadiohäiretest,
mille põhjustajateks on need samad
levivõimendid. Tänapäeva mobiilsidevõrk on intelligentne võrk ja selle
võrgu sagedustel töötavad, kuid
samal ajal võrgu jaoks mitteühilduvad
seadmed põhjustavad võrgule häireid.
Sagedased on juhtumid, mil ise paigaldatud levivõimendi hakkab häirima
sidet kogu naabruskonna ulatuses.

Millised on minu õigused
tarbijana?
Mobiilse internetiühenduse puhul on
teenuse kvaliteet kõikuvam kui püsiühendusega interneti puhul, millest
tulenevalt on kvaliteedinõuded ka
erinevad. Interneti teenust osutatakse
tarbijale sideteenuse lepingu alusel,
milles on ette nähtud teenuse kvaliteedinõuded ja poolte vastutus.
Juhul kui teenus ei vasta lepingus
kokku lepitud kvaliteedinõuetele,
tuleb pöörduda pretensiooniga sideettevõtja poole. Tarbijal on õigus nõuda
kohustuse täitmist ja kui leiab tõendamist, et sideettevõtja rikub lepingut
oluliselt, siis on tarbijal õigus leping
üles öelda. Lisaks võib tarbija nõuda
hinna alandamist, kui teenuse kvaliteet ei vasta kokkulepitule.

Kiire internet areneb kiirelt
Praegu rajavad ja uuendavad ettevõtted võrke päris suures mahus.
Samuti toetab riik nii praegu kui ka
järgnevatel aastatel rahaliselt kiire
interneti arengut. Kõik paraneb ja
areneb järk-järgult. Kui teil on aeglane
ühendus, vaadake koos teenusepakkujaga üle, kas seadmed pole ehk vananenud. Kui kaabel teieni ei jõua, proovige julgelt kaasaegseid raadiolevil
põhinevaid püsiühendusi!
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Ohutult üle raudtee!

Mida arvestada raudtee ületamisel?
Raudteeliiklus on osa
tavaliiklusest, sest raudteed
ületavad samad liiklejad, kes
liiguvad teedel ja tänavatel.
Samas on raudteesüsteemis
ja raudtee ületamisel
mitmed olulised ohutusega
seotud eripärad, millega
tuleb arvestada.
Triinu Uiboleht,
TTJA raudteetalituse ekspert

Esiteks on raudteel kiirused ja massid
teised kui tavaliikluses. Rongid võivad
Eestis liikuda kuni 135 km/h, linnades
ja asulates võivad reisirongid liikuda
samuti kiiremini kui autod ehk
kuni 120 km/h. Reisirongi
maksimaalne kaal võib
olla 160 tonni, kaubarongi maksimaalne
kaal kuni 7500 tonni.
Kiirusest ja
massist tulenevalt
ei saa rong ohuolukorras sama kiiresti
pidama kui sõiduauto.
Reisirongi peatumisteekond kiirusel 120 km/h võib
olla kuni 1000 meetrit, sõiduautol
samal kiirusel umbes 100 meetrit.
Lisaks ei saa rong ohuolukorras mööda
põigata. Rongi liikumissuunda juhib
liikluskorraldaja raudtee signaalide ja
pöörangutega, vedurijuht saab sisuliselt reguleerida vaid kiirust ja anda
helisignaali.

Oluline pöörata tähelepanu
ümbritsevale
Raudtee ületamisel on äärmiselt
oluline liikleja tähelepanu ja tundub,
et seda on inimestel järjest keerulisem
fokuseerida. Linnapildis on näha, et
suurel osal liiklejatest on ümbritseva
maailma tajumise meeled hõivatud
muuga. Räägime kõrvaklappidest ja
nutitelefonist.
Olukorras, kus Eestis on valdavalt samatasandilised raudteeületuskohad, ei ole nägemise või kuulmise
blokeerimine mõistlik käitumine. Üks
Eesti raudtee-veoettevõtjatest on
välja toonud, et sel aastal on ülinappe
olukordi või peaaegu toimunud õnnetusjuhtumeid ligi 50. Seega toimub
ohtlikke olukordi raudteel liiga palju.

MTÜ Aga Mina, Transpordiameti ja TTJA liiklusohutuse virtuaaltuur 2020
Iga õnnetus raudteel on väga traagiline ja mõjutab lisaks
inimese lähedastele
ka paljusid teisi, kelle
töö on juhtumi tagajärgedega tegelemine.

