Põrgukuumus
Lähipäevil ähvardab USA-s
Surmaorus puruneda maakera seni
registreeritud kuumarekord 56,7
kraadi. Kui kliimasoojenemine
jätkub, võib Eestis saja aasta pärast
olla Lõuna-Prantsusmaa ilmastik. lk 6

Palgatööst
aeg maha

Roolijoodikust
ujumistreener
palus andestust

Skype Eesti juhi kohalt
lahkunud Tiit Paananen (pildil) räägib,
miks ta otsustas
oma ametikoha
IT-hariduse
valdkonna
vastu vahetada. lk 10

Kolmepromillise joobega
autoroolist avastatud ja
oma alaealisi hoolealuseid sõidutanud
meest vaevab abikaasa sõnul ületöötamisest tingitud
depressioon. lk 7

Tere tulemast,
Horvaatia
Eile sai Horvaatiast
Euroopa Liidu 28. liikmesriik. Kriisi põdeva
riigi pidustused jäid
tagasihoidlikuks,
peeti „mõõdukas tseremoonia, vastavalt
riigi majanduslikule
olukorrale”. lk 8

Foto: Reuters/Scanpix
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Võimas, Kaia!
Wimbledonis kogu Suurbritannia vastu mänginud
Kanepi alistas tasavägises kohtumises kohaliku esinumbri ja sammus suurturniiri veerandfinaali. lk 12–13

Raha pani lastekaitsjate
suu otsustaval hetkel kinni?

„M

eie põhimõte on mitte vastanduda võimule ja otsustajatele, vaid
sõlmida kokkuleppeid, mis sageli peavadki olema kompromissidele minekud,” põhjendas MTÜ Laste ja Perede Nõuandekeskus (LPNK) oma otsust mitte nõuda lapsetoetu-

se suurendamist, vaid toetada sotsiaalministeeriumi kavatsust jätta toetus 19-euroseks
ja panna inimestele kohustus
käia üheksaeurost lisatoetust
eraldi küsimas.
See lause saadeti vastuseks
teistele lastekaitseühendustele, kes soovisid toetuste viivi-

tamatut tõstmist – lastekaitse
liit, Unicef, lastevanemate liit,
lasterikaste perede liit jt. Selleks ajaks oli LPNK, kelle juhiks on Marika Ratnik, loonud
neist ühe võrgustiku, lapse huvikaitse koja, mis võttis endale
rolli rääkida avalikkuses kõikide seltside nimel ja kui mul-

lu sügisel tuli langetada oluline otsus lastetoetuste süsteemi muutmise kohta, esitas koda sellestki oma arvamuse. Ka
riigikogus avaldati koja nimel
toetust ministeeriumi kavale.
Teistele ühendustele mõjus see kui sahmakas külma vett. Nende silmis loobuti sellega laste ja perede huve
esindamast. „Meie teiste arvamust üldse ei võetud kuulda,” kahetseb Kristiine Vahtramäe Eesti lastevanemate
liidust. 1 Kadri Ibrus
Loe edasi lk 2–3

Tüüpiline rusikakangelane
on 18–35-aastane mees,
keda õhutab tagant alkohol

N

ädala jooksul kuulis
avalikkus kolmest massikakluse juhtumist,
kus purjus seltskondade löömingus said obadusi nii riiukuked ise kui ka juhuslikud
kohalviibijad. Kõnekas fakt
on, et kui mullu registreeriti
Eestis 5311 kehalise väärkoht-

lemise juhtumit, oli neid tunamullu 4785.
Eesti Päevaleht portreteerib ööl vastu jaanipäeva Pärnumaal Lemme rannas toimunu põhjal kaht noort inimest,
kes peavad rusikatega tülinorimist justkui vaba aja sisustuseks. 1 lk 4–5
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JUHTKIRI

Liiga õhuke
politsei

E

i ole just liialdus öelda, et pärast jaanilaupäeval
Lemme rannas juhtunut ei ole Eesti inimeste
turvatunne enam endine. Te sõidate loodusesse,
istute mererannas, teete tuld ja siis saabub
kohale mitmekümnepealine noortejõuk, kes hakkab
üksteist ja juhuslikke ettejäänuid valimatult peksma.
Tegu oli sihitu vägivallaga, mille sarnast võib
näha Stanley Kubricku filmis „Kellavärgiga apelsin”.
Lemme ranna peksjaid ei tõuganud tagant materiaalsed
kaalutlused, nagu soov kellegi vara röövida, mis on
loomulikult kuritegelik ja taunitav, kuid ometi kuriteo
motiivina mingil määral ratsionaalne. Teadaolevalt
polnud tegu ka isikliku arveteõiendamisega, vaid lihtsalt
irratsionaalse vägivallaga vägivalla enda pärast, Eesti
ühiskonna normide vastu sõja kuulutamisega.
Lemme rannas juhtunule on tegelikult viimase paari
aasta jooksul eelnenud terve hulk hoiatavaid uudiseid:
Viljandis politseinike peksmine ja massikaklus, kus
osalenud kurjategijad mullu sügisel irvitavate nägudega
kohtusaalis istusid, ning teated hirmuvalitsusest Türil.
Kõik need juhtumid osutavad ühele murekohale,
Eesti politsei nõrkusele. Lemmel ei teinud korrakaitsjad
algul inimeste kaitsmiseks midagi, Viljandis said
politseinikud ise peksa, Türil seletasid kohalikud pättide
hirmuvalitsust sellega, et
linnas pole enam püsivat
Pättide pidu
politseijaoskondagi.
Süüdi ei ole aga
Politsei ei suuda enam politseinikud,
vaid
jõhkratele ootamatus- pigem poliitikud, kes
tele kiirelt ja adekvaat- on kärpinud politsei nii
õhukeseks, et see ei tule
selt reageerida.
enam toime elementaarse
turvatunde tagamisega,
rolliga, mida peab enesestmõistetavaks ka kõige
äärmuslikum libertaar.
Kui ühes maakonnas on ühel ajahetkel tööl ainult
käputäis korrakaitsjaid, siis ei suudeta loomulikult
sellistele jõhkratele ootamatustele kiirelt ja adekvaatselt
reageerida. Väike palk ei meelita politseisse tööle
ka ühe käelöögiga kümme pätti kahjutuks teha
suutvaid Rambosid, kellena poliitikud, kes on politsei
imeõhukeseks reforminud, meie korrakaitsjaid ilmselt ette
kujutavad.
Hambutuks jäänud politsei aga süvendab veelgi
karistamatuse tunnet pättide seas, kes võrsuvad
depressiivsetest väikelinnadest, kus pole tööd ega
politseid, vohab omakohus ja kust aktiivsemad inimesed
(eriti noored naised) lahkuvad. 1

u

RANDPERE RAHA LARISTATI PUNASTE LATERNATE TÄNAVAL
Valdo Randpere jagas oma Facebooki lehel hämmingut, et tema
pangakaarti on kopeeritud ja
konto tühjaks tehtud. Juuni algul
oli tema kaarti 3–4 päeva jooksul
usinalt kasutatud Austraalias, Jaa-

UUDISED

panis, Tais, Hollandis ja Prantsusmaal, enamasti lennupiletite eest
maksmiseks, aga „Hollandis oli
vist ka punaste laternatega lustitud”, kirjutas Randpere. „Mina ise
olin samal ajal Eestis.” Delfi

Riigilt ohtralt toetust
saanud MTÜ vaigistas
teiste seltside hääled
Lastekaitseseltside võrgustiku ajas lõhki MTÜ Laste
ja Perede Nõuandekeskus juhi Marika Ratniku soolo
napi lastetoetuse tõstmise vastu. Nüüd on selgunud,
et päris selged pole ka projektide rahaasjad.
Kadri Ibrus

kadri.ibrus@epl.ee

Algus lk 1
Tänaseks lahku läinud lapse
huvikaitse koja, mis ühendas
loomishetkel 15 lastekaitseorganisatsiooni, asutas MTÜ
Laste ja Perede Nõuandekeskus. Tegu on üsnagi erakordse
ühendusega, sest kuigi sellel on
ainult üks juhatuse liige Marika
Ratnik ja majandusaasta aruande järgi ka ainult üks töötaja,
saavad nad avalikku rahastust
samas mastis või rohkemgi kui
Eesti suuremad üleriigilised lastekaitseorganisatsioonid, kus
abivajajatega töötab mitmeid
kümneid inimesi.
MTÜ-le üle kantud maksumaksjate raha hulga kontrollimiseks tuli Eesti Päevale-

hel seda poolteise kuu jooksul
sotsiaalministeeriumilt korduvalt küsida, lõpuks ka juristide abiga. MTÜ juht Marika
Ratnik ise kutsus ajakirjaniku
külla, et rääkida projektidega
tehtust, kuid ei näinud endal
kohustust avaldada täielikku
ülevaadet, kui palju MTÜ on
avalikku raha saanud.
Eesti Päevaleht esitas seega
päringud rahastajatele ja tulemused on näha graafikust.
MTÜ majandusaasta aruandes olid kõik saadud annetused ja toetused märgitud
mittesihtotstarbelisteks, kuigi
sealhulgas oli ka otse riigieelarvest saadud sihtotstarbeline
raha. Ratnik ütles selgituseks,
et puudub ühene selge tava ja
praktika, mida ja kui palju aastaaruandes täpsemalt avatakse.

Olgu võrdluseks mainitud, et
näiteks üle Eesti tegutsev Eesti kasuperede liit sai eelmisel
aastal riigilt toetuseks 25 000
eurot ja see oligi kogu nende
aastaeelarve. Enamasti 20 000
kanti selles valdkonnas abivajajaid abistavate MTÜ-de aas-

Ma leian, et siin oli
tegu suurte organisatsioonide nimede
kuritarvitamisega.
tatoetused jäävadki. Tänavu
on needki kokku kuivanud:
on MTÜ-sid, kelle toetus on
null eurot. Lastekaitse liit, mis
esindab 36 organisatsiooni ja
kus töötab terve meeskond, sai

tänavu sotsiaalministeeriumilt
aastatoetust 50 000 eurot, peale selle ühe internetiprogrammi jaoks 28 000 eurot.

Korraldas seminare
Ratniku MTÜ projektide sisu
on enamasti olnud koolituste
ja seminaride korraldamine,
peamiselt sotsiaaltöötajatele
ja teistele ametnikele. Näiteks
eelmisel aastal andis sotsiaalministeerium 60 000 eurot projektile „Lastekaitsetöö efektiivsuse suurendamine ja lastekaitsetöötajate jõustamine”.
2011. aastal taotles LPNK
toetusraha ka selleks, et luua
lapse huvikaitse koja nimeline võrgustik. Kõigepealt
sai LPNK sotsiaalministeeriumilt 6377 eurot projektile
„Lapse Huvikaitse Koja lastele ja lastega peredele suunatud huvikaitselise tegevuse tõhustamine”. Selle sisuks
oli korraldada omavalitsuste
sotsiaalkomisjonide ja volikogude liikmetele paar seminari
ja huvikaitseteemaline konverents ning koostada koja strateegia. Projekti koordinaa-

Ühe inimese MTÜ on viie aasta jooksul kogunud ligi 400 000 eurot toetusi
Marika Ratniku juhitav MTÜ Laste ja Perede Nõuandekeskus on saanud oma projektidele avalikust rahast vähemalt 384 580 eurot. Peale selle on
MTÜ juhatuse esimehe sõnul saanud rahastust ka kohalikelt omavalitsustelt, kuid tema töökoormus ei võimaldavat sellest ülevaadet anda.

REPLIIK

Rahulikumat muruhooldust!

1240 €
PRIA-lt

K

es koduomanikest ei teaks, mis tunne on, kui päikselisel pühapäevahommikul magusa une ajal keegi kõrvalaias murutraktori käima tõmbab? Pärast mitmetunnist niitmist käiakse erkoranži trimmeriga üle veel tehistiigi või ojakese ääred ning kohendatakse peenra- ja teeääri
spetsiaalsete elektriliste murukääridega. Sajandite jooksul
ühest äärmusest teise jõudnud aiahooldus paneb muigama ning sunnib aias mõnulemisest ja hommikustest unetundidest loobuma.
Kui laseme vahel sõbral oma juukseid lõigata ega
piira maniküürikääridega iga peas olevat karva, võiksime
vabamalt suhtuda ka muruhooldusse. Need aiapäkapikud,
kelle sõrmed juba poole une pealt ikkagi sügelema
hakkavad, võiksid aga vahelduseks vikati kätte võtta
või lambad muru kallale maiustama lasta. Öko ja retro,
naabrisõbralikkusest rääkimata! 1 Britt Rosenberg
Lk 9:

Peeter Jalakas: majanduskasv eesmärgina on liiga kesine
Rainer Olt: eestlaste kasu SEPA-st on pankade valiku küsimus

261 644 €

sotsiaalministeeriumilt

88 210 €

Kodanikuühiskonna
sihtkapitalilt

2640 €

Tallinna
linnalt

30 846 €

Avatud
Eesti Fondilt

Rahastus kokku
384 580 € + ?*
*MTÜ on saanud alates 2008.
aastast raha ka kohalikelt omavalitsustelt, ent summat ei avaldanud.

