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Veel märksõnu:  
• kõigile TASUTA ja pidevalt täiustatavad täpsed tehnilised joonised, fotod, 
õppevideod, aja- ja materjalikulu arvestused;  
• tuleohutu elektrijuhtmestik betooni sees; autonoomne tulekustutussüsteem, 
mida oskaksid kasutada naabrid; 
• kodude kaugus hajaasustuses vähemalt 150 m – peremehetunne, privaatsus;  
• materjalide hulgiost tehasehindadega (tegelikud, päris tarbijateühistud); täpses 
mõõdus puitdetailide tootmine üle-Eestiliste kogukondade poolt, kunstmaterjalide 
vältimine või kasutamine ainult tehnosüsteemides; 
• kogukonna liikmete toodetud ja majaosadega sobitatud täpses mõõdus 
puitmööbel, kompetentsi jagamine elutarbeliste vahendite loomiseks;  
• ülakorruse ehitamine pärast alakorruse kasutuselevõttu vastavalt pere vaja- 
dustele ja eelistustele; laste ideede alusel ülakorruse planeering; laste majanduslik 
mõtlemine ja vastutus isiklike tubade ehitamisel; töökasvatus; ehitusalane haritus; 
vanemate ja laste ühine mõtestatud koostegevus, loovuskasvatus;  
• laenamise asemel säästmine – kõrgkooli asemel või enne kõrgkooli kogemuste 
omandamine tasuval tootval tööl suurlinnas või välismaal;  
• ökonoomsete kodulähedaste kogukonnakoolide ja tootmisruumide rajamine 
sama tehnoloogia alusel; optimeeritud majade rajamine rentimiseks; hästitoimiva 
tehnoloogia eksport teistesse riikidesse; noorte loovmõtlemine ja ettevõtlikkus; 
sõltumatus maailmamajanduse kapriisidest; vastutusvõime jne.  

Koostöö 
Loomulikult olen otsinud abilisi, kuid seni tagajärjetult. Inimesed on kinnistunud 
oma tööülesannetesse – kõrgkoolide spetsialistid ei vasta, ametikoolidel pole aega 
ega tahtmist. Küllap saab aidata see, kes on VABA, nagu ma ise. Kellel pole 
orjastavaid kohustusi ja kes on VABA massimeedia mõjust. VABADUSE ja 
SÕLUTMATUSE eelduseks ongi madalad püsikulud. Kirjuta Internetiotsingusse 
„madala kulutasandiga eluviis“ 
või „1lihtnemaja“ ja uuri lisa. 

Kui oskad ise või tead kedagi, kes 
teab kedagi, kes saaks/võiks aidata, kirjuta mulle:   tiittilk@neti.ee  või helista  
5172505. Kogukondlik arendustegevus ei saa toimuda ilma arhitektide ja ehitus-
spetsialistide abita. Oleks hea, kui meist keegi ei peaks senist eriala vahetama. 

Ideel ja pakutaval lahendusel on ootamatult palju seoseid erinevate eluvald-
kondadega. Oleks tore, kui initsiatiivi haaraks mõni poliitiline liikumine, et teha 
valijate heaks midagi selget ja vajalikku. Et „Kõikumatus usus ja vankumatus 

tahtes kindlustada ja arendada riiki…“ nagu kohustab meid Põhiseadus.   

Rahulolev teise kiirusega Eesti 
Olen veendunud, et Eestimaa on üks elamisväärsemaid piirkondi maailmas! 

Väljaränne ja ääremaastumine on 

loogikavead. Kasuta Internetiotsingut 
märksõnadega „teise kiirusega Eesti“ 
ja loe lisa! 

Et meil siin suure raha teenimine halvasti 
õnnestub, ei peaks olema elukvaliteedi 
tähtsaimaks mõõdupuuks. Selle häda 
põhjused ulatuvad väga kaugele ja 
tänaseks võiks olla selge, et neid kiiresti 
kõrvaldada ei õnnestu. 

Järelikult peaksime keskenduma konk-

reetsetele ja vältimatutele väärtustele, 
mille loomiseks on tänu kaasaegsele 
tehnoloogiale paremad tingimused, kui 
kunagi varem. Me võime ju veidi „jalga puhata“ ja lubada masinatel meie asemel 
tööd teha? Paljutsiteeritud majandusteadlane John Maynard Keynes ennustas 
aastal 1930, et sajandi lõpuks (ehk praegu!) on töönädal ainult 15-tunnine. 

Eluase ja sellega seotud kulud on tõsiseimaks probleemiks paljudele. Elektri- ja 
küttehindade pidev tõus ning hooletult võetud kodulaenud on toonud hulga 
muresid. Või on paljude eluruumide kvaliteet lihtsalt kehv.  

Oman isiklikku kogemust 
väga madalast eluaseme-
kulust maatingimustes ja 
näen madala kulutasandiga 
elukorralduses üht tõhusat 
lahendust Eestit tabanud 
probleemidele. 

Kuna viimastel aastatel 
võimendatud palgavaesuse sõnum on palgakasvu hoogustamise kõrval kii-
rendanud elanike lahkumist Eestist, tuleks lisada uusi positiivseid valikuid. 

Lihtnemaja 