Raudteed tohib ületada vaid
selleks ettenähtud kohtades
Raudtee on ohutsoon, kus tuleb olla
tähelepanelik ja võib viibida ainult selle
ületamiseks, kasutades raudteeülekäigukohti või -ülesõidukohti, rongile
minnes või tulles. Raudteeülesõidukohtadel on kolme tüüpi lahendusi: 1) foor,
tõkkepuu ja liiklusmärgid; 2) foor ja liiklusmärgid või 3) liiklusmärgid. Konkreetse lahenduse kasutamine sõltub
raudteeülesõidukoha kategooriast, mis
on määratud eelkõige seda ületavate
sõidukite ja rongide arvu järgi.
Raudteeülekäigukohtadel kasutatakse peamiselt passiivseid ohutuslahendusi ehk liiklusmärke ja tõkkeid.
Raudteeülekäigukohtadesse paigutatud tõkked on eelkõige selleks,
et liikleja ei satuks juhuslikult otse
liikudes raudteele ja märkimaks ära
raudtee ohutsooni algus, kus on vajalik
kõrgendatud tähelepanu. Tõkete
eesmärk on samas vähendada liikleja
liikumiskiirust ja tõketest läbi liikudes
suunata liikleja pilku mõlemale poole,
et liikleja veenduks, kas rong on lähenemas. Tuletame meelde, et erinevalt

sõiduteest, kus autojuhil on võimalik
ohu ilmnemisel pidama saada või
mööda põigata, ei saa lähenev rong
ohuolukorras kiiresti pidama või ohust
kõrvale põigata ja seetõttu on eriti
oluline liikleja tähelepanu.

Raudteeülekäikudel tuleb
rattalt maha tulla
Kui raudteeülekäigukoha ette on
paigaldatud näiteks liiklusmärk 321
“Jalgratta sõidu keeld”, mis keelab
jalgratta, kergliikuri, mopeedi ja pisimopeedi liikluse, siis on jalgratturil
kohustus seda arvestada ning tulla
raudtee ületamisel jalgrattalt maha.
Kui raudteeülekäigukoha ette on
paigaldatud liiklusmärk 549 “Ülekäik”,
siis ka see osutab jalakäijate raudteeülekäigukohale. Juhtumite analüüsis
on selgunud, et rattal sõites ei pruugi
inimene ohu ilmnemisel adekvaatselt
reageerida ja tulemuseks on see, et
reageeritakse nii, et ei peatuta, sõidetakse edasi, üritades rongi eest mööda
sõita ning sel viisil hoopis soodustatakse õnnetuse toimimist.

Ohutuskampaaniaid tehakse
mitu korda aastas
Igal aastal toimub vähemalt 2–3
kampaaniategevust, mis on seotud
raudteeohutusega. Need tegevused
on suunatud raudteeohutuse sõnumitele või konkreetsetele negatiivsetele
trendidele, mida juhtumite toimumises

Fotod: Ain Saare

esineb. Ennetustegevused on suunatud
eelkõige lastele ja noortele. Nende
tegevuste käigus käiakse koolides ja
lasteaedades koolitusi läbi viimas ning
loodud õppematerjale tutvustamas.
Üks viimaseid materjale on
MTÜ Aga Mina, Transpordiameti ja
TTJA koostöös loodud liiklusohutuse virtuaaltuur, kus ringi vaadates
ja erinevaid meediaid kasutades on
lapsevanematel ja õpetajatel võimalik
saada olulist informatsiooni, vaadelda
koos lapsega erinevaid liiklussituatsioone ning arutleda ohutu liikemise
teemadel. Raudteeohutuse õppematerjalid on kättesaadavad TTJA kodulehel ttja.ee/eraklient/tarbijaharidus/
raudteeohutus ja MTÜ Operation
Lifesaver Estonia kodulehel ole.ee.
Tuletame meelde mõned põhitõed,
mis on raudtee ületamisel üliolulised:
1. Raudteed ületa vaid selleks ettenähtud ületuskohtades!
2. Raudteeülekäigukohad on mõeldud
üle käimiseks, mitte rattaga üle
sõitmiseks.
3. Raudtee lähimas ümbruses viibi
va i d ra u dtee ü leta m iseks j a
reisirongile minekuks või sellelt
tulekuks.
4. Raudtee ületamisel ole eriti tähelepanelik ja eemalda teised segajad
(kõrvaklapid, nutiseadmed jms).
5. Nähes või kuuldes lähenevat raudteesõidukit, anna sellele alati teed!
November 2021
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Müügimees helistas või tuli koduukse taha?
Loe, kuidas vältida soovimatuid tehinguid ja arveid!
Lisaks laialt levinud
ostutehingutele, nagu
ostlemine kaupluses või
internetipoes, pakutakse
kaupu ja teenuseid
müügiks ka telefoni teel
või lausa tarbija kodu
külastades.

nõusoleku samuti kirjalikult. Seega,
kui kaupleja ei ole telefoni teel
sõlmitud kokkulepet tarbijaga kirjalikult üle kinnitanud, loetakse tarbijale
edastatud kaup tellimata asjaks, mida
tarbija ei pea vastu võtma ega selle
eest tasuma!

Pea meeles!