Eesti Päevaleht, teisipäev, 2. juuli 2013, toimetaja: Eda Post, tel: 680 4400, e-post: uudised@epl.ee
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SNOWDEN PALUS ASÜÜLI

aastaga on tervise arengu
instituudi andmeil haiglate erakorralise meditsiini
osakonda pöördujate arv kasvanud 23,2% ehk aastas vajab abi
ligi 90 000 inimest rohkem. ERR

Rahvastikuregistri andmeil elas
eile hommiku seisuga Tallinnas
426 745 inimest, juunis kasvas
elanike arv 242 inimese võrra, s.t.
uute elanike registreerumine on
taas tavapärasel tasemel. ERR

Eesti ornitoloogiaühing valis
tuleva aasta linnuks eksootilise sinise seljaga jäälinnu, keda
nimetatakse ka Põhjamaade kalliskiviks. Eestis pesitseb neid
ainult 50–300 paari. EPL

Luureinfo lekitamise tõttu tagaotsitav ja Moskva lennujaama
transiittsoonis redutav endine
CIA töötaja Edward Snowden esitas Venemaa välisministeeriumi
teatel asüülitaotluse. Delfi

••• Saksamaa nõuab USA-lt selgitust NSA nuhkimise kohta
••• Hollandis märgiti 150 aasta
möödumist orjuse kaotamisest

tor oli KÜSK-i töötaja Merlin Sepp, kes samal ajal töötas
ka LPNK-s. KÜSK-i juht Agu
Laius oli enda sõnul teadlik,
et nende töötaja Merlin Sepp
seal paralleelselt töötas, ning
huvide konflikti ei olnud.
Mullu sai LPNK AEF-ilt
17 229 eurot projekti „Lapse
Huvikaitse Koja huvikaitsesuutlikkuse tõstmine” ja samal
ajal KÜSK-ilt 11 367 eurot projekti „Lapse Huvikaitse Koja
eestkostesuutlikkuse toetamine” jaoks. Kokku ligi 35 000
eurot üksi selleks, et koda luua.
Rahataotlustes väitis Ratnik,
et lapse huvikaitse kotta kuulub 15 organisatsiooni. Selleks
ajaks, kui projektid läbi said,
oli lahkunud 11 ühingut 15-st,
sh Eesti lastevanemate liit, Eesti kasuperede liit, SOS lasteküla, Caritas, Eesti lastefond jt.

nende sõnul avalikult nimetati
endiselt lapse huvikaitse kojasse kuuluvateks.
Kristiine Vahtramäe Eesti lastevanemate liidust selgitas, et juba mõnda aega tunti,
et aetakse justkui erinevat asja.
Kuid lõpliku tõuke andis siiski lastetoetuse küsimus.
„Loomulikult oli meie
nõue, et tuleb tõsta üldist
universaalset toetust. Vaesuses perede aitamist ei saa edasi lükata teadmata tulevikku,”
sõnas samuti kojast lahkunud
Nõmme lastekaitse liidu esindaja Kärt Mere, kes on ühtlasi Eesti vaesuse ja sotsiaalse
tõrjutuse vastu võitlemise võrgustiku juht. „Meile aga öeldi, et ei tasu nii palju nõuda, et
sotsiaalministeerium on ikkagi meie partner,” nentis Mere,
kelle sõnul oli MTÜ-l LPNK
kombeks saata ka pressiteateid
koja nimel välja koja kõigi liikmetega konsulteerimata.
„Meie seisukoht oli ja on,
et inimesed ei peaks kerjamas
käima seda üheksaeurost lisatoetust ning et taastataks ranitsatoetus,” kinnitas Vahtramäe.
„Lisaks sisule olid meil erinevad arusaamad koostööst,”
lisas 17 maakondlikku organisatsiooni esindava lasterikaste
perede liidu juht Aage Õunap.

kirjutamisel, küsiti nende arvamusi,” väitis ta.
Lahkuminek algas eelmisel
sügisel, nentis Ratnik ja kinnitas selle seotust lastetoetustega. „Olid sellised MTÜ-d,
kes keskendusid lahendustele, ja siis teised, kes arvasid,
et vastandumine ja kritiseerimine peab olema huvikaitse,”
selgitas ta. „Meie partner on
sotsiaalministeerium, samuti
riigikogu sotsiaalkomisjon ja
õiguskantsleri büroo. Meie teeme koostööd nendega.”
Kuigi enda väitel kooskõlastas Ratnik koja nimel avalikkusele suunatud seisukohti
alati kõigi liikmetega, möönis
ta ka ise, et ei saa aru, miks teised alles pärast riigikogus koja
nimel esitatud pöördumist tea-

da andsid, et nad polnud sellega nõus. „Hiljem siis tulid ja
ütlesid, et nad polnud nõus!”
imestas ta.
Ratnik leiab, et koja loomiseks kulutatud maksumaksja
raha on tõhusalt kasutatud ja
projektid täitsid oma eesmärki. „Nad said ju koolitusi, said
seminaridel osaleda,” selgitas
Ratnik. Küsimusele, kui palju
inimesi koja seminaridel osales, vastas Ratnik, et osalejaid
oli erineval hulgal, kolm kuni
mitukümmend inimest vastavalt seminari suunitlusele.
Sotsiaalministeerium kinnitas, et LPNK-le makstud toetusi on nende aruandluse järgi kasutatud korrektselt, sama
väitis KÜSK. AEF-is viimase
projekti aruandlus alles käib. 1
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Koda polnud demokraatlik
„Meie andsime teada oma kõrvaleastumisest 2012. aasta kevadel,” sõnas Unicef Eesti juht
Toomas Palu. „See asjaajamine ei olnud seal eriti koordineeritud,” meenutas Palu, kelle
sõnul ei ühtinud ka nende taotlused lastekaitse vallas päris
hästi MTÜ LPNK omadega.
Samuti jäid kõrvale teised
organisatsioonid, mida ometi

„Ma leian, et siin oli tegu suurte organisatsioonide nimede
kuritarvitamisega,” arvas Vahtramäe. Pettunud koja liikmed
tegid avaliku pöördumise, milles heidavad Marika Ratniku
juhitud ühingule ette teistesse
ühingutesse ebademokraatlikku suhtumist.
Ratnik ise kinnitab, et lahkunud ühingute etteheidetel
ei olevat alust.

Eesti kasuperede
liit sai mullu riigilt
25 000 eurot ja see
oligi kogu eelarve.
MTÜ LPNK sai ainuüksi lapse huvikaitse
koja loomiseks ligi
35 000 eurot.

Liikmed ei olnud kursis
Huvikaitse koja samal ajal
KÜSK-ist ja AEF-ist rahastamise kohta märkis Ratnik, et
need projektid ei kattu – üks
olevat olnud koja siseressursi
tugevdamiseks, teine väljapoole suunatud tegevuste tugevdamiseks, sotsiaalministeeriumi
rahastatud projekt aga hoopis
koja strateegia koostamiseks.
„Nad on kõik olnud väga erineva fookusega,” rõhutas Ratnik. Rahastajad KÜSK ja AEF
kinnitasid, et olid üksteiste toetatud projektidest teadlikud.
Teised koja n-ö liikmed
ütlesid, et nad ei teadnudki,
kui palju raha on nende koja
nimel taotletud projektid saanud või mis üritused täpselt
mis projekti raames korraldati. „Mitme projektiga LHK-s
tööd tehti, ei tea,” ütles näiteks Eesti lastefondi juht Sirje Grossmann-Loot.
Ratnik väitis vastu, et kõik
olid informeeritud. „Koostööd
tehti kõigiga juba projektide

6189 €
MTÜ ja avaliku sektori koostöö
haavatavamate sihtgruppide
jaoks teenuste arendamisel,
  krooni ()

11 367 €

7427 €
Avatud
Eesti
Fondilt

Lapse huvikaitse koja eestkostesuutlikkuse toetamine ()

Lastega peredele suunatud
tugiisiku teenuse osutajate
jõustamine,   krooni
()

17 229 €

Lapse huvikaitse koja huvikaitsesuutlikkuse suurendamine ()

1879 €

Koolieelses eas lastega (riski)peresid toetavad teenused ()

44 568 €

Lastega peresid jõustavad
teenused
()

Kodanikuühiskonna
sihtkapitalilt

14 853 €

Laste ja perede heaks eestkostevõime
suurendamine,   krooni ()

11 805 €

Raasiku valla lastega perede heaolu
toetamine,   krooni ()

3737 €

Lastega peresid jõustavad teenused
(teenuste kirjelduste koostamine koostöös  Harjumaa omavalitsusega) ()

35 000 €

Lastekaitsetöö edendamine ja
vanemuse toetamine ()

37 261 €

1000 €

Perekeskse töö ja perekesksete teenuste
edendamine koostöös kohalike omavalitsustöötajatega,   krooni ()

Lastekaitse seaduse
alusanalüüsi esimese
etapi koostamine ()

19 033 €

60 000 €

Lastekaitsetöö
efektiivsuse suurendamine ja lastekaitsetöötajate
jõustamine ()

Sotsiaalministeeriumilt

Perekeskse töö ja lastega peredele suunatud
teenuste arendamine ning lapsendaja- ja hooldusperede vanemliku kompetentsi täiendamisele kaasaaitamine,   krooni ()

36 430 €

Lastega perede väärtustamine ning perekeskse lähenemise ja lastekaitsetöö edendamine,
  krooni ()

41 543 €

Lastekaitsetöö efektiivsuse tõstmine ja
lastekaitsetöötajate jõustamine ()

6377 €
25 000 €

Lastekaitsetöö edendamist
toetavad abimaterjalid ()

Lapse huvikaitse koja lastele ja lastega
peredele suunatud huvikaitsetegevuse
tõhustamine ()
Allikad: sotsiaalministeerium, KÜSK, AEF, PRIA, MTÜ LPNK, graafika: Maret Müür

Kes on koja uued liikmed?
Mõne aja eest vormistas MTÜ
LPNK varasema mitteametliku
võrgustiku ümber MTÜ-ks Lapse
Huvikaitse Koda. Sinna kuuluvad
nüüd mõned väiksemad ühingud, näiteks paari aasta eest
loodud MTÜ Igale Lapsele Pere.
MTÜ ridadesse kuuluvaks
on nimetatud ka nt Viljandi lastekaitse klubi, mille juht Anneli
Raave-Sepp ütles Eesti Päevalehele, et pole kojast kuulnudki.
Tema kaastöötaja Margit Pajo
möönis, et nad pole kordagi
ühelgi koja koosviibimisel osalenud, ent on lubanud olla toetajaliikmed. Ka SA Väärtustades
Elu esindaja Kaia Kapsta on oma
sõnul MTÜ tegevusest minimaal-

selt osa võtnud. Samal ajal on
MTÜ Lapse Huvikaitse Koda teinud sotsiaalministeeriumi kaudu
hasartmängumaksu nõukogule
uue rahataotluse, milles nimetatakse ennast tugevaks huvikaitseliseks katusorganisatsiooniks.
Kojast kõrvale jäänud seltsid on nüüd koondunud EAPN-i
(European Anti Poverty Network
ehk vaesuse vastase võitluse
võrgustik) juurde loodud lapse huvikaitse töögruppi. „Meie
tahame teostada huvikaitset
selliselt, et laste olukord ka
reaalselt ja mõõdetavalt muutuks,” sõnas nende nimel Nõmme lastekaitse liidu esindaja
Kärt Mere.
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Jaanipäeva massikaklused
on õnneks pigem erand
kui tavajuhtum
Ehkki viimasel nädalal raputas avalikkust mitu karmi grupikaklust, toimub enamik rüselusi hoopis tuttavate vahel ja kõige sagedamini kodus.
Riin Aljas

riin.aljas@epl.ee

Jaanipäev lõppes kahes Eesti
maakohas karmi kaklusega:
purjus seltskondade löömingus said obadusi nii riiukuked
ise kui ka juhuslikud kohalviibijad. Vähem kui nädala pärast
toimus veel kolmaski rüselus, kus politsei pidi piduliste ohjeldamiseks hoiatuslaske
tegema. Ehkki nädala kohta
tundub kolm jõhkrat peksmist palju, ei saa grupikakluste
arvu suurenemist täheldada.
„Vaadates aga vägivallategusid
laiemalt ja arvestades ka perevägivallajuhtumeid, võib märgata teatavat vägivaldsuse või
agressiivsuse kasvu ühiskonnas,” ütles Põhja prefektuuri
isikuvastaste kuritegude juht
Rait Pikaro.

Rohkem juhtumeid
Pikaro juttu toetab ka statistika: kui mullu registreeriti Eestis 5311 kehalise väärkohtlemise juhtumit, siis tunamullu
oli neid 4785. Siinkohal tasub
märkida, et kehalise väärkohtlemise alla kuuluvad igasugused löömised ja peksmised, nii
perevägivald, koolirüselused
kui ka baarikaklused.
Just kahe esimese alla liigitab vägivallajuhtumite kasvu
ka justiitsministeeriumi analüüsiosakonna nõunik Jako
Salla. „Ametlik statistika näitab Eestis küll vägivallajuhtumite arvu kasvu, kuid see on
suurel määral seotud politsei
suurema tähelepanuga kooli-

ja perevägivallale,” selgitas ta.
Teisalt on tõenäoline, et tegelike kakluste arv on 5000-st suurem, ligi 63% vägivallajuhtumeid jääb justiitsministeeriumi
andmeil politsei eest varjatuks.
Euroopa mõistes on see
suur arv. Salla sõnul esineb

Noorte puhul on
oluline kamba mõju
ja sellega seoses
tekkiv grupivaim.
Keskmised kaklejad
on üpris stereotüüpsed: 15–35aastased mehed.
meil vägivalda rohkem, ent
enamikust välisriikidest erineb
Eesti kolme aspekti poolest.
Siin on vähem probleeme
noortekampadega.
Vägivald on enamasti
seotud alkoholi liigtarbimisega.
Vähem on võõrastevahelist vägivalda, ent rohkem
tuttavatevahelist ja peresisest
vägivalda.
Pudelit peavad kakluste ja
eelkõige grupikakluste tekkimise põhjuseks mõlemad Eesti
Päevalehega rääkinud eksperdid. „Kõige tüüpilisemas kakluses areneb väikesest arusaamatusest olukord, kus enam
küsimusi ei esitata ja kakluse
algne põhjuski meelest läheb,”
selgitas Pikaro. Salla lisas, et

1.
2.
3.

igapäevases suhtlemises jõutakse vägivalla kasutamiseni
harva ja n-ö lõbu pärast peksjaid on ühiskonnas väga väike
osa. „Enamasti sõltuvad vägivallani viivad konfliktid olukorrast ja enamikku neist ei
tekiks, kui osapooled kained
oleks. Noorte puhul on oluline ka kamba mõju ning sellega seoses tekkivad grupiprotsessid,” märkis ta.

Tundmatu isik
Ehkki Lemme jaanitulel said
obadusi ka juhuslikud kõrvalviibijad, puhkeb enamik
kaklusi siiski tuttavate vahel,
sealhulgas on oluline roll just
perevägivallal. Teisalt hinnatakse politseiameti 2009. aasta kehalist väärkohtlemist analüüsinud uuringus, et näiteks
tänaval alanud kaklustes on
ligi veerandil juhtudest peksjaks ohvrile tundmatu isik.
Püüdes joonistada keskmist kaklejat, tõdetakse uuringus, et pilt on üpriski stereotüüpne: kõige rohkem kaklevad 15–35-aastased mehed.
Sealjuures tasub märkida, et
vanuse kasvades suureneb
koduseinte vahel toimuvate kakluste arv. Kui vaadata lähemalt avalikke kaklusi,
siis tuleb tõdeda, et kõige rohkem puhkeb neid tänavatel ja
meelelahutusüritustel. Peamiste põhjustena on politseiameti uuringus märgitud konflikt
või olmetüli (56%), tükk maad
vähem on huligaansust (14%),
armukadedust (12%) ja kättemaksu (10%).

Kuigi vägivallatsejaid on kõigist ühiskonnarühmadest
ja majanduslikest kihtidest,
annavad Salla sõnul korduvate
juhtumite puhul tooni eelkõige vähem haritud, probleemse perekondliku tausta, uimastiprobleemide ja väheste sotsiaalsete oskustega noored.
Ametnikud ei osanud täpselt öelda, kui sageli on nende seas elukutselisi poksijaid ja
n-ö õppinud löömamehi. Pikaro selgitas, et tülinorijaid ja
kaklejaid on igasuguste huvialadega inimeste hulgas. „Kõigi vägivallatsejate seas on võitluskunstide harrastajad ikkagi
vähemuses,” kinnitas ta. Samuti on müüt see, nagu oleks väikestes maakohtades rohkem
kaklusi. Pigem pannakse seal
kaklusi lihtsalt rohkem tähele ja riiukuked on politseile
teada, ka on linnades rohkem
ühekordseid seadusrikkujaid
ja maakohtades pikema kaklusregistriga pätte. 1

Nädalaga kolm jõhkrat juhtumit
Haljala – 22. juuni

Lemme – 23. juuni

Ridala – 30. juuni

Karmilt kakeldi Haljala jaanitulel, kus käisid kohal politsei ja
kiirabi. Haljala vallavanem rääkis Virumaa Teatajale, et võimu
näitasid nii kohalikud kui ka kaugemalt tulnud noored.
Praegu uurib asja Viru ringkonnaprokuratuur ja inimesi
kuulatakse üle. Kokku oli kannatanuid kolm.

Alkoholi tarbinud mitmekümneliikmeline seltskond kakles
nii omavahel kui ka ründas ettejuhtuvaid jaanikulisi, kelle seas
ei jäänud hoopideta ka noored
naised. Politsei tuli kohale kolmel korral.
Kahtlustatavatena on kinni peetud ja üle kuulatud kolm
noormeest.

Haapsalu lähedal Ridala vallas
toimunud kaklus läks lausa niikaugele, et politsei pidi noorte ohjeldamiseks püstolist kaks
hoiatuslasku laskma. Ilmselt oli
tegu purjutanud seltskonnaga.
Kahtlustatavana on üle kuulatud
üks noormees.
Kõigi kakluste kohta on alustatud kriminaalmenetlust.

„Pargi ja reisi” parkla
kogub raudteega menu
Uued rongid ja kiirem
sõidugraafik peaksid
„Pargi ja reisi” kasutajate
arvu suurendama.
Kelli Seiton

kelli.seiton@epl.ee

Seda, et „Pargi ja reisi” süsteemi kasutamine on Harjumaal populaarsemaks muutunud, tõdes Jarmo Vooglaine
oma Tallinna tehnikaülikoolis tehtud lõputöös, mis analüüsis kahe ametliku ja kolme
mitteametliku parkla kasutamist. Neist kõige vähem kasutati ametlikku Saue parklat –

selle täituvus oli keskmiselt
35% ehk 29 parkimiskohast
jäid tühjaks 19. Kehra, Keila
ja Aegviidu parklakohad olid
pidevalt suuremalt jaolt täidetud, kõige aktiivsemalt kasutati
Raasiku mitteametlikku parklat, kus jäi vabaks keskmiselt
kolm kohta 19-st. „[Parklaid]
kasutatakse suhteliselt suure
rõõmuga, tullakse lähiümbrusest, 10–20 kilomeetri kauguselt, peamiselt on autos üks
inimene,” rääkis Vooglaine.
Liiklusekspert Dago Antovi sõnul näitab juba see, et on
olemas mitteametlikud parklad, et inimesed on huvitatud
rongiga linna tööle minemi-

sest. Seega võiks „Pargi ja reisi„ parklaid, kuhu auto jätta,
olla rohkem. Peale selle võiks
olemasolevates olla rohkem
kohti. „Potentsiaali on küll.
Need numbrid [praeguste parkijate arv] on tegelikult ju üsna
väikesed,” ütles ta.

Turvaline koht
Teine oluline samm oleks „Pargi ja reisi” süsteemi kasutajatele piletisoodustuse pakkumine koos sellega, et auto on
turvaliselt hoitud. „Praegu on
üks takistus, et võin ju auto jätta, aga pole kindel, kas selle
pärast tagasi saan,” sõnas liiklusekspert.

Sajad inimesed tulid eile Balti jaama uut elektrirongi uudistama ja sellega sõitma. Mitmed neist lubasid moodsa rongiga
senisest tihemini sõitma hakata.
Foto: Andres Putting

Vooglaine rõhutab oma lõputöös, et kasutajate arv peaks
veelgi suurenema, kui uute
elektrirongide kasutuselevõtmisega muudetakse ka graafikut tihedamaks ja sõitu
kiiremaks.
Elektriraudtee esimesed
uued elektrirongid alustasid sõitmist eile, esimene sõit
viis Balti jaamast Keilasse,
ent Elektriraudtee juhatuse
esimees Andrus Ossip möönis, et sõiduplaane hakatakse
muutma alles järgmisel aastal.
Ossip rõhutas, et oluline
on, et rongiga oleks mugav
sõita, sinna hulka kuulub ka
rongijaamas auto parkimise võimalus. Esimesed investeeringud tehakse aga sinna,
kus nähakse suurimat potentsiaali. „Viimase aja mure on, et
remondi tõttu on reisijate arv
10–15% langenud. Tänane olukord ei näita reaalselt soovi,”
ütles Ossip. 1
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Ilusad
noored
inimesed
Räimo ja
Märje*

Illustratsioon: Ott Vallik

Eesti Päevaleht portreteerib noori rusikakangelasi
ja leiab, et neil oleks viimane aeg maailma näha.
Eesti Päevaleht
uudised@epl.ee

Kui Räimole keegi või miski
ei meeldi, siis ta seda ei varja. „Ennetav füüsiline noomitus,” muheleb elu noorperemees ise, kui eksinut nuhtleb. Elu on karm, kuid Räimo
on veelgi karmim. Kodukandis – on see nüüd ühe maakonnalinna serv või sellega kokku
kasvanud kõrvalküla? – piisab
tema auto kohalolust, et lilled
lõpetaksid lõhnamise. Kaugemal kandis tuleb aga tihtipeale

märk ise esimesena maha panna. Kuid kui koer tõstab selleks jala, siis Räimo käe.
Räimo armastab sporti. Aga
mitte igasugust sihitut ringilippamist, vaid alasid, kus omavahel võtavad mõõtu kas mehed
või masinad. Ta ise on noorest
peale tegelenud erinevate võitluskunstidega. See võis olla kolmandas klassis, kui klassijuhataja näägutamisest tüdinenud
isa poisi käekõrval trenni viis:
kaua ta neid endast nõrgemaid
klassikaaslasi ikka rusikatega
uhmerdab, pangu end kõvematega proovile ja õppigu nippe!

Kahekümnekas taskus
Vanematega on Räimol üldiselt huvitavad suhted. Ilma
nendeta poleks teda – säravvalgetes jooksutossudes ja läikivates dressides elegantset
noorhärrat, kellel on alati veel
üks kahekümnekas taskus rullis. Kuid sügaval sisimas tajub
Räimo, et ilma temata oleksid
ta vanemad täpselt samasugused: ema hooliks sõbrannadega veinitamisest ja isa muretseks, et äkki läheb naabrimehel homme temast paremini.
Selleks et end väärtuslikuna tunda, ongi Räimol sõbrad.
Üldiselt on neil midagi vähem
kui temal. Petsil pole näiteks
kunagi raha, kuigi ta käib ehitusel tööl. Üllar ei oska kunagi
kedagi korralikult siruli virutada. Imre auto seisab rohkem remonditöökoja hoovis
kui sõidab. See-eest austavad
sõbrad Räimot, sest keegi ei
taha tema vaenlane olla.
Märje tuli Räimo ellu kevadisel parkimisplatsil. Napis
rõivas õbluke suurte rindade
ja Nike plätudega, veebruaris

ööklubiealiseks saanud brünett noolis algul küll Üllarit.
Kuid mõistes, kes on Räimo,
tegi ta käigu pealt õige valiku. Märjele meeldib, et Räimo on tõeline mees. Täpselt
nagu tema isa ja kasuisa, kes
tema heaolu nimel lausa võistlust peavad.
Räimo ja Märje on vanema
põlvkonna silmis ilusad noored inimesed. Sellised, keda
nähes vanatädi kohe pulmakelli helistaks. Sest Märje roosad küüned ja Räimo madalad

5

Märjel on Facebookis üks pilt.
Ta on seal valges kampsunis,
süles karvakerast kassipoeg.
Seda Märjet teab tema pere.
Räimo teab hoopis noorukest
elupõletajannat, kes soovib
olla oma mehele võrdne partner. Seetõttu ei lahku ta Räimo
kõrvalt kunagi, ei jää temast
peol poolt pudelitki maha ja
teeb ise tarvidusel „füüsilisi
noomitusi” teades, et Räimo
aitab ta välja, kui peaks mingi
jama tekkima. Ja kui Räimost
jääb väheks, siis isa ja kasuisa tutvused ikka
aitavad.
Kuid ausalt öelÜheskoos meeldib neile
des pole juuste pikkusel ega (kasu)isa
täiega elada. Enamasti käib
tutvustel vähimatsellega kaasas alkohol.
ki tähtsust. Loeb,
et Räimol ja Märvalged sokid ning nende oma- jel oleks veel viimane võimavahel haakuv keskmisele mait- lus saada paremateks inimessele mõeldud hooajamood on teks, kui nad ainult tahaksid.
hoopis midagi muud kui ket- Selleks peaksid nad maailma
sid, tanksaapad, lõhkised tek- nägema, enne kui on liiga hilsad, mustaks värvitud küüned ja. Hääletama koos neegriga
või nahkmantel. Vanatädi pil- läbi Austraalia. Töötama Hisku ei peta miski!
paanias nõudepesijana. Harrastama Berliini kesklinnas
Pakiruumitäis kärakat
katuseaiandust. Aga on sel
Räimo ja Märje armastavad mõtet? Sest nagu ütleb Ameetäiega elada. Enamasti tähen- rika kõnekäänd: „You can take
dab see sõpradega väljas käi- the boy out of the white trash,
mist. Koos minnakse kas linna but you can’t take the white
kõrtsi- ja klubitiirule või võe- trash out of the boy.” („Sa
takse ette väljasõite looduses- võid ta ju pööblist välja võtse. Enamasti käib sellega kaa- ta, aga temast sa pööblit välja
sas Räimo auto pakiruumi täis ei võta.”) 1
alkohoolseid jooke, mõnikord
kotike valge pulbri või tablet- *Koondportreed kirjutades on
tidega. Pärast seda, kui pur- kasutatud tähelepanekuid filmist
jus Räimo ükskord LSD-d „Tulnukas”, peksmistega seotud
tegi, vihkab ta hipisid ja hoid- krimilugusid üle Eesti ja toimeku jumal, kui mõni siilist veidi tuse liikmete isiklikke kokkupuupikema soenguga kutt talle sil- teid „osside” või „jõmmide” subkultuuri esindajatega.
ma alla peaks sattuma.

6

uudised

Eesti Päevaleht, teisipäev, 2. juuli 2013, toimetaja: Aare Reivart, tel: 680 4400, e-post: uudised@epl.ee

Saja aasta pärast võib kliima
soojenemise tõttu Eestis olla
Prantsusmaa lõunaosa ilm
Celebrity Eclipse’i pikkus on 317 meetrit.

Foto: Andres Putting

Ristluslaevad tõid
Tallinna 8500 turisti
Eile tõid neli suurt ristluslaeva Tallinna üle 8500 turisti, kuid eelolevate päevade
plaanis on lausa viis laeva
päevas. Siim Seeman Tallinna Sadamast ütles, et selle kohta, et laevu oli neli, oli turistide arv üpris suur. Näiteks
Celebrity Eclipse, 317 meetrit
pikk ja 25 meetrit lai ristluslaev, on üks suuremaid, mis on
siin käinud.

„Star Warsi” kostüümides äärmuste otsijad poseerisid pühapäeval USA-s Arizona kõrbes asuvas Surmaorus Fahrenheiti järgi 131
kraadi näitava mitteametliku termomeetri näidu ees. Celsiuse järgi oleks see 55 kraadi. Surmaorus on mõõdetud ka 1913. aastast
püsinud maailma kuumarekord 56,7 kraadi.
Foto: AFP / Scanpix

Soe kevad polnud tingitud globaalsest soojenemisest, vaid tavalisest
ilma muutlikkusest.
Merle Must

merle.must@epl.ee

Nädalavahetusel mõõdeti
Ameerika läänerannikul 54,4
soojakraadi ja Lääne-Euroopat uputas alles lähiajal tulvavesi. Eestisse saabus kevad
erakordselt vara, nii et metsmaasikad on väludel juba otsakorral. Tartu ülikooli meteoroloogiaprofessori Rein Rõõmu
sõnul on see Eesti kohta tõesti erakordne. „Lausa sajandi
kevad,” lisas ta.
Siiski ei anna varajane
kevad tunnistust sellest, et Eesti kliima järsult soojeneks, vaid
näitab Rõõmu arvates harilikku ilma muutlikkust.
Kliima soojenemist ei peaks
me vähemalt mõnda aega kartma. Juhul kui kliima peaks saja
aastaga soojenema äärmuslikult, kaheksa kraadi võrra, siis
peaksime oma tuleviku ilmastiku vasteid otsima praeguse
Prantsusmaa lõunaosast, kinnitas Rõõm.