Kristina Tammaru, TTJA tarbijate ja
ettevõtjate nõustamise osakonna juhataja

Telefonimüük – tehing tuleb alati
vormistada kirjalikult!
Telefonimüügi puhul on suurimaks
probleemiks see, et telefonitsi kokkulepitust võivad tarbija ja müüja sageli
erinevalt aru saada. Samuti ei ole
tarbijal võimalik lõplikult veenduda
kauba või teenuse sobivuses ja vajalikkuses, arusaamatuks jäävad ka müügitehingu tingimused. Näiteks:
 kaupleja saadab tarbijale postkasti tooteid, mida tarbija pole
tellinud, põhjendades seda sellega,
et tarbija on sõlminud telefoni teel
püsitellimuse;
 tarbija andis pealetükkivale müügiinimesele telefoni teel nõusoleku
tooteid proovida, kuid tellimust
kirjalikult ei kinnitanud – kaupleja
jätkab siiski arvete saatmist ja lisaks
on nõue edastatud inkassofirmale.
Telefonitsi tehtud müügipakkumised
(näiteks toidulisandite, hambaharjade ja -otsikute, raamatute ning

Kristina Tammaru
ilutoodete ostuks), tulevad tarbijale
enamasti ootamatult, mistõttu on
tihtipeale tegemist emotsiooni ajel
tehtud otsusega, mida hiljem kahetsetakse. Seetõttu on telefonimüügile
seadusega kehtestatud erireeglid.

Suuliselt kokkulepitu tuleb
kirjalikult kinnitada
Telefonimüüki loetakse üheks sidevahendi abil sõlmitud lepingu liigiks,
mille nõuded on kehtestatud võlaõigusseaduses. Kui tarbija nõustub
telefoni teel tehtud pakkumisega, on
tarbija võetud kohustustega seotud
üksnes juhul, kui ettevõtja on telefonitsi edastatut teavet kinnitanud kirjalikult, näiteks e-kirja teel või sõnumiga, ja tarbija on sellele andnud

 Ka sõlmitud lepingust saab taganeda – kui tarbija on tellimuse
soovi kirjalikult kinnitanud, on
tal õigus 14 päeva jooksul ümber
mõelda, lepingust taganeda ja
tooted tagasi saata.
 Taganemisõiguse kasutamiseks
tuleks tarbijal kauplejale enne 14
päeva möödumist edastada kirjalik
taganemisavaldus, nt e-posti
vahendusel. Lihtsalt kaupade
postitamine ei ole piisav.
 Taganemisavalduse saamisel peab
kaupleja tagastama tarbijale viivitamatult, kuid hiljemalt 14 päeva
jooksul kõik tarbija poolt kauplejale makstud tasud.
 Tarbijale koju helistav firma võib
rääkida küll eesti keeles, kuid olla
registreeritud hoopis Soomes,
Rootsis, Lätis või Hongkongis.

Koduuksemüük ehk ostud tarbija
kodus või mujal väljaspool
kaupleja äriruume
Müügitehingu puhul, mis toimub
tarbija kodus, võrreldes sama kauba
ostmisega kaupleja tavapärastes
äriruumides ehk kaupluses, vajavad
tarbijad enam kaitset, sest tavapä-

rasest ärikeskkonnast väljaspool
võib tekkida psühholoogiline ostusurve. Näiteks tunneb tarbija kohustust tehing sõlmida, sest müügiesindaja on temale kulutanud oma aega ja
tarbija on vestluse käigus väljendanud
oma ostuhuvi. Tarbija kodus tehtavate
pakkumistega kaasneb sageli üllatusmoment ja tehingu algatajaks on
reeglina müüja, lisaks puudub tarbijal
võimalus võrrelda pakutavat toodet
muu kaubavalikuga. Seetõttu võib
tarbija hiljem oma ostuotsust kahetseda.

Pane tähele!
 Väljaspool äriruume sõlmitavatest
lepingutest saab tarbija taganeda.
Vastav 14-päevane järelemõtlemisaeg hakkab jooksma päevast,
mil tarbija saab asja, nt tolmuimeja
füüsiliselt enda valdusesse.
 Lepingust taganemist ei pea tarbija
müügiesindajale kuidagi põhjendama ega õigustama.
 Lepingust taganemiseks piisab 14
päeva jooksul selgelt väljendatud
tahteavaldusest, mis tuleks kindlasti edastada kirjalikult, näiteks
e-kirja teel.
 Kui lepingust taganeda, peab kaupleja tarbijale makstud raha tagastama viivitamata, kuid mitte hiljem
kui 14 päeva jooksul.
 Tarbijal on õigus esitada müüjale
kaebus kaubal ilmnevate puuduste
osas (nt kui ostetud kaup lakkab
korralikult töötamast) kahe aasta
jooksul alates kauba kättesaamisest.

Kodanike ja ettevõtjate piiriüleseid õiguseid
Euroopa Liidu siseturul aitab tagada SOLVIT
Janne Änilane, TTJA koostöövõrgustike
peaspetsialist

On teil mõnes teises Euroopa Liidu
liikmesriigis tekkinud olukord, kus
ametkonnad ei tegutse kooskõlas
ühtlustatud reeglitega? Kas teile on
keeldutud töötushüvitise maksmisest
väitega, et vaatamata aastatepikkusele sihtriigis töötamisele ja maksude
maksmisele on teie huvide keskpunkt
hoopis teie päritoluriigis? Kas on keeldutud teie kolmandast riigist pärit
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pereliikmele viisa või elamisõiguse
andmisest? Kas ei ole tunnustatud teie
kutsekvalifikatsiooni? Kas on viivitatud
käibemaksu tagastamisega või trahvitud ebaõiglaselt teie ettevõtet? Kas
teil on põhjendamatuid takistusi oma
toodete tarnimisel või teenuste osutamisel?
Sellistes olukordades võib teile
abiks olla liikmesriikide vaheline koostöövõrgustik SOLVIT, mille keskused
tegutsevad lisaks Euroopa Liidu liikmesriikidele ka Norras, Islandil ja
Liechtensteinis. Tegemist on tasuta