Võib ka külmemaks minna
Eesti meteoroloogia ja hüdroloogia instituudi klimatoloog
Ain Kallis ütles, et ühe-kahe
aasta kõrgem temperatuur ei
näita veel pöördumatut kliima
soojenemist, sest suuremaid
järeldusi võib teha umbes 30
aastat kestnud muutuste põhjal. Praegu on maailm tema

sõnul soojenemisperioodis,
paarikümne aasta pärast võivad ilmad juba külmeneda.
Rõõmu väitel muutub kliima siiski vähehaaval soojemaks: on kindlaks tehtud, et
Eesti ilmad on 40 aasta jooksul soojenenud keskmiselt 1,5
kraadi võrra, märtsikuus isegi
rohkem. Ülemaailmne temperatuuritõus on pidurdunud.

nutas, et Eesti kõrgeim temperatuur on olnud 1992. aastal Võrus mõõdetud 36,5 kraadi ja kui 2010. aastal jäi sellest
puudu kõigest 0,2 kraadi, olid
ilmainimesed ootusärevil.

Veetase tõuseb
Praegu modelleerivad teadlased edasist kliimasoojenemist
ja ennustavad, et ka järgmise
40 aastaga võib temperatuur 1–2 kraadi
võrra tõusta. Kokku
Talved peaksid pisut soojetõuseks aasta kesknema ja võimalik, et kevadi- mine temperatuur
sellisel juhul saja
si öökülmi enam ei tule.
aastaga 3–4 kraadi.
Ilma soojenemiSeda kinnitas ka Kallis, kes sega kaasneb ka maailmamemärkis, et millegi erakordsega re veetaseme tõus. Kui viimapole temperatuuritõusu näol se sajandi jooksul on see kerkitegemist. Eriline on ainult tem- nud umbes 10 cm, siis Rõõmu
peratuurirekordi ootamisega sõnutsi on järgmise saja aasta
kaasnev põnevus. Kallis mee- jooksul oodata veetaseme tõu-

su umbes 30 cm võrra. Kui aga
veetase peaks tõusma meetri jagu või rohkem, võib see
tähendada mõne madalama
saareriigi maakaardilt kadumist. Eestis võivad mõned
madalamad laiud muutuda
väiksemaks ja rannikualad
soostuda.
Rõõm märkis, et kui keskmine temperatuur tõuseb järgmisel 50 aastal nagu seni, siis
Eesti kliima palju ei muutu.
Talved peaksid minema vähehaaval soojemaks ja ühel hetkel on võimalik, et kevadisi
öökülmi enam ei esine. „See
on positiivne uudis põllumeestele ja marjakorjajatele,” sõnas
ta. „Midagi hullu aga ei juhtu, näiteks võib minna natuke põuasemaks või vihmasemaks, aga meri ei tõuse mitu
meetrit ega talved ei kao päris
ära,” kinnitas Rõõm. 1

Peegeldavad kettad ja päikesevarjud
Kõik teadlased pole veel täiesti
üksmeelel selles, mis põhjustab
kliima soojenemist. Eesti meteoroloogia ja hüdroloogia instituudi klimatoloogi Ain Kallise kinnitusel on osa geolooge ja astronoome seisukohal, et tegu on
hariliku protsessiga, kuid enamik klimatolooge arvab, et vastutajaks on inimene.
Tartu ülikooli meteoroloogiaprofessori Rein Rõõmu sõnul
on üldaktsepteeritav seisukoht
see, et peamiselt on kliima soojenemine tingitud ülemäärase

CO2 atmosfääri sattumisest. Protsessi on aga keeruline peatada.
Nimelt pole CO2 atmosfääri paiskamise intensiivsus hoolimata
Kyoto protokollist sugugi vähenenud, vaid suureneb endiselt.
Kliima soojenemise peatamist
raskendab Rõõmu väitel seegi, et
suur CO2 kontsentratsioon säilib
atmosfääris kaua. Kui süsihappegaasi õhku paiskamine praegu
täielikult lõpetataks, siis kuluks
üleliigse gaasi kadumiseks ja
loodusliku tasakaalu taastumiseks mitukümmend aastat.

Varem on pakutud ka mõtet
panna kosmosesse peegeldavad kettad või kunstlikud päikesevarjud, et vältida päikesekiirguse maale jõudmist, või
külvata atmosfääri kemikaale,
et need tekitaksid rohkem pilvi, mis peegeldaksid päikesekiirgust tagasi kosmosesse.
Rõõm nentis, et need oleksid väga ohtlikud eksperimendid, mis võiksid küll aidata, aga
mille negatiivne kaasmõju oleks
mitu korda suurem kui saavutatav efekt.

Tuleb viis laeva
Juuli esimesed nädalad tõotavad tuua pealinna veelgi rohkem külastajaid, sest iga päev
on planeeritud randuma kolm
kuni viis lõbusõidulaeva. Näiteks on viit laeva oodata tuleval esmaspäeval.
„Juuli on parim puhkuste

aeg,” nentis Seeman ja lisas, et
pealinnas peatuvate ristluslaevade arv ja ka turistide hulk on
aasta-aastalt kasvanud.
Tallinn on Peterburi, Helsingi ja Stockholmi kõrval
Läänemere lõbusõitude populaarne peatuspaik ja kui mullu peatus siin 298 ristluslaeva
440 500 turistiga, siis tänavuseks on planeeritud 328 laeva 480 000 turistiga. Ärilehe
andmetel jätavad kruiisituristid aastaga Eestisse 26,4 miljonit eurot ja nende kogumõju
on 50,6 miljonit eurot.
Praegu mahutab sadam
korraga seitse ristluslaeva,
ent 2014. aasta kevadel valmib eraldi kai, tänu millele
tekib koht veel kahe jaoks. 1
Kelli Seiton

Tabasalu Ühisgümnaasium asub Eesti põhjarannikul Tallinnast
umbes 8 km läänes ja on Harku valla neljast koolist suurim oma
45 klassikomplekti, ligi 1000 õpilase ja 100 töötajaga.

Seoses õpilaste arvu suurenemisega ja kooli kasvamisega
kuulutame välja konkursi

ÕPPEJUHI
ametikohale.
Eeldame:
•
missioonitunnet ja pühendumust juhtida kooli õppe- ja
kasvatustööd;
•
väga head suhtlemisoskust, eesmärgikindlust, positiivset
ellusuhtumist;
•
õpi- ja otsustusvõimet, head analüüsi- ja planeerimisvõimet,
vastutustunnet;
•
väga head eesti keele oskust kõnes ja kirjas, inglise ja vene
keele oskust suhtlustasandil;
•
eelnevat vähemalt viieaastast töötamist koolis õpetajana ja
juhtimiskogemust haridussüsteemis;
•
eelarve ja projekti juhtimise oskust;
•
vastavust haridusministri 26.08.2002 määrusele nr 65
„Pedagoogide kvalifikatsiooninõuded“.
Pakume:
•
eneseteostusvõimalust ja huvitavat tööd areneva ning kasvava
kooli juhtkonna liikmena;
•
meeldivat töökeskkonda ja konkurentsivõimelist töötasu;
•
enesetäiendusvõimalusi;
•
häid sportimistingimusi.
Konkursist osavõtuks esitada:
Avaldus, CV, kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad ning
visioon tööst õppejuhina (täpsem info www.tabasalu.edu.ee).
Vajadusel info telefonil 603 2009.
Konkursil osalemiseks saata dokumendid hiljemalt 8. juuliks
Carolin.Kadaja@tabasalu.edu.ee
Tabasalu Ühisgümnaasium Kooli 1, Tabasalu, Harku vald, Harjumaa www.tabasalu.edu.ee
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Roolijoodikust
ujumistreenerilt
võetakse litsents
Abikaasa sõnul ajendas
ujumistreenerit purjuspäi
autorooli istuma ja lapsi
vedama depressioon.
Kristjan Pihl

uudised@epl.ee

Eile keskpäeval jõudis Eesti ujumisliidu postkasti pikaaegse ujumistreeneri Nikolai
Borzovi (56) avaldus. „Seoses
28. juunil aset leidnud kahetsusväärse sündmusega palun
siiralt vabandust kogu Eesti
spordi avalikkuse ees. Minu
käitumine väärib karmi karistust,” kirjutas Borzov.
Lugu, mille pärast Borzov
vabandust palub, algas reedel Tartus. Kolm päeva kestnud Eesti meistrivõistlustel
osalesid ka tema hoolealused. Umbes kella 18 ajal, kui
Borzov alustas koduteed Tallinna poole, sai Lõuna prefektuur teate, et Puusepa tänaval
liigub kahtlaseid manöövreid tegev Kia. Auto peatanud politseinikud tuvastasid
Borzovil kolmepromillise joobe. Koos Borzoviga oli autos
kaks 15–16aastast tüdrukut ja

kolm poissi. Kõik nad esindasid võistlustel Lasnamäe ujumisklubi ning on treeninud
Borzovi juures juba 8–10 aastat. Mitmega neist suhtlesid
Borzovid ka perekonniti.
Eile paar tundi pärast
avalduse teelesaatmist istus
Borzov koos abikaasaga Tallinna psühhiaatriakliiniku
kabinetis. Viimasel ajal ei saa
ta öösiti und, hommikuti vaevab väsimus ning päev läbi painav stress. Seda kurdab arstile
abikaasa, sest mehel endal ei
tule pisaratega võideldes sõnagi suust. Arst peab olukorda
tõsiseks ning võtab Borzovi
haiglasse jälgimise alla.

Väidetav ületöötamine
Abikaasa Irina ei suutnud
Borzovi teguviisi põhjendada, kuid möönis, et meest vaevas juba varakevadel ületöötamisest tingitud depressioon.
„Ta hoiab kõik endas, ei räägi muredest mitte kellelegi.”
Mais lõpetas Borzov töölepingu Idakeskuse spordiklubiga, kus ta töötas aastaid ujula administraatorina. Spordiklubi juhataja Jaak Ulmani
sõnul lõpetati töösuhe mõle-

Nikolai Borzov

ma poole kokkuleppel, kuid
põhjuseks ei olnud alkohol.
Treeneriks jäi ta edasi.
Siiski ei olnud see Borzovile esimene kord purjuspäi
autojuhtimisega vahele jääda.
Kolm suve tagasi jäi ta politseile sama teoga vahele. Toona määrati talle karistuseks
tingimisi vangistus ja peatati
kaheks kuuks juhtimisõigus.
Abikaasa sõnul loodab
Borzov endale karmi karistust
– rahatrahvi ja juhiloa pikaks
ajaks äravõtmist. Mitme lapse
vanema ees on ta juba ka väidetavalt vabandanud. 1

Nikolai Borzov töötas treenerina Tallinnas Idakeskuse spordiklubis.

Foto: Tiit Blaat

KOMMENTAAR

Tühistatakse ka kutsekvalifikatsioon
Karol Kovanen
Eesti ujumisliidu president

Oma teoga seadis Nikolai
Borzov ohtu nii autos olnute
kui ka kaasliiklejate elu ja tervise. Tegemist on kriminaalkor-

ras karistatava teoga, rääkimata
treeneri kutse-eetika raskest rikkumisest.
Treeneri roll on võrreldav
pedagoogi rolliga, tegeleb ta ju
iga päev noortega nii sportlikus
kui ka kasvatuslikus mõttes, olles

spordi kui elutervete väärtuste
kandja.
Ujumisliidu juhatus teeb
olümpiakomiteele ettepaneku
peatada treeneri litsents ning
tühistada ka tema kutsekvalifikatsioon.

E S I T L E B

MERILIN
KIRBITS
ANTI
KOBIN
( SA NUKU)

TAAVI
TÕNISSON
( SA NUKU )

Autor:
Clèment Michel
(Prantsusmaa)
Lavastaja:
EERO SPRIIT
Kunstnik:
JAAK VAUS

VANA
BASKINI
TEATRI
RINGREIS juulikuus

LOHUSALU SADAM
10., 11., 16., 17., 23., 24., 25. juuli
Algus kl. 20.00
Piletid müügil Piletilevis, Piletimaailmas ja kohapeal.
Bastioni Aia laudade broneerimine tel. 66 600 05, info@bastioniaed.ee
Ametlik
infotelefon:
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12. Kasepää Laululava
13. Elva Laululava
14. Tõstamaa Laululava
15. Bastioni Aed (Viru tn. 23)
19. Rapla Laululava
20. Pärnu Reiu Puhkekeskus
21. Saka Mõisa suvelava
22. Viljandi Kaevumäe lava
26. Tartu Hansahoov
27. Aruküla Laululava
28. Kadrina Laululava
29. Viimsi Rannarahva
muuseumi õu
30. Viimsi Rannarahva
muuseumi õu

TÕNIS MÄGI JUUBELIKONTSERDID PARIMATE LAULUDEGA LÄBI AEGADE

ULTIMA-THULE MUUSIK SEIF ESTRAADIRAADIO
KÜLALISED IVO LINNA MÄRT AVANDI JAREK KASAR
A M E T L I K AU TO PA R T N E R

A M E T L I K I N F O PA R T N E R

9. juuli kell 21 Tartu Laululava
11. juuli kell 21 Pärnu Vallikäär
14. juuli kell 21 Tallinna Lauluväljak
Soodsama hinnaga piletid
saadaval Piletilevi eelmüügis
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KERRY: PEALTKUULAMISES POLE MIDAGI EBAHARILIKKU
Teiste riikide esinduste pealtkuulamises ei ole midagi ebaharilikku, teatas USA välisminister John
Kerry (pildil). Tema sõnul rakendavad kõik rahvusvaheliste julgeolekuküsimustega seotud rii-

gid vastavaid meetmeid ja neile
on abiks igasugune info. Ajakiri
Spiegel ja ajaleht Guardian kirjutasid, et USA on kuulanud pealt
EL-i, Prantsuse, Itaalia ja Kreeka
esindusi. ERR

HIINLASED PEAVAD OMA VANEMAID KÜLASTAMA
Hiinas eilsest jõustunud nn
eakate õiguste seadus kohustab
täiskasvanud lapsi oma vanemaid külastama, seaduse mittetäitmise eest võidakse karistada rahatrahvi või vangistusega.

Seadus ütleb, et lapsed peavad
hoolitsema vanemate „hingeliste vajaduste” eest, ei tohi neid
hüljata ega tõrjuda. Seadusega
püütakse lahendada süvenevat
üksikvanurite probleemi. ERR

Kriisis Horvaatia liitumisega sai
Euroopa Liit suuremaks kui iial varem
Alates eilsest on Horvaatia EL-i 28. liikmesriik.
Samal ajal on nii uustulnuk kui ka liit kriisis.

Kuidas suhtuvad
horvaadid EL-iga
liitumisse?