teenusega, mis on loodud siseturu probleemide kiireks ja efektiivseks kohtuväliseks lahendamiseks.
SOLVIT-võrgustikus püütakse tekkinud
probleemile leida lahendus 10 nädala
jooksul.
SOLVIT saab abi osutada siis, kui
mõne teise liikmesriigi ametiasutus
on rikkunud Euroopa Liidu õigust –
kas direktiivi, otsekohalduvat määrust
või ka Euroopa Liidu asutamislepingu
sätteid. SOLVIT-võrgustik menetleb
aastas kokku lig i 5000 kaebust,
millest lahendatakse ligi 90%. Lõviosa

kaebustest moodustavad kodanike
probleemid eelkõige sotsiaalkindlustuse valdkonnas (hüvitised, toetused,
pensionid). Eesti SOLVIT-keskus asub
Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve
Ametis tarbijate ja ettevõtjate nõustamise osakonna majanduskoostöö
talituses.
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Ventilatsioon
ja viiruste levik
Inimene veedab siseruumides 60–90% oma elust. See,
millised on sisekliima tingimused ruumis, mõjutavad nii
inimese tervist, mugavustunnet kui ka töö- ja õppimisvõimet.
Head sisekliimat aitavad tagada kütte-, jahutus- ja
ventilatsioonisüsteemide koostöö.
Riina Tamm, TTJA ehitus- ja raudteeosakonna energiatõhususe peaspetsialist

Ventilatsioon on vaid üks komponent
Alates 7. aprillist 2020 kehtib
sisekliima tajumisel, kuid tõenäolimajandus- ja taristuministri määrus
selt kõige olulisem, seda eriti
n r 8 “ Ho o l e k a n d e a s u t u s e
viiruste leviku tõkeshoone ja sisekliima tagamiKehva
tamisel ja piiramisel.
sega mitteelamu ventiÕhuvahetus on
leerimise ja tuulutaõhuvahetuse
oluline ka (ahi)küttemise nõuded”, mida
ja ventilatsiooni
ja gaasiseadmete
täpsustati 29.11.2020.
tunnus on n-ö paks
puhul – vältimaks
Määruse kehtestaõhk, mis tekitab
vingugaasimürgismine tulenes vajadutust või surma.
sest
takistada maksikeskendumisraskusi
Ve n t i l a t s i o o n i
maalsel võimalikul
ja uimasust.
saab laias laastus
m ä ä r a l S A R S - C oV-2
jagada kaheks: loomulik
viiruse levikut õhu kaudu.
ventilatsioon, kus õhuvaTäiendavalt kehtestatud nõuded
hetus toimub peamiselt läbi
on järgmised
akende avamise, ning mehaaniline
 Ventilatsioonisüsteem peab hoone
ventilatsioon, kus õhuvahetuseks
või selle eraldi kasutatava osa
kasutatakse erinevaid ventilatsiookasutamise ajal ning vähemalt kaks
niagregaate.
tundi enne ja pärast hoone kasuMehaanilise ventilatsiooni
tamist töötama maksimaalsel
õhuhulka saab kontrollida ja jälgida,
projekteeritud tootlikkusel.
loomuliku ventilatsiooni puhul mitte.
 Hoonepõhine tagastusõhuga
Loomulik õhuvahetus sõltub ka ilmast
ventilatsioonisüsteem lülita– sügistalvel on õhuvahetus intentakse täielikult ümber välisõhule,
siivsem kui suvel, sest temperatuusulgedes selleks tagastusõhuklapid
ride vahe ruumi ja välisõhu vahel on
ja avades värskeõhuklapid.
suurem. Loomulikku õhuvahetust
 Kui ruumitemperatuuri tagamiseks
saab suurendada, kui tekitada ruumis
ei ole ventilatsiooniagregaadi täietuuletõmbus.
likult välisõhule ümberlülitamine
Kehva õhuvahetuse ja ventivõimalik, siis suurendatakse välilatsiooni tunnus on n-ö paks õhk,
sõhu osakaalu vähemalt 50 protmis tekitab keskendumisraskusi ja
sendini sissepuhkeõhust ja paranuimasust. TTJA on võtnud vabatahtlidatakse väljatõmbeõhu filtreekult nõustava rolli, et selgitada ventirimist samale tasemele välisõhu
latsiooni olulisust viiruse olukorras.
filtreerimisega.
Üldnõuded ja soovitused
 Loomuliku ventilatsiooniga ruume
Ühtseid sisekliima miinimumnõutuleb intensiivselt tuulutada.
deid hoonetele pole riiklikul tasandil
Mis on piisav õhuvooluhulk ja
kehtestatud, välja arvatud teatud
kuidas seda kindlaks määrata?
hoone tüüpidele (näiteks korteRusikareegel on, et ventilatsiooni
relamud, koolid-lasteaiad, hoolekandemäär ~10 l/s inimese kohta tagab
asutused). Hoonete sisekliima nõuded
m a d a l a n a k k u s o h u s uu re m at e s
põhinevad hoone projekteerimise ja
ruumides (ruumi pindala suurem kui
ehitamise ajal kehtinud nõuetest.
25 m²), milles sissepuhke õhuvooluÜleilmset pandeemiat põhjustav
hulk on vähemalt 50 l/s. Väiksemaid
SARS-CoV-2 viirus levib eriti hästi
ruume on ohutu kasutada ainult ühel
just kehva õhuvahetusega hoonetes,
inimesel.
kus viibib palju inimesi koos.