Kaivo Kopli

•• „1. juuli tähendab pika tee-

kaivo.kopli@epl.ee

konna lõppu. Kindlasti liikusime eemale kitsarinnalisest
natsionalismist, mis märkis
meie esimesi iseseisvusaastaid, ja võtsime vastu euroopalikud standardid.” Stipe Mesic,
endine president.
•• „Mida siin tähistada? Ilma
EL-ita või koos, ma ei tea, mis
meiega juhtub. Isegi EL ei ole
praegu roosiaed, kuidas me
siis saame üldse siin paranemist loota?” Stefica Pale-Valjak, pankroti veerel oleva tekstiilitehase töötaja.
•• „Mul on hea meel, et ma
saan otsida tööd välismaal ja
raha teenida. Kuid ma olen ka
kurb, et me ei saa seda teha
Horvaatias, sest meie majandus on vilets ja pole töökohti,
isegi minusugustele.” Marko
Jakic, arvutiasjanduse tudeng
Zagrebis.
•• „Ma vaatan Kreekat ja hirm
tuleb peale. Majanduslik olukord ei muutu paremaks, see
läheb ainult hullemaks. Kõik
läheb kallimaks ja meil on
vähem raha.” Dijana Ivascanin, arhitekt.
•• „Horvaatia ühineb EL-iga
reformimata ja valmis olemata
riigina ja blokk käsitleb meid
kui kedagi, kes vajab kiireid
muutusi.” Velimir Sonje, Zagrebi juhtiva ärikonsultatsioonifirma Arhiv Analitika töötaja.

Kui viimati 2007. aastal liitusid
EL-iga Bulgaaria ja Rumeenia,
valgusid sealsed tänavad täis
juubeldavat rahvast. Rõõmustavaid inimesi oli eile Horvaatiaski palju, kuid nende tunded on vaoshoitumad, nagu
on pisut tagasihoidlik Horvaatia liitumispidustuste eelarvegi oma 700 000 euroga. Ja
ega ole just kiita ka meeleolud
EL-is tervikuna.
28. liikmesriik on pärast
1991.–95. aasta sõjas Jugoslaaviast vabaks võitlemist kõige
hullemast retsessioonist räsitud. Ja pärast 22 aastat iseseisvust loovutas see riik nüüd Euroopa Liitu astumise pidustustel Zagrebis võis näha nii naeratavaid kui ka sügavalt mõttesse vajunud inimesi.
Foto: AP / Scanpix
mõnevõrra oma suveräänsust
liidule, mis omakorda on loo- Armeeniat ja Kõrgõzstani.
misest saadik heidelnud suuri- Kellel tööd on, sellelt võetakHorvaatia võrreldes Eesti ja Euroopa Liiduga
mate majanduslike ja ka polii- se tulumaksuna 25%, mis on
Eesti
Eesti Horvaatia Euroopa Liit
tiliste väljakutsetega.
EL-is üks kõrgemaid määrasid.
Pindala
 
 
  
Paljude horvaatide jaoks on
Probleemideks on korruptKM
ligi kümneaastaste europüüd- sioon ja maksupettused, jäigad
Rahvaarv
,
,

luste tulemus kaotanud oma tööseadused. Rahvas vananeb
MILJONITES
varasema sära. Viimase arva- ja noored rändavad välja. KuiSKT


 
MILJARDITES EURODES
musuuringu kohaselt toetab gi Horvaatia ei ole veel eurot
SKT inimese kohta
siiski liitumist 56% (üks vara- kasutusele võtmas, meenutab



PROTSENT EL-I KESKMISEST
sem uuring andis välja küll ta siiski paljuski ühisraha võlaSKT kasv
vaid 45%), samas kui eelmisel kriisis vaevlevaid lõunapool2013. A I KV, AASTANE VÕRDLUS,
–,
,
–,
aastal toimunud liitumisrefe- seid liikmesriike. Pole ime, et
PROTSENTIDES
rendumil vastas jaatavalt 66% Saksa mitte just vaoshoituseInflatsioon
MAI 2013, AASTANE VÕRDLUS,
,
,
,
osalenutest, keda oli aga ainult ga tuntud ja pigem liialdustePROTSENTIDES
Horvaatia
43%. Juunikuine küsitlus näi- ga lahmiv, aga siiski massitiTööpuudus
,
,
,
tas, et kõigest 7% horvaatidest raažis väljaantav ajaleht Bild
APRILL 2013, PROTSENTIDES
tahtsid liitumispidustustel ilu- kuulutas Horvaatia „meie
Allikas: Eurostat; graafika: Maret Müür
tulestikku, 42% ei
pidanud tseremoona,” leiti artiklis. Arusaam, et
niaid vajalikuks.
EL-i liikmelisus tähendab suuPaljude horvaatide jaoks on remat õitsengut, „ei ole muud
Pidustuste korraldamise valitsuskoeuropüüdluste tulemus kao- kui suur illusioon”.
misjoni juht Tomistanud oma varasema sära.
Väsinud laienemine
lav Saucha andiski
teada, et kavandati
Liidu eelmised laienemised
„mõistlik ja mõõdukas tsere- maksumaksjate raha uueks 2004. ja 2007. aastal toimuThe European Police Office is currently seeking candidates (m/f) for the post of
moonia, vastavalt riigi majan- surnuaiaks” ja küsis hiljuti: sid maailmamajanduse buuduslikule olukorrale”.
„Kas liit teeb endale ka mida- mi ajal. 2008. aastal alanud
gi head seda Balkani riiki vas- majanduskriis on süvendaTööpuudus on 18%
tu võttes?” Järgmisel eelarve- nud nn laienemisväsimust ja
Lühidalt öeldes on seis halb. perioodil on Horvaatiale EL-i ettekujutust, et EL on jõudMajandus on olnud kas lan- fondidest ette nähtud 11,7 mil- nud oma loomulike piirideni
The vacancy announcement, the application form with the information on how to apply as well
guses või nullis 2009. aastast jardit eurot.
ning tekitab ise endale tüli,
as the rules on the selection of the Deputy Director can be found on Europol's website:
saadik, sel aastal prognoosiHorvaatiagi meedias kõla- võttes endisest Jugoslaaviast
www.europol.europa.eu
takse SKT kahanemist veel vad negatiivsemad toonid, kui- vastu uusi liikmeid. „EL 2013
0,4% võrra. Tööpuudus ula- gi pigem vastupidises mõttes. on täiesti erinev EL-ist 2004,”
tub 18%-ni. Välisinvesteerin- Nii näiteks pani päevaleht ütles Reutersile Euroopa
gud on suuresti kahanenud ja Novi List artiklile pealkir- Komisjoni endine laienemisneid ei aita ligi meelitada ka jaks „Miks horvaadid ei rõõ- volinik Günter Verheugen.
selline näitaja nagu ettevõtte musta?” ja kirjutas: „Tänased
Horvaatias visatavat ka naltulumaks 20%. Maailmapan- eurooplased, eriti need perifee- ja. Nimelt võtvat britid euroliiClosing date for applications:
ga äritegevuse lihtsuse edeta- rias, kuhu Horvaatia kuulub, tu saabuvat Horvaatiat vastu
31 July 2013 midnight (CET)
belis on Horvaatia 84. kohal on hirmul selle pärast, mida tervitusega: „Aga palun, võtehk tagapool naabreid Make- toob tulevik. Nad tunnevad ke meie kohal istet. Me just
dooniat ja Montenegrot ning end reedetuna, mahajäetu- lahkume.” 1
2

Deputy Director

a
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KROONILINE TÖÖPUUDUS EUROOPAS
Kui me ei muuda paljusid asju
oma sotsiaalses leppes, jõuame väga tõenäoliselt kroonilise suure tööpuuduse faasi. […]
Peame leidma uusi viise jaotamaks tasulise tööhõive hüvet,

mida on vähem, kui oleme arvanud, ning otsima jõudeaja tegevusi ja elustiile, mis eeldavad
vähem piiramatut tarbekaupade
omandamist.
JOSÉ MANUEL FERNANDES (PÚBLICO)

TÖÖKOHAD MAAL
Ligi 56% töökohti maal on teeninduses ja 32% töötlevas tööstuses. Kuid nende töökohtade
pärast konkureerivad maapiirkondadega edukalt linnad. Uued
töökohad õhukese riigi ja era-

KOONDAMISEST
sektori efektiivsuse kasvu tingimustes tekivad vaid tööstuse ja teeninduse mikro- ja väikeettevõtetes.
EVEA ASEPRESIDENT MARINA KAAS

Mõtlen sellest nii, et vahel ei julge inimesed oma elus muudatusi teha ka siis, kui ei olda olemasolevaga rahul. Siis on hea,
kui muudatus tuleb väljastpoolt.

(ÄRIPÄEV)

AS-I TERE JUHT OLIVER KRUUDA (PM)

EESTLASED on säästnud maksetelt 15 miljonit eurot

MAJANDUSKASV ja inimeste õnn

Eestlaste kasu SEPA-st on
pankade valiku küsimus

Peeter Jalakas: majanduskasv eesmärgina on kesine

Eesti Panga makse- ja arveldussüsteemide osakonna juhtivspetsialist

Ü

leminek ühtsele
euromaksete
piirkonnale ehk
SEPA-le alates 1.
veebruarist 2014 tähendab
eelkõige seda, et nii eraisikud
kui ka ettevõtted saavad kogu
Euroopas igapäevaseid pangatoiminguid teha oma kodupanga pangakontot ja -kaarti
kasutades. Teisisõnu – kui
Eesti elanik läheb välismaale
näiteks õppima või töötama,
pole tal enam vaja selles riigis
avada pangakontot kohapealsete arvelduste tegemiseks,
sest rahaasjade korraldamiseks piisab ainult pangakontost tema kodupangas.

Maksete kiiruse küsimus
Euromaksete kohalejõudmise
kiirus Euroopa riikide vahel
on juba paranenud: kui seaduse järgi peab raha saajani
jõudma hiljemalt järgnevaks
arvelduspäevaks, siis sageli
saabuvad maksed tegelikult
kiiremini. Alates eurole üleminekust 2011. aastal on ühtsed

Uued reeglid võivad
kaasa tuua vajaduse
oma makseharjumusi
natuke muuta.
tel on üsna lihtne avada pangas
konto, võrrelda teenustasusid
ning vahetada soovi korral panka ja automaatselt üle viia juba
salvestatud maksekorraldused
ning teised makseteenused.

Elukohast sõltumatu
Uue aasta algul laienevad maksete tegemise võimalused veelgi. Kui juba praegu saavad
Eesti inimesed teha eurodes
ülekandeid kogu Euroopas
sama soodsalt kui Eestis, siis

HILLAR METSA METSIK MAAILM

alates 1. veebruarist 2014 tekib
juurde piiriülese otsekorralduse võimalus (SEPA otsekorraldus). Mis sisuliselt tähendab,
et kui näiteks Brüsselis korterit üüriva isiku üürilepingus
nähakse ette kommunaalarvete tasumine otsekorraldusega,
siis on võimalik seda teha ka
Eestis asuvalt pangakontolt.
Kuna tegemist on uue teenusega, ei pruugi seda iga pank esialgu pakkuda. Nõudluse kasvades peaks aga ka teenusepakkujate ring laienema.

K

ui Euroopas tekivad
tulevikus paremad
võimalused teenustasude võrdlemiseks
ja pangakonto avamise tingimusi ühtlustatakse (alles hiljaaegu esitas Euroopa Komisjon
ettepaneku, mille siht on lihtsustada pangakonto avamist
kogu Euroopas), siis saavad
kõik eurooplased valida
endale sobivaima teenusepakkuja riigist või oma elukohast sõltumatult. Näiteks kui
Hollandisse õppima suunduv
tudeng leiab, et seal on pangateenused soodsamad, siis
saab ta oma kodupanga valida
Hollandis ja jääda selle panga
teenuseid kasutama ka siis, kui
ta Eestisse naaseb.
Järgmise aasta alguses kehtima hakkavad uued reeglid ja
eeskirjad võivad kaasa tuua
vajaduse oma makseharjumusi natuke muuta, kuid seeeest muutub rahaasjade ajamine kogu Euroopas sarnasemaks ja kiiremaks. 1

Foto: Andres Putting

Rainer
Olt

üleeuroopalised maksetingimused, sh rahvusvahelise kontonumbri kasutamine, vähendanud Eesti inimeste kulutusi,
kuna riigisiseste ja rahvusvaheliste maksete hind muutus
ühesuguseks. Eesti inimesed
on pärast euro kasutuselevõttu kahe aasta jooksul maksetelt säästnud hinnanguliselt 15
miljonit eurot.
Võrreldes ülejäänud Euroopaga jõuavad Eestis maksed
praegu ühest pangast teise kiiremini. SEPA võimaldab pankadel tänast arvelduskiirust säilitada, aga kuna pangad saavad
ise valida, millist maksesüsteemi kasutatakse, on edasise kohta lõplik sõna pankadel.
Eesti on pangateenuste kättesaadavuselt Euroopas esirinnas. Eestis ametlikult elavatel,
töötavatel või õppivatel inimes-
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Intervjuu
Britt Rosenberg
arvamustoimetaja

MTÜ Eesti Kultuuri Koda
juhatuse liige Peeter
Jalakas mõtleb, kuidas
seada poliitika eesmärgiks inimeste õnn.

••Kuidas saab poliitika ees-

märgiks olla inimeste õnnelikuks tegemine?
Ma ei arvagi, et loosungiga
„Eesmärgiks on õnnelikud inimesed!” välja tulles see kohe
ka juhtuks. Aga kui me arutleme, milleks riik üldse loodud on ja mis võiks tema eesmärk olla, on teisi ideid väga
raske leida. Mis muu saaks
riigi kui struktuuri eesmärk
üldse olla, kui tagada see, et
seal elaksid õnnelikud inimesed? Majanduskasvu sihiks
seadmine tundub minu jaoks
veidi kesine: kõhu täis söömine on küll üks esmaseid vajadusi, aga sellest jääb inimeseks olemiseks väheks.
••Õnn seisneb igaühe jaoks
eri aspektides. Kuidas saab
riikliku poliitikaga õnne kõigile tagada?
Õnn ongi individuaalne asi,
seega ei räägi me õnnest isiku tasandil. Mul ei ole sellist
illusiooni, et mingisse kuitahes
suurde gruppi kuuluvad inimesed on kunagi kõik ühel hetkel
koos õnnelikud. Aga see grupp
võib võtta õnnelik olemise sihiks. Riigil peaks olema
eesmärk, mis annaks poliitilisele debatile sügavama mõõtme ja kodanikule arusaama,
miks ta mingitest oma õigustest loobub ja mille nimel kogu
trall käib. Kokku lepitud ühise eesmärgi puhul saaksime
ametnike ja poliitikute tegevust paremini hinnata.
••Kas selle asemel ei peaks poliitikaga taotlema midagi, mille tulemusi saab kindlalt näha
ja kontrollida?
Me mured ja probleemid jääksid alles ka siis, kui oleksime viie rikkama riigi hulgas.
Majanduslik heaolu on inimliku õnne puhul üks, aga mitte
ainus eeldus, ja selleks ei pea
põhjendust kaugelt otsima.
Eestlane on tänaseks ikkagi ju
jõukam, kui ta oli 1990-ndatel, aga ma ei tea, kas ta on
ka õnnelikum. Eesmärgiks
tuleks seada midagi, mis on
kõrgem, ajatum.
••Mis ühiskonnas takistab õnnelikkuse poole suundumist?