Klassiruumides on nõuetekohane ventilatsiooni määr (sissepuhke
õhuvooluhulk) 8 l/s inimese kohta.
Korralik ventilatsioon ja füüsilise
distantsi hoidmine käivad käsikäes.
Kuna võimaliku nakkuskandja vahetus
läheduses on suur viirusosakeste kontsentratsioon, siis suurem õhuvahetus
ei aita, kui inimesed on lähestikku
ega kanna maske. Viiruse levikut saab
korraliku ventilatsiooniga takistada, kui
distants on suurem kui 1–1,5 m.

Õhuvahetuse mõõtmiseks on
mugav kasutada CO2 andurit

Loomuliku ventilatsiooniga ruumides
soovitame tungivalt kasutada õhuvahetuse mõõtmiseks ja seiramiseks
CO2 andurit. CO2 ehk süsihappegaas
on n-ö reostus, mida inimene ruumis
viibimisega tekitab. Mida rohkem
inimesi umbses väikses ruumis, seda
kõrgem CO2 tase. Sellepärast ongi CO2
näit hea indikaator, milline võib olla
viiruse kontsentratsioon ruumiõhus,
kui ruumis viibib nakatanu.
CO2 anduri näit peab olema vahemikus 350–1000 ppm-i. Kui näit
läheneb 800 ppm-ile, siis tuleb juba
kaaluda, kas tegevust saab mujale viia
(ruumi, mis on juba tuulutatud) või
kuidas ruumi täiendavalt tuulutada.
CO2 anduri soovitame paigutada
töötsooni (nt lauale), andur ei tohiks
olla otseselt nina all ega ka akna
juures, kuna see võib tulemust mõjutada.

Üleilmset
pandeemiat
põhjustav SARS-CoV-2
viirus levib eriti hästi just
kehva õhuvahetusega
hoonetes, kus viibib
palju inimesi koos.

Lühike meelespea, mida jälgida
koduse ventilatsiooni puhul
 Viirus ei levi ventilatsiooni kaudu
töökorras ventilatsioonisüsteemides.
 Tuulutamine on väga oluline ja
vajalik.
 Vanades, loomuliku ventilatsiooniga hoonetes viivad väljatõmbelõõrid võimaliku viiruse koos
väljatõmbeõhuga korterist välja.
Loomuliku ventilatsiooni puhul
on vajalik akende kaudu tuulutamine. Ventilatsiooniavasid ei
tohi sulgeda, sest ventilatsiooni
vähenemine tekitab olukorra, kus
viirus püsib siseõhus kauem.
 Kui naabri valesti paigaldatud pliidikubu puhub teise korterisse
toidulõhna, tuleb sellest teada
anda oma korteriühistule ning
maja hoolduse ja korrashoiu eest
vastutavale isikule.
 Nakkusohu tingimustes on vaja
tagada hea ventilatsioon trepikodades, avades selleks aknaid.
Liftide kasutamist on soovitatav
vältida.
 Te r v i k l i k u l t r e n o v e e r i t u d j a
uuemad korterelamud on varustatud mehaaniliste ventilatsioonisüsteemidega. Nii väljatõmbeventilatsiooni kui ka soojustagastusega sissepuhke- ja väljatõmbeventilatsiooni süsteemides liigub
õhk alati õigetpidi ning puhas
siseõhk on tagatud.
 Ka uuemates hoonetes on soovitatav tõhustada ventilatsiooni
akna kaudu tuulutusega.
 Kui pereliige on nakatunud, siis
erinevalt avalikest hoonetest
pole kodude ventilatsioon piisav
nakkuse levimise vältimiseks.
Selleks tuleb nakatunud pereliige
isoleerida eraldi tuppa.
 Ventilatsiooni tööd puudutavaid materjale (veebiseminarid,
juhendid) leiab TTJA kodulehelt.
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Nutikad ostud nutimaailmas
Foto: Shutterstock

Lennupileti ostu
meelespea
Helen Rohtla, TTJA ettevõtluse
osakonna turismi ekspert

Ees ootab aeg, kui paljud
toovad aasta suurimate
ostudega lähedastele rõõmu.
Selleks, et jõuluõhtul mitte
tühjade pihkudega istuda,
taskutes ulumas tuul, tasub
netist ostes targalt käituda.

müüja infole – kui teavet ei leia või see
on puudulik, tasub jätta kaup ostmata.
Kui neid näpunäited silmas pidada
ja olla tähelepanelik, saab omale
meelepärase internetist tõesti mugavalt koju tellida, vältides lisaks ka
nakkusohtu.

Ulrika Paavle,
TTJA ettevõtluse osakonna juhataja

Rõõm saabunud pakist võib aga üürikeseks jääda, kui selgub, et tellitud
sinakad püksid on sootuks rohelised,
mikrolaineahi ei mahu olemasolevasse
riiulisse, pildil metallina tundunu
on tegelikult hoopis plastmass või
vastupidi. Või inimene avastab lihtsalt, et saabunud ese talle ikka üldse
ei meeldi.
Neil juhtudel on netist tellijal
(samuti telefoni teel ostnul) võrreldes
tavapoes käinuga eelis – seadus annab
tarbijale õiguse lepingust taganeda 14
päeva jooksul. See tähendab, et müüjale
tuleb teatada, et toodet ei soovita, ja
asi müüjale kas tagasi saata või viia.
Tarbijal on selleks õigus igal juhul, ka
siis, kui müüja on jätnud selle info oma
kodulehel välja toomata. Oluline on
siin vaid see, et inimene ostis eseme
oma enda vajadusteks, tarbijana, mitte
äritegevuse raames, ning et müüjaks on
isik, kes tegutseb oma majandus- või
kutsetegevuse raames. Teiselt eraisikult ostes tagastamisõigust ei ole ja
ka tarbijavaidluste komisjon ei lahenda
kahe eraisiku vahelist vaidlust.

Aus ost kui nööpnõel heinakuhjas?
Soovi korral võib internetist osta pea
kõike nööpnõelast lõunamere saareni.
Üleilmsetelt platvormidelt võib leida
ülisoodsaid pakkumisi. Enne ostu
sooritamist tuleks aga endale selgeks
teha, kelle käest ostetakse ja mis saab
siis, kui tellitud kaup kohale ei jõua.
Kui kaupleja asub Eestis, saab tekkinud
vaidluste lahendamisel aidata tarbijavaidluste komisjon ja Eesti kohus. Kui
kaupleja asub mõnes teises Euroopa
Liidu riigis, saab abi Tarbijakaitse ja
Tehnilise Järelevalve Ameti juures
tegutsevast Euroopa Liidu tarbija
nõustamiskeskusest. Kui aga kaupleja
tegutseb Euroopa Liidust väljaspool, ei
pruugi ostja õigused selgudagi, rääkimata nende maksmapanekust.
Kriitiline meel tasub säilitada ka
siis, kui mõni toode lubab imelisi
tulemusi. Näiteks tõestas Tallinna
Tehnikaülikool, et elektrienergiat
säästa lubanud toode elektriarveid
ei vähenda, vaid tegelikult hoopis
suurendab kahe dioodlambikese
võrra, mis aparaadis säravad. Uutest
imelistest ravimitest ja seadmetest,
mis ka tegelikult taastavad langenud
kuulmise, tervendavad kroonilistest
liigesehädadest või põletikust, ei peaks
reklaamlehest lugema – need kirjutaks
välja arst. Fantastiliste pakkumiste
puhul tasub erilist tähelepanu pöörata
14 November 2021

Appi, asi pole üldse selline,
nagu ma arvasin!

14 päeva tasuta kasutada?!
Kas eelnevast saab järeldada, et
tarbijal on voli 14 päeva asja oma
äranägemise järgi kasutada ja siis
tagastada? – Jah ja ei.
Tõesti, ka asja kasutades ei jää
tarbija ilma oma 14-päevasest taganemisõigusest. Siin on aga konks – kui
kaupa on kasutatud rohkem, kui see
on vajalik kauba olemuses, omadustes

ja toimimises veendumiseks, vastutab
inimene kauba väärtuse vähenemise eest. See tähendab, et ostjal
ei ole enam õigust kogu summat
tagasi saada. Ostja ja müüja arusaam
võivad suurel määral erineda, kui
palju väärtus on paaripäevase kasutamise järel vähenenud, ja vaidlus venib
pikaks. Tarbijavaidluste komisjon on
näiteks lugenud mobiiltelefoni väärtuse vähenenuks 25% seetõttu, et
ostja oli sinna SIM-kaardi sisestanud. Kui aga isik on asja mingil moel
muutnud, võib väärtus olla vähenenud koguni nullini. Tasub aga teada
veel üht seaduse nüket – kui müüja
on jätnud taganemisõiguse oma tingimustes välja toomata, siis tarbija ei
vastuta väärtuse vähenemise eest ka
siis, kui ta kasutab asja ülemääraselt
ja seejärel tagastab.
Kui aga inimene ei ole kaupa kasutusse võtnud, vaid proovinud seda
üksnes nii, nagu tal lubatakse seda
teha tavapoes, on tal õigus asi tagastada ja kogu raha, lisaks ka saatekulu tagasi saada. Näited: ostja võib
blenderi pakendist välja võtta, seda
vaadata ja katsuda, isegi kui täpselt
sama moodi ei ole võimalik pärast
pakendada, aga mitte proovismuutit
teha – seda ei lubataks ka poes. Kleiti
võib selga proovida nagu kaupluseski,
aga silte ei tohi eemaldada. Tagastamise kulu tohib kaupleja jätta tarbija
kanda, kui ta selle nii oma tingimustesse kirja paneb.
Siiski on olemas juhud, mil kaupa
tagastada ei saa: avatud pakendiga
audio- ja videosalvestised, arvutitarkvara ja -mängud; kiiresti riknevaid tooted, nagu lühikese säilimistähtajaga toiduained ja lilled; tooted,
mis on valmistatud tarbija esitatud
nõuete järgi või kohandatud vastavalt
tarbija vajadustele. Tagastada ei saa ka
kaupu, mille pakendi on tarbija avanud
ja seda kaupa ei ole enam üldse