Oleme liialt palju poliitikute otsustada jätnud, ütleb Jalakas.

Meie ühiskonnas on vildakas
see, kui palju me oleme elulisi otsuseid jätnud poliitikute teha. Nii ootamegi seda,
et poliitikud meile ütleksid,
kuhu ühiskonnana liikuda.
Seda ei juhtu. Poliitikuamet
pole pikka pilku eeldav, vaid

Mis muu saaks riigi
eesmärk olla, kui
tagada, et seal elaksid
õnnelikud inimesed?
pigem lühikese perspektiiviga: 4–5 aastat. Seega peab
ühiskond kaugema eesmärgi
ise sõnastama. Poliitikute asi
oleks siis vaielda selle üle, kuidas seatud eesmärgini jõuda.
Eks too eesmärk määrab ka
selle, kui tõsiselt võetav kogu
debatt on.

••On meil riike, keda eesku-

juks võtta?
Praegu on peataolek kogu tsiviliseeritud maailmas – keegi
ei tea täpselt, mis juhtuma hakkab. Kriisi(de) põhjused pole
ju kadunud. Seega võiks me ise
eeskujuks olla. Meil on väike
paindlik ühiskond ja siduvaid
kammitsaid seeläbi vähem.
••Milline on plaan, et õnneliku ühiskonnani jõuda?
Esiteks peame selgeks rääkima
selle, mis meil riigina juba olemas on – ja meil on seda väga
palju–, teiseks analüüsima, mis
meil puudu on, ning selle suunas liikuma hakkama. Kolmandaks tuleb arutada, mis meil on,
aga mida ei peaks olema, ning
seejärel peaksime sellest vabanema. Need on lihtsad printsiibid. Plaanime teemaga edasi minna arvamusfestivalil
Paides. 1

Mida on uuringute järgi õnnetundeks vaja?
•• Suhted, eriti naissoost ini-

mestega, teevad mõlemast
soost inimesi õnnelikumaks.
•• Õnnega seostub ka SKT –
jõukate maade inimesed on
õnnelikumad.
•• Laste kasvatamine kipub
vanemate õnnetunnet vähendama, ent järglaste täiskasvanuks saades suureneb see taas.
•• Õnnetunnet suurendab tööga teenitud raha, mitte aga näiteks loteriivõit.

•• Abielus inimesed on õnneli-

kumad, kuid see võib olla põhjustatud tõsiasjast, et õnnelikud inimesed lihtsalt abielluvad vähem õnnelikest rohkem.
•• Inimesed, kes arvavad, et
kontrollivad oma elu ise, on
suure tõenäosusega õnnelikud.
•• Raha ja õnn on seoses, kuid
ainult teatud piirini – USA-s
kahaneb seos õnne ja raha vahel
minimaalseks siis, kui aastasissetulek jõuab 75 000 dollarini.
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ARVUTIKESKUSE VÕTAB ÜLE LÄÄNEMAA ETTEVÕTJA

ÄRILEHT

Üle-eelmisel nädalal ootamatult
kaupluste sulgemisest teatanud
Arvutikeskuse päästab hingusele
minemast Eesti 150 rikkama hulka kuuluv ärimees. Uus investor
on Haapsalu ettevõtja Arne Ves-

PKC KEILA TEHAS VAHETAB JUHTI

ke koos paari Arvutikeskuse senise töötajaga.
Veske on väikelaene pakkuva OÜ Koduliising omanik. Arvutikeskuse asemele luuakse uus
ettevõte. Äripäev

Eesti suuruselt kolmanda eksportija PKC Eesti AS-i Keila
tehast asub alates 12. augustist
juhtima Kristjan Gans, endine
juht Lauri Rohtoja edutati uue
Eestisse loodud keskuse juhiks.

Skype’i Eesti juht: Eesti edu
pole alati mujal kopeeritav

Kasutatud
kaupade
müük
kasvas
Statistikaameti andmeil ületas kasutatud kaupade müügiga tegelevate ettevõtjate
arv esimeses kvartalis 700 piiri. Kahe aastaga kasvas kaupluste arv 110 võrra. Aastaga
suurenes teise ringi poodide
käive 1,5 korda. Sealjuures
töötab seal üle 2000 inimese.
Kahe aastaga on töötajate
arv ligi neljandiku võrra suurenenud. „Põhjuseid on mitmeid: loodi uusi kauplusi, sest
hinnatundlik klient on huvitatud soodsamate hindadega
kaupadest. Teisalt on uuskasutus üha laienemas ning praktilise mõttelaadiga inimesed
otsivad tihti endale vähekasutatud kvaliteetset teise ringi
kaupa. Samuti on mitme aasta pikkune töö kasutatud kaupade müügis viinud selleni, et
kauplusi avatakse ka väiksemates piirkondades,” selgitas
kaupmeeste liidu juht Marika
Merilai. 1 Kadri Paas

Intervjuu
Hans Lõugas

tehnoloogiatoimetaja

Palgatöö asemel IT-akadeemia juhtimise kasuks
otsustanud Tiit Paananen
ütleb, et võtab aja lihtsalt
ringivaatamiseks.

••Kui te Skype’i Eesti kontori

juhiks saite, kas teil oli tähtajaline leping, mida tänavu enam
ei pikendatud?
Ei olnud. See oli mullu ikkagi sisulises mõttes juhivahetus.
Sten [Tamkivi] otsustas ameti maha panna ja mina võtsin
temalt selle rolli üle.
••Skype on pärit tavalisest
laua- või sülearvutist, maailmas võtavad aga võimu mobiilsed seadmed. Kuhu Skype liigub? Mina kasutan keskmises
päevas suhtlemiseks Skype’ist
rohkem Viberit, paljud teised
ilmselt ka.
Skype’i on fokuseeritud rich
and deep kommunikatsioonile, mis on intiimsem ja kestuselt pikem suhtlus. Viberi suhtlus sõnumitega on teises vormis, see on pinnapealsem.
Näiteks Skype’i kõned on
ligi viis korda pikemad kui
tavalised telefonikõned, sest
kogemus on rikkalikum. Kui
videokõne on püsti, siis sa
tahad seda pigem jätkata kui
ära lõpetada.
••Mobiilsete seadmete arvutusvõimsus on seni veel
nõrgem kui tavaarvutis. Kas
Skype’il on tulevikku?
Aga mitte kauaks! Skype’il
on kindlasti mobiilne tulevik,
kuigi mobiilsetel rakendustel
on nõrk koht – patarei kestvus. Skype tuleb PC-kesksest
maailmast, kus elektrit üldjuhul jagub. Viimastel aastatel oleme päris suure arhitektuurse muudatuse läbi käinud,
et mitte olla mobile also (ee ka
mobiilis), vaid mobile awesome
(ee mobiilis suurepärane). Näiteks Windows Phone 8 peal on
Skype juba patareid säästev.
Peale selle on mobiilis oluline, et programm läheks kiiresti käima ja andmete sünkroniseerimine ei võtaks kaua
aega. Sinna poole on Skype
väga tugevasti liikumas.
••Kas Skype’i kasutaja peab
arvestama, et mõne riigi julgeolekuteenistusel on tema
suhtlusele ligipääs?
Skype’il on kasutajaid 200 riigis ja ettevõte peab nende rii-

Rahvusvahelisse PKC gruppi
kuuluva PKC Eesti AS-i põhitegevus on juhtmeköidiste ja Skandinaavia auto- ja elektroonikatööstuse ettevõtetele ühenduskaablite tootmine. Ärileht

Eestis on kergem tehnoloogilisi uuendusi teha, sest
inimesed usaldavad riigi
elektroonilisi teenuseid,
kinnitab Tiit Paananen.
Foto: Andres Putting

Skype saab kohe
kümneaastaseks
Skype on 2003. aasta augustis välja tulnud internetikõne
tarkvara, mille tegid eestlased
Ahti Heinla, Priit Kasesalu, Jaan
Tallinn, Toivo Annus, taanlane
Janus Friis ja rootslane Niklas
Zennström. Praeguseks miljardäriks saanud Zennström
ütles ajalehele Dagens Nyheter, et Skype’i lõid nad Friisiga
rahapuuduse tõttu.
2005. aastal ostis eBay firma 3,1 miljardi dollari eest.
Neli aastat hiljem müüs eBay
65% Skype’ist investoritele 1,9
miljardi dollari eest. Microsoft
ostis Skype’i 8,5 miljardi dollari eest 2011. aasta oktoobris.
Tänavu sulges Microsoft oma
MSN Messengeri ja viis kõik
kliendid üle Skype’i.
2012. aastani oli Skype’i
Eesti kontori juht Sten Tamkivi, eelmise aasta algusest
tänavu septembrini juhib firmat Tiit Paananen.

kide seadusi täitma. Skype
annab välja andmeid kohtumääruse alusel, täpselt nagu
uurijad saavad andmeid
mobiilioperaatoritelt. Microsoft on nende määruste kohta
ka andmed avaldanud.
••Vaatame korraks Eesti ITmaastikku. Skype oli kunagi
meie suurim start-up, nüüd käivad teised start-up’id teie ukse
ees töötajaid värbamas. Milline
on Skype’i perspektiiv Eestis?
Üldjuhul oleme Eestis kasvanud 10% aastas, mis puudutab inseneride arvu. 2007. aastal kasvasime ligi 20% ja 2012.
aastal üle 20% aastas. Palkasime eelmisel aastal 94 inseneri
ja sel aastal oleme palganud 30
inseneri. Skype’i kasv Euroopas jätkub.
••Te tulete Eesti IT-edulooks
olevast firmast ära ja hakkate tegelema haridusega. Miks?
Ma olen Skype’is näinud nelja erinevat omanikku ja kasvatanud üles kolm meeskonda.
Kasvanud ise seejuures oluliselt. See pole olnud lihtne töö,
pigem on see mu maailma veel
rohkem avanud. Ma lõpetasin
just kaheaastase globaalse projekti Skype’i inseneride koolitusosakonna loomisel.
Tekkis hea hetk, et hakata
ringi vaatama. Ma võtan alati piisavalt aega mõtlemiseks,
mida edasi teha, aga Skype’is

initsiatiiv vastu võetud, nüüd
otsitakse inimesi, kes visiooni
strateegiaks teeks ja ellu viiks.
Eesti räägib seal väga tugevalt
kaasa kasvõi näiteks president
Ilvese näol Euroopa pilvandmetöötluse arendamise nõukoja esimehena, Taavi Kotka
tegeleb sellega. Soomlastega käib tihe arutelu, kas nad
võiks meie X-tee arhitektuuri matkida.
Need on suured asjad ja
võimalused meil endil midagi Euroopas ära teha, selle
asemel et oodata, kas midagi tuleb siia. Üks näide sellest ootamisest tuleb järgmisel aastal, kui pankade arveldusarvete
numbrid muutuvad
„Skype’is eriti palju aega ei
ja maksed muutuvad meie jaoks aegteki, et niisama inimestega
lasemaks. Võib-olla
kohtuda ja rääkida.”
see on asi, mida me
saaksime ise teine••Kõrvalt paistab, et mitu juh- kord vältida ja pakkuda arhiti tõmbab edukas eraettevõttes tektuuri, mudeleid, kompotööle kriipsu alla ja läheb avali- nente, mis võimaldavad asju
ku sektori poole, peale teie ka kiiremini ja paremini teha.
majandusministeeriumi aseKindlasti tuleb ära märkikantsler Taavi Kotka. Mis sala- da, et Eestis tehtavad asjad
plaan või eesmärk teil on?
pole üksüheselt kopeeritavad.
Salaplaani ei ole. Lihtsalt Ees- Meil on kergem uuendusi teha,
tis on õnnestunud tänu hea- kuna Eesti inimesed usaldavad
le juhtimisele või hoopis juh- riigi pakutavaid elektroonilitimise puudumise tõttu riigi si teenuseid piisavalt ja meil
tasandil palju ära teha. Euroo- pole varasemast ajast pärandipa tasandil on digitaalse turu na ränkrasket masinavärki. 1
ausalt öeldes eriti palju aega
ei teki, et niisama inimestega
kohtuda ja rääkida.
IT-hariduses on mul midagi võimalik ära teha, kuna ma
olen sellega niikuinii Eesti
infotehnoloogia ja telekommunikatsiooni liidu (ITL)
kaudu seotud. See sobib hästi vabatahtliku tööna tegemiseks ja mõtlemiseks, mida tulevikus teha.
••Kust te palka hakkate
saama?
Olen valitud ITL-i juhatusse.
IT-akadeemia on vabatahtlik
töö. Palka ei hakka ma saama
mitte kummastki.