 Osta pilet otse vedajalt, reisibüroo või usaldusväärse vahendaja kaudu.
 Sind võidakse broneerimise käigus suunata läbi mitme eri ettevõtte veebilehe. Kui sa ei leia
neilt müüja ärinime ja kontaktandmeid, jäta ost sooritamata.
 Kui ostad pileti vahendaja kaudu, veendu, et vahendaja edastab
sinu sideandmed vedajale, seda
kiireloomulise info andmiseks.
 Lennu plaanijärgse toimumise
eest vastutab vedaja. Lennu tühistamise või hilinemise korral
pead ühendust võtma vedajaga.
Võid seda teha otse või vahendaja kaudu.
 Kui sa vedajaga kokkuleppele ei
jõua, küsi nõu TTJA-lt.

Veebid ja äpid
muutuvad paremini
kasutatavaks
Harri Puskar, TTJA ettevõtluse
osakonna digiteenuste järelevalve
peaspetsialist
Digiligipääsetavat veebilehte ja mobiilirakendust saavad kasutada ka
erivajadustega inimesed, vaegnägijad näiteks ekraanilugeja abil. See
on võimalik, kui veebide ja äppide
arendamisel lähtutakse kindlatest
reeglitest. Nende reeglite järgimine
on Euroopa Liidus avalikule sektorile kohustuslik juba 2019. aastast
ja muutub osaliselt ka erasektorile kohustuslikuks alates 2025. aastast. Digiligipääsetavuse kohta öeldakse eesti keeles ka lihtsalt juurdepääsetav – juurdepääsetavaid veebe
ja äppe on mugav kasutada ka tavakasutajatel. Täiendavat infot digiligipääsetavuse kohta saab TTJA
kodulehelt.

võimalik tervisekaitse või hügieenilistel põhjustel turustada, näiteks
huulepulki ja kreeme. Hügieenilisuse
küsimus kerkib ka pardlite ja epilaatorite puhul, aga kuna need on puhastatavad ja desinfitseeritavad, saab neid
ikkagi tagastada. Küll aga loetakse
pardli või epilaatori kasutamist
olukorraks, millega väärtus väheneb
ja ostja kogu raha enam tagasi ei saa.
Rõõmsaid teadlikke oste!
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NORDIC AIR VENTILATSIOON

Ventilatsiooniekspert:

sisekliima ja tervise arvelt ei tasu kokku hoida
 Ventilatsioonisüsteemide remont võib päästa teie või teie pereliikme tervise
 Ventilatsioonisüsteemid tuleb lasta üle vaadata iga kahe aasta tagant

Hingamisteede haigustesse, allergiatesse ja astmasse
haigestumine on tõusev trend, millele üheks hooandjaks on
pahatihti hooldamata või puudulik ventilatsioonisüsteem.
Loomulikult on majapidamistes ja meditsiiniasutustes
ventilatsioonile erinevad nõuded, ent kui peres on allergik,
tasub lasta spetsialistil kodune õhuvahetusseade üle vaadata.
“Kui teil või pereliikmel on sageli
kodus allerg ianähud, olete tihti
väsinud või vaevlete peavalu käes,
võib olla viga nigelas õhuvahetuses.
Kindlasti aitab selliseid haigusnähte
leevendada, kui näiteks ventilatsioonifiltrid on kvaliteetsemad ning
torustik on vaba õietolmust, bakteritest ja allergeenidest,” annab nõu
Enrico Turkov Nordic Air Ventilatsioon OÜ-st, mis pakub nii ventilatsioonisüsteemide puhastus-, hoolduskui ka paigalduse ja remonditeenust.
Ta nendib, et paraku ei rahulda
väga paljudes kodudes olevad ventilatsioonisüsteemid inimeste tegelikke vajadusi. “Meie töö on aidata
need probleemid lahendada. Ventilatsioonisüsteemi remont või uuendamine aitab välistada kimbutavaid
hallituse ja liigniiskuse muresid ning
leevendada kehvast õhukvaliteedist
tekkivaid haigusnähte. Näiteks hooldamata sissepuhkeseadme torustiku
kaudu jõuab korterisse kevaditi palju
allergilist õietolmu.”
On olnud juhtumeid, kus perekond
kolib linna lähedale maale ja alguses
on ventilatsiooniga kõik korras. Ent
juba nelja-viie aasta pärast on naabreid tekkinud palju, puid on maha
võetud, looduskeskkonda vähem,
ventilatsioonisüsteem jääb ajale jalgu
ja tekivad probleemid õhuga.
Nordic Air Ventilatsioon pakub
täislahendust: kõigepealt kaardis-