Petised
müüvad
võltspanne
Tarbijakaitseamet on saanud
mitu kaebust Tallinna kaubanduskeskuste parklates ja
elamupiirkondades potte ja
panne müügiks pakkuvate isikute kohta, kes petavad ostjaid. Kaebuste järgi väidavad
pealinnas ringi liikuvad üksik
mees või mees ja naine, et on
Hackmani köögitarvete firma
Poola-esindajad. Endi sõnul
olevat nad teel Venemaale ning
pidavat enne sõitu vabanema
hulgast pottidest ja pannidest.
Kaastundest ja soodsate
hindade tõttu on inimesed
kulutanud suuri summasid
väidetavalt Hackmani toodetele, mis on hiljem osutunud
odavaks järeletehtud kaubaks.
Ameti andmeil on pettuse tõttu kaotatud 500–1000 euro
suuruseid summasid. Petiste isikuid ei ole tuvastatud.
1 Ärileht

Vabandus
Eilse Eesti Päevalehe Ärilehe
külgedel ilmunud artikli „Statistika ei peta: palgad tõusevad küsimatagi” kõrval olnud
nõuannete rubriigi allikaks oli
ekslikult märgitud CV Online. Õige olnuks CV Keskus.
Vabandust. 1 Kadri Paas
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TÖÖTOAD NÄITUSEL „KÕRVALNÄHUD”
Juuli kolmapäevadel kella 17–19
toimuvad EKKM-is näitusel „Kõrvalnähud. Side Effects” täiskasvanutele (vanuses 15+) loomingulised töötoad. Need on inspireeritud näitusest ja tähtsusta-

vad loovprotsessi, on mängulised ega eelda osalejatelt eelnevaid käelisi oskusi või teadmisi
kaasaegse kunsti kohta. Tasuta
töötoad sisaldavad lühikest giidituuri. EPL
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MARGE MONKO NÄITAB TARTUS OMA KUNSTI
Neljapäeval kell 17 avatakse Tartu kunstimuuseumis Marge Monko
(pildil), 2012. aasta Henkel Art.Awardi laureaadi isikunäitus „Kuidas
kanda punast?”. Eesti kunstiavalikkus tunneb Monkot kui oma huvideringi väga teadlikult määratlevat, selles asjatundlikult toimetavat
ja teemadesse sügavuti minevat kunstnikku. Tema loomingu keskne
uurimisobjekt on naiste koht ühiskonnas. EPL

Lapsed hakkavad Haapsalus
detektiiviks, taustal Valge Daam
tasandit – laste tasand, täiskasvanute armastuskolmnurga draama ja viimaks see osa
süžeest, mis toimub keskajal.
••Kas helilooja on valitud? Kas
sari saab ka oma tunnuslaulu
või laulud?
Helilooja otsingud käivad
aktiivselt, olen põgusalt rääkinud kolme-nelja inimesega,
aga see asi pole veel otsustatud. Loodan küll, et sari saab
ka tunnuslaulu, katsun vähemalt ühe või kaks laulu sinna
sisse panna.
••Sihtgrupi mõttes pole see
siis üksnes lastesari?
See on koguperesari, kus on
täiskasvanutele oma liin ja lastele oma. Ja neile, kellele meeldib natuke müstikat ja põnevust jälgida, on seal Valge
Daami lugu, mis ulatub 1472.
aastasse. Žanrilt on ta põnevus- või siis kriminaaldraama. Lahendatakse vargusi ja
tänu keskajale on olemas ka
müstiline element: alkeemia
ja homunkuluse valmistamine. Aga ka õnnetu armastus
ja väga õnnetu surm. Keskaja
liin raamib kogu seda lugu,
lõpuks saadakse teada, kuidas see Valge Daam sündis
ja kuidas legend praegu elus
püsib. 1

Intervjuu
Kaarel Kressa
toimetaja

Lavastaja René Vilbre
hakkab juulis väntama
ETV2 uut kogupereseriaali, kuhu kandideeris
viissada last.

••Kui kaugele on telesarja

„Väikelinna detektiivid” tegemine jõudnud?
Oleme kahe nädala pärast
võtetele minemas, arvan, et
need võiksid alata 16. või 17.
juulil. Praegu [eile lõunal] sõidamegi just Haapsallu erinevaid võttepaiku kokku leppima. Praegu on näitlejate valimise viimane faas, kohe-kohe
hakkame lastega proove tegema. Ühesõnaga, produktsioon
käib täie hooga.
••Millal võiks sari ETV2 eetrisse jõuda?
Sõltub, millal me valmis saame, arvatavasti novembris või
jõuluajal. Sarja ei ole veel väga
täpselt eetrisse planeeritud,
kuna me lõpetame produktsiooniga alles augusti keskpaiku ja küsimus on selles, kuidas
me jõuame postproduktsiooni,
helindamise, muusika ja muud

Laste ja täiskasvanute lugude kõrval käsitleb sari ka Haapsalu linnuse kuulsa Valge Daami lugu.

tud ja B-valik on veel igaks
juhuks tagataskus.
••Kuidas te neid valisite?
Nelja näitlejakoha
peale oli kandideeRené Vilbre
rimas ligi 500 last.
režissöör
Alguses etteantud
Loodan, et sari saab tunnus- ülesandeks oli teha
endast video lõik,
laulu, katsun vähemalt ühe
mille järgi valiti
laulu sinna sisse panna.
välja 60, kelle jutt
ja välimus tundus
••Kas lapsnäitlejad on nüüd eriti lootustandev. Nemad
said casting’ule, kus tehti juba
valitud?
Praeguseks on neist 99,9% vali- näitlejakatseid. Luuletuste ja
tud ja kindlad, nüüd uurime, etüüdide põhjal valiti välja
kui kättesaadavad nad on. kümme last. Nende kümneÜtleme nii, et A-valik on teh- ga tehti taas kolm päeva katasjad valmis. Natuke sõltub ka
eetriplaanidest, täpsem vastus
peaks selguma augustikuus.

seid, juba ka improvisatsiooniproove, stsenaariumijupiga
kaamera ees. See oli selleks, et
näha, kuidas laps kaamera ees
käitub ja milline on tema näitlejaorgaanika, vaatasime, kuidas diktsiooniharjutused välja tulid, ja nii edasi. Nüüd on
välja valitud neli last, kellega
hakkame juba stsenaariumipõhiselt proovi tegema.
••Ja ülejäänud näitlejad?
Täiskasvanutest on põhinäitlejad valitud ning jaa-sõna
on saadud umbes pooltelt.
Mõningate väiksemate rollide jaoks otsime praegu veel
kiiresti osatäitjaid.

Foto: Priit Simson

••Kas saate ka mõne nime

nimetada?
Kaks põhinäitlejat, kes on
kindla jaa-sõna öelnud, on
Tambet Tuisk ja Hilje Murel.
Nädala jooksul peaks selguma
veel hulk päris suuri staare, kes
on põhimõtteliselt nõus, aga
me ei ole veel suutnud paika panna, kuidas võttepäevade graafik neile sobib. Aga
Tambeti ja Hiljega on juba
kokku lepitud. Nemad mängivad põhilist vanematepaari ehk kahe Haapsalus kohapeal oleva lapse vanemaid,
kes hoiavad ühte tegevusliini. Seal on kolm paralleelset

Pärnu filmifestival näitab,
kuidas jääda inimeseks
ka võimu raudsete
pihtide vahel.
Mari Peegel

mari.peegel@epl.ee

Eile algas Pärnus järjekorras
27. rahvusvaheline dokumentaal- ja antropoloogiafilmide
festival, mis pärast suvepealinna programmi lõppemist
liigub 21. juulini ringi mööda Eestit. Filmid kaugetest
inimestest ja eludest jõua-

vad valgele linale ka Haapsalus, Elvas, Viljandis, Manijal, Vormsil, Heimtalis ja
Toomaninal.
Linastuvate filmide sünopsiseid lugedes on taas paista
sügav humanistlik joon, mis
programmi valitud dokumentaalteoseid läbib. Režissööride väärtushinnangud tulevad
eelkõige esile filmi teema valikutes, sest otsustus- ja hindamisruumi on vaatajale jäetud
piisavalt. Ka filmipeo juhtlauset „Vaim ja võim” saab tõlgendada üsna vabalt. Programmi
nimekamaid teoseid (vt kõr-

val) laseb eetrisse ka ETV, kuid
ka ülejäänud kava on maailmast huvitujaile isuäratav.

Eesti elu ehedus
Näiteks David Fedele „E-prügimägi”, mis kõneleb eluohtlike elektroonikajäätmete müügist Aafrikasse ning sellest, mis
kaubaga mustal mandril juhtub. „Bajari, mustlaste Barcelona” avab vaatajale Bacelona romade elu nende flamenkoharrastuse kaudu. Bajari on
hellitusnimi, mille romad on
sellele Hispaania rannikulinnale andnud. Ka eestimaiste

ETV eetris:
2. juulil kell 21.45
„Vale aeg, vale koht”

3. juulil kell 21.45
„Roman Polanski,
mälestusfilm”

4. juulil kell 21.45
„Ai Weiwei: ei mingit
vabandust!”

5. juulil kell 21.45

„Marina Abramović: silmitsi
kunstnikuga”

6. juulil kell 21.35

„Ilma burkata trellide taga”

KOGUPERESERIAAL

Režissöör: René Vilbre
Stsenarist: Mihkel Ulman
Linastub ETV2 eetris aasta lõpus.

Kaader filmist

Pärnu dokfilmid jõuavad ka
väikeste maanurkade inimesteni

„Väikelinna
detektiivid”

„Silmitsi kunstnikuga” näitab
Abramovići ette valmistamas
oma retrospektiivi MoMas.

dokkide valik Pärnu dokifestivalil on soliidne, sest esindatud on nii Eesti elu ehedus kui
ka kõrgemad sfäärid.
Viimasena mainitut esindab ekstreemse kunstniku
Jaan Paavle portreefilm, mille
autor on Tõnis Lepik. Poeedist
ja kunstnikust Paavlest kõneleb film „Alati on alati”, mis on
filmitud tema viimasel eluaastal, kui oli käsil 70. sünnipäeva isikunäituseks valmistumine. Liis Nimiku film „Parem
homne” kõneleb nendest eestlastest, kes elavad rändtöölistena Soomes. Nimiku dokk
vaatab Helsingi lähedal asuvasse majja, kus allkorrusel
elab tosin eestlast ja ülakorrusel tööandja, soomlane Tomi.
Kodust kaasa võetud mured
ja pidev ooteseisundis elamine
ei lase filmi-eestlastel kultuuri
vastu huvi tunda. 1
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LOEBILT VÕIMAS REKORD

KORVPALL VABADUSE PLATSIL

DMITRIJEV WALESI EI SÕITNUD

Üheksakordne autoralli maailmameister prantslane Sébastien
Loeb võitis Pikes Peaki mäkketõusuvõistluse võimsa rajarekordiga. Spetsiaalselt selleks võistluseks valmistatud Peugeot 208

Tallinnas Vabaduse väljakul esitletakse täna kell 15 alla 20-aastaste korvpalli Euroopa meistrivõistluste võõrustajariigi Eesti osalevat koondist. EM toimub Tallinnas
9.–21. juulini. EPL

Täna õhtul Euroopa liiga I kvalifikatsiooniringis võõrsil Walesi klubi Bala
Towniga kohtuv Tallinna FC Levadia
sõitis mängule ilma Eesti koondise
keskpoolkaitsja Aleksandr Dmitrijevita. Soccernet

T16-ga sõitnud Loeb läbis 12,4
miili (20 km) pikkuse ja 156 kurviga raja 8 minuti ja 13,9 sekundiga, ületades senise rajarekordi
ligi poolteise minutiga.
ERR

Kaia Kanepi kordas
eile elu saavutust
EPL ja Delfi
Wimbledonis
Gunnar Leheste
reporter

Kaia Kanepi on tänavuselt
Wimbledoni suure slämmi
turniirilt võtnud maksimumi
ja jõudnud veerandfinaali, kus
ta mängis viimati 2010. aastal
ning on suure slämmi turniiridel olnud varem neljal korral. Maksimumi võttis ta ka eilsest esimese väljaku publikust,
kes hingas täielikult 19-aastase Laura Robsoni (WTA 37.)
rütmis: huilgas kõrvulukustavalt, kui nende lemmiklaps
võitis punkti, ning ohkas kooris sügavalt, kui pall maandus
võrgus. „Publik oli intelligentne, ei plaksutanud minu vigade peale. Kui Laural hästi läks,
siis eks see hääl oli ikka kõvem
kui tavaliselt, aga ei midagi hullu. Tulin toime,” lausus Kanepi.
Robson oli pärast 6 : 7
(6 : 8), 5 : 7 kaotust nii pettunud, et ei öelnud Kanepile üle
võrgu kätt andes mitte ühtegi
sõna. „Ma ei kuulnud küll, et
ta oleks mulle midagi öelnud.
Mina tänasin teda hea mängu eest, nagu ma alati olen
teinud,” rääkis Kanepi poolteist tundi pärast suurt triumfi Eesti Päevalehele privaatses
intervjuuruumis ajal, mil ajakava kohaselt pidanuks andma hoopis pressikonverentsi.
Ühtegi Briti ajakirjanikku ei
ilmunud aga kohale, sest pool
tundi varem oli oma turniiri
lõpusõnad neile öelnud Robson. Ju oldi siis tüdruku pet-

Kommentaar
Margus Uba

tennisekohtunik

Sabine Lisicki
on Kanepi
vastu favoriit
Angelique Kerberiga oli Kanepil oluliselt raskem mäng kui
Laura Robsoniga. Kokkuvõttes otsustas see, et eestlanna on 19-aastasest Briti neiust
mänguliselt küpsem ja vaimselt kogenum.
Robson mängis küllaltki
hästi. Ta oli oma servil ees 5 : 4

Vabal päeval metrooga kesklinnas söömas käinud
Kaia Kanepi ei märganud, et teda oleks ära tuntud.
Nüüd teavad Londonis kõik, kes nende soosiku
konkurentsist välja lülitas.
tumuse edasi andmisega niivõrd hõivatud. „Ma lugesin
kuskilt pealkirja, et ta hoidis
vist pisaraid tagasi,” kommenteeris Kanepi, kes end konverentsi ärajäämisest sugugi heidutada ei lasknud.

Vaheldus kui edu võti
Treener Märten Tamla, füsioterapeut Kristjan Prüüs, tenniseliidu president Enn Pant
ja Anett Kontaveit oma emaga aplodeerisid Kaiale pärast
viienda matšpalli realiseerimist
püsti seistes ja tulid tribüünilt
alla, lai naeratus näol, rõõmust
üksteisega käsi kokku lüües.
„Kahtlesin natuke selles, et
ta teise nädalasse välja jõuab,
sest pidasin Kerberit (Kanepile teises ringis alla jäänud
sakslanna Angelique Kerber –

G. L.) väga tugevaks vastaseks, aga täna arvasin kohe,
et Kaia võidab. Suurepärane!
Fantastiline! Nii suurepäraste
võitude järel ei olegi midagi
lisada,” rõõmustas Pant.
Pühapäev oli Wimbledonis
vaba päev ning Kanepi kulutas selle enamjaolt puhkusele. Koos treeneri ja füsioterapeudiga käidi kesklinnas lõunat söömas Mehhiko ja õhtust
Tai restoranis. Kanepi ei kasutanud linnas käies korraldajate transporti, vaid sõitis lihtinimese kombel metrooga.
„Ei jäänud küll silma, et keegi mind ära oleks tundnud.
Küll aga sooviti mulle Wimbledoni külas ringi jalutades
edu. Üldsegi mitte sarkastiliselt, nad mõtlesid seda ikka
tõsiselt,” rääkis ta.