tatakse konsultatsiooni käigus teie
kodu reaalne olukord ja vajadused,
seejärel koostatakse eskiis, mis lähtub
nii tubade suurusest kui ka elanike
arvust. “Selge on see, et ventilatsioonilahendus, mis töötab kaheliikmelise
perekonna 30-ruutmeetrises korteris,
jääb väheseks kaheksaliikmelise pere
50 ruutmeetri suuruses kodus. Iga
hoone õhuvahetuse vajadust ja võimekust peab vaatama eraldi,” ütleb Turkov.
“Kindlasti soovitame lasta üle vaadata
enam kui 5 aastat vanad ventilatsioonisüsteemid, sest standardid muutuvad
ja praegused nõudmised puhtale õhule
on suuremad kui eales varem. Konsultatsioon, testid ja eskiis ei tähenda, et
süsteem kindlasti rekonstrueerimist
vajab või klient peab meilt töö tellima,
aga kontrollime õhuvahetussüsteemid
üle ning teeme omapoolsed ettepanekud.”
Kui klient soovib oma ventilatsioonisüsteemi uuendada, aitavad Nordic
Air Ventilatsiooni spetsialistid konsultatsiooni, projekti, teostuse, seadistamise, mõõtmise, vajaliku dokumentatsiooni ja edasise hoolduskavaga.
Kõigile paigaldatud ventilatsioonisüsteemidele ja seadmetele kehtib
ehitustavade kohaselt kaheaastane
garantii ning lisaks on esimene torustikupuhastus ja süsteemi hooldus
hinna sees.
Uuemate ventilatsiooniseadmete puhul on oluline teada, et need

vajavad pidevat kontrolli ja hooldust,
mida saab pikaajalise lepingu alusel
tellida, olles edaspidi ise selle tüütu
tegevuse meelespidamisest prii –
kui hoolduse aeg käes, annab tehnik
sellest teada. Pikalt hooldamata
ventilatsiooniseade ei täida aga oma
eesmärki ning mustad ja ummistunud
filtrid koormavad ventilatsiooniseadet
ja kulutavad liigselt energiat.
Turkovi sõnul ei oska paraku
inimesed uude koju kolides pöörata
tähelepanu ventilatsioonisüsteemile.
Nii on uutes majades olnud juhtumeid,
kus ventilatsioonitorustik on paigaldatud, ent süsteem ei ole tasakaalustatud, klapid on suletud või seade on
valesti seadistatud.
Vanades hoonetes aga on olukordi,
kus süsteemid on vanad, hooldamata
ja teevad rohkem kahju kui kasu.
Soovi korral teeb Nordic Air Ventilatsioon ka järelevalvet ja lisaks kontrollib hooldusmeeskond üle ka tuletõkkeklapid ning vahetab need vajadusel välja.
Just tuletõkkeklapi sulgumine on
enamasti põhjuseks, miks vannituba
muutub umbseks.
Korralik ventilatsioonisüsteem
parandab ka hoone energiatõhustusust, sest ventilatsiooniseade on
võimalik seadistada külmemate ilmadega tagama soojemat õhku ning
soojade ilmadega jahedust tooma.
Enam kui viieaastase kogemusega
Nordic Air Ventilatsioon OÜ pakub
teenust üle Eesti.
Kõik ettevõtte töötajad on läbinud
vastavatele Euroopa Liidu standarditele vastavad koolitused.
www.nordicair.ee
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TUGITEENUSED
Alates 01.01.2021. a pakub Teadlik Lapsevanem MTÜ Põhja piirkonnas (Harjumaa,
Raplamaa, Järvamaa) lapsendajatele, hooldus- ja eestkosteperedele järgmiseid teenuseid:

PERETOE TEENUS | MENTORLUS | PSÜHHOLOOGILINE NÕUSTAMINE | TUGIGRUPID

Ühingu tegevuse fookuses on järgmiste
sihtgruppide vaimsete ja mittemateriaalsete
vajaduste rahuldamine:
•
•
•

asenduspered (hooldus-, eestkoste- ja lapsendajapered)
abivajavad pered ehk pered, kes on sattunud
raskesse elusituatsiooni
kriisipered, akuutsed pered (kes vajavad
erakorralist sekkumist) ehk kriisiolukorda sattunud
pered, kes on oma sotsiaalse staatuse, ühiskonda
adapteerimisoskuse, enesehinnangu või
tunnustuse, lapse kas füüsiliselt või juriidiliselt
kaotanud

Meie eesmärkideks on:
•
•
•
•
•
•
•
•

pakkuda teenuseid eesti ja vene keeles
kõigi ülalmainitud sihtgruppide huvide esindamine ja
kaitsmine, peresidemete säilitamine ja tugevdamine
asendusperede teadmiste ja oskuste kvaliteedi
tõstmine
bioloogiliste perede teadmiste ja oskuste kvaliteedi
tõstmine
perede ja üksikisikute huvide kaitsmine, konfliktide
lahendamine
kriisiperede sotsiaalne kohanemine
kriisiolukorda sattunud perede toetamine
asendusperede süsteemi arendamine

Teenusele registreerimine:
info@teadliklapsevanem.ee
inna.klaos.ik@gmail.com
5624 1755