Võib-olla oli just vahelduseks
mõtete tennisest eemale saamine võidu võti, sest erinevalt Robsonist ei vasta Kanepi
Facebookis poistebändi kommentaaridele. Artikleid ta enda
kohta ei loe, vaatab ainult pealkirju ja pilte ning Youtube’ist
oma mängude videoid. „Mulle
meeldivad emotsionaalsed pildid ja need, kus ma tõstan käed
üles. Need motiveerivad mind,”
muheles Kanepi. „Seda, mida
ise olen rääkinud või keegi teine räägib, ma ei loe. Seda melu
ja kõike oleks liiga palju. Mul
on vaja rahulikult võtta.”
Terve turniiri on Kanepi
mänge oodates lugenud Jiddu
Krishnamurti raamatut „Üks ja
ainus vabadus”. Ööbimiskohas
mängib ta iPadis Hay Day või
Candy Crush Saga mänge. 1

Kanepil on täna vaimselt võrdne vastane
Kanepi ja Robsoni mängu lõpuks
polnud veel teada, kas tänases
veerandfinaalis tuleb talle vastu Serena Williams või sakslanna Sabine Lisicki (WTA 24.). Selgus saabus umbes 40 minutit hiljem, kui Lisicki maailma esireketi skooriga 6 : 2, 1 : 6, 6 : 4 koju
saatis.
23-aastane Lisicki, kes sai ilmselgelt ühe oma karjääri suurima

ja juhtis kiires lõppmängus
5 : 2, kuid õnnega pooleks võitis Kaia. Võib-olla oli tal rütmi leidmisega raskusi seetõttu, et sel turniiril esimest korda
tuli mängida suurel väljakul.
Teises setis pääsesid maksvusele Kaia kogemused. Mõlemad
suudavad palli väga tugevasti
lüüa. Kaia pigem hoidis parajat
tempot ja palli kauem mängus
ning ründas alles siis, kui Robson oli jäänud väljakunurka.
Inglanna seevastu üritas sageli lüüa silmad kinni täisjõuga.
Usun, et pärast Serena Williamsi alistamist on Sabine Lisicki
tänases kohtumises Kanepiga
väikestviisi favoriit, aga võidab
tennisist, kel on parem päev. 1

võidu ja tunneb end Wimbledonis nagu kala vees, tulistas pressikonverentsil inglis- ja saksakeelseid vastuseid justkui puusalt, ise
seejuures endaga väga rahul olles.
Meie esireketist ei teadnud ta eile
veel midagi, kuid lootis, et treener on vähemalt korraliku kodutöö teinud. „Ma pole temaga
kunagi mänginud. Tean, et ta sai
ise ka väga suure võidu Robsoni

üle ja mängib siin hästi,” ütles
ta. Kommentaarile, et Kanepi
on ühe sakslanna juba Wimbledonist ära saatnud, ütles ta lühidalt: „Ma tean.”
Elu ühe suurima võidu saanud
Lisicki rääkis, kuidas ta veerandfinaaliks valmistub, tehes seda
samuti väga lühidalt ja rahulolevalt: „Söön hästi, magan hästi ja
olen lihtsalt homseks valmis.”

Wimbledoni muruväljakul
tõuseb esile uusi tegijaid
Treener Rene Busch ütles, et
Kanepil on hea võimalus murda
end esimest korda suure slämmi
turniiri poolfinaali.
„Ei usu, et Kaial tekib psühholoogiline pinge, ta on varem
neli korda nii kaugele jõudnud,”
lausus Busch. „Kolm aastat tagasi
kaotas ta Wimbledonis veerandfinaalis Petra Kvitovále, kes on
vasakukäeline ja väga hea serviga. Arvan, et Lisicki on Kaiale
mugavam vastane kui Kvitová.”
Busch osutas olulisele tõigale, et Kanepi pääses eile vara-

kult energiat taastama. Lisickil
kulus tiitlit kaitsva ameeriklanna Serena Williamsi alistamiseks kolm setti.
„Ei näinud, kui hea mängu tegi Lisicki Serena Williamsi vastu, kuid küllap andis maailma esinumbri alistamine sakslannale portsu enesekindlust,”
ütles Busch.
Kaks aastat tagasi üllatas
Lisicki Wimbledonis poolfinaali
pääsemisega, seal vandus ta alla
venelannale Maria Šarapovale,
kes kaotas finaalis Kvitovále.

Eesti Päevaleht, teisipäev, 2. juuli 2013, toimetaja: Teele Tammeorg, tel: 680 4400, e-post: sport@epl.ee

TÜRKLANE KLAVANI KLUBISSE

KSENIJA BALTA COMEBACK LÜKKUB EDASI

Eesti jalgpallikoondise liikme
Ragnar Klavani Saksamaa kõrgliiga koduklubiga Augsburgiga liitub
türklane Halil Altintop, kelle leping
Türgi kõrgliigaklubiga Trabzonspor
sai läbi. Delfi

Kergejõustiklane Ksenija Balta (pildil), kes pidi täna Viljandis
Valter Kalami mälestusvõistlustel
tegema oma comeback’i, venitas
võistluste peakorraldaja sõnul
kubemelihast ega tule seetõttu
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täna starti. Balta oleks pidanud
kaasa lööma 100 meetri jooksus.
Viljandi võistlustel võib näha
teisi Eesti tippe, teiste seas kettaheitjaid Gerd Kanterit ja Märt
Israeli. Delfi

Doktor Mihkel Mardna opereeris maailmameistrivõistluste normi täitnud Eesti odaviskaja Tanel Laanmäe kannakõõlust.
Kõõlus rebenes reedel Prantsusmaal Reimsis võisteldes.

Mardna sõnul kulub jala paranemisele ja taastusravile pool
aastat. „Olin elu parimas vormis, mis lubas 84–85-meetrist
viset,” pidi 23-aastane odamees
nentima. EPL

Rein Taaramäe ootab
endiselt paremat päeva
mis muidu kuuluvad keelatud
ainete nimekirja. „Sageli on nii,
et ravimite tarvitamisel õhuvahetus normaliseerub, kuid
iga sportlase puhul on individuaalne, kui hästi see haigus
ravimitega kontrolli all püsib,”
sõnas ta.
Kuigi haigust on tema
sõnul pea võimatu välja ravida, pakub teatavat lohutust
tõsiasi, et astma ei pruugi sooritust iga päev ühtviisi palju segada. „Päevad ei ole vennad, see
sõltub paljudest eri asjaoludest
– kõrgusest, kui palju oled üle
merepinna, ilmastikust, õhus
olevatest allergeenidest. Kuivas kliimas keskmisel kõrgusel
võib olla kergem sõita kui järgmisel päeval mägedes niiskusega,” rääkis Mardna. 1

Tour de France’il on
astma Rein Taaramäed
vaevanud ja temalt
aega röövinud.
Aet Süvari

aet.suvari@epl.ee

Eilse etapi lõpus jäi astma küüsis vaevlev Rein Taaramäe taas
peagrupist maha, kaotust võitjale on kolme etapi järel juba
ligi 12 minutit. Rattur ütles
Delfi ja Eesti Päevalehe reporterile Ivar Jurtšenkole sõidu
järel, et viimase sõidu peal
jäi tal hing kinni ning jalg ei
vedanud enam teistega ühes
tempos mäest üles. „Loodan
ikka, et äkki mõnel päeval on
parem sõita. Kes teab, äkki suudab meie hispaanlane (Daniel
Navarro – A.S.) teha kokkuvõttes head sõitu, siis saan talle natuke abiks olla ja võibolla ka ise mõnel paremal päeval midagi üritada.”
Endise profiratturi Andrus
Augi sõnul on selliseid juhtumeid ajaloos ette tulnud küll,
kus ka paarikümne minutiga
üldvõitjast maas olnud rattur
teeb kaotatud aja ühe etapi
võimsa äraminekuga tasa.

Astmal eri vormid
„Tavaliselt ei juhtu see siiski
tuuri esimesel või teisel nädalal, et lastakse üritada sellist teravat äraminekut. Kuid
usun, et Reinul on loogilisem
üritada etapivõitu,” nentis ta.
„Tour de France on väga raske sõit ja kokkuvõttes on raske kõrget kohta saavutada, kui
pole võimalik sõita stabiilselt.

TOUR DE FRANCE
3. ETAPP, 145,5 KM

Taaramäe kannab Tour de France’il Eesti lipu värvides särki.
Foto: Ivar Jurtšenko

Aga Rein on kõva võitleja, kui
tervis vähegi lubab, annab ta
endast parima.”
Dr Mihkel Mardna sõnul
on astmal eri vorme, mille all
sportlased võivad kannatada. Üks on kopsu bronhioolide haigus, mis võib olla tingitud mõnest välisest tegurist
nagu allergeenid või mõni
haigus, mis omakorda tekitab kopsukahjustuse, millest
tekib astma. Paljud sportla-

sed kannatavad aga koormusehk pingutusastma käes – eriti talisportlased. „See on tingitud külmades tingimustes
maksimaalsete koormustega
treenimisest,” selgitas Mardna.
Külma õhu toimel bronhioolid
kahjustuvad ja kui tekib bronhioolide spasm, siis on õhuvahetus takistatud.
Mardna sõnul on diagnoositud astmaatikutel spordivõistlusel õigus tarvitada ravimeid,

1. Simon Gerrans, Austraalia
(ORICA), 2. Peter Sagan, Slovakkia
(CANNONDALE), 3. José Joaquin
Rojas, Hispaania (MOVISTAR),
4. Michał Kwiatkowski, Poola
(OMEGA), 5. Philippe Gilbert, Belgia (BMC), 6. Juan Antonio Flecha, Hispaania (VACANSOLEIL), kõik
3:41.24, ..., 120. Rein Taaramäe
(COFIDIS) +06.13
ÜLDSEIS

1. Jan Bakelants, Belgia (RADIOSHACK) 12:21.27, 2. Julien Simon,
Prantsusmaa (SOJASUN), 3. Gerrans, 4. Kwiatkowski, 5. Edvald
Boasson Hagen, Norra (SKY),
6. Daryl Impey, Lõuna-Aafrika
Vabariik (ORICA) kõik +00.01, ...,
104. Taaramäe +11.52

Noorte võrkpallikoondise
Maailmajagude karikasari:
tulemata jäänud mänguvõit Hispaania sai lüüa, kuid ei
Brasiilia üle jäi kripeldama tunnista end lööduks

Iga Laura Robsoni (all vasakul) võidetud punkti järel rõkkas Wimbledoni
peaväljak brittide aplausist, Kaia Kanepi punkti puhul oli reaktsioon
tagasihoidlik. Ent Kanepi suutis võita sellest hoolimata.
Fotod: AP, AFP, Reuters / Scanpix

Augusti lõpul Türgis toimuvaks MM-iks valmistuv juunioride võrkpallikoondis
hirmkõva pähklit ehk Brasiilia
eakaaslasi võita ei suutnud.
„Esimesed kolm päeva läksid tõusvas joones, täna [eile]
oli konkreetne lagunemine. Me
ei suutnud ise üldse palle maha
lüüa ja natuke võib panna ka
väsimuse arvele,” rääkis koondise nurgaründaja Robert Täht.
Kahel esimesel päeval kaotasid
eestlased brasiillastest eakaaslastele 0 : 3, ent pühapäeval
tuli alla vanduda pärast viiegeimilist lahingut. Eile võtsid
nad mõõtu Brasiilia universiaa-

dikoondiselt ja kaotasid 0 : 3.
„Pühapäevane mäng oli muidugi väga kõva sõna, Brasiilia on ikkagi maailma tipp ja
nemad lähevad MM-ile võitu
püüdma. Aga siiski jääb kripeldama, et me ei suutnud seda
mängu ära võita,” lisas Täht.
Brasiillastel olid all mängud Argentina turniirilt, Eesti
koondis tuli aga treeninglaagrist. „Need matsud, mis me
siin kätte saime, aitavad meid
augustis kindlasti. Brasiillased
olid meie mängutasemest meeldivalt üllatunud,” rääkis koondise peatreener Urmas Tali. 1
Pärt Talimaa

Jalgpalli maaimameistrivõistluste peaprooviks peetava
maailmajagude karikaturniiri finaalis lõi Brasiilia valusalt
Hispaaniat – valitsev maailmameister sai võõrustajatelt
kirja koguni 0 : 3 kaotuse.
Mängu järel asusid paljud Hispaania vutiajakirjanikud ja jalgpalliasjatundjad
finaali võrdlema Barcelona
0 : 7 kogukaotusega Müncheni Bayernile tänavuse Meistrite liiga poolfinaalis. Brasiillased olid kiired ja jõulised,
juba teisest minutist kaotusseisu jäänud Hispaania küll
surus, aga ei suutnud brasiil-

laste jaoks ohtlikuks muutuda
ja hoidis kangekaelselt mängujoonisest kinni ka siis, kui see
enam ei töötanud. Ka hispaanlaste peatreener Vicente del
Bosque ei keerutanud: „Brasiilia oli meist parem, peame
neid õnnitlema.Neil oli rohkem energiat ning seda paistis
välja igast nende liigutusest.”
Viie väravaga turniiri parimaks väravakütiks kroonitud
Fernando Torres aga avaldas
arvamust, et sellest kaotusest
Hispaania vaid võitis ning
järgmise aasta MM-iks on nad
võõrustajameeskonna vastu
rohtu leidnud. 1 Aet Süvari
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Tallinna Linnaplaneerimise Amet
TEATAB
Teade detailplaneeringutest Tallinnas:

Tallinna Linnavalitsus otsustas 26. juuni 2013 istungil:
1. korraldusega nr 942 –k:
algatada Ehitajate tee 148 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamine. Detailplaneeringu eesmärk on Ehitajate tee 148, Ehitajate tee 148a, Ehitajate tee 148b ja osa
Ehitajate tee T7 kinnistu liitmine üheks ärimaa sihtotstarbega
krundiks ning määrata moodustatavale krundile ehitusõigus
ühe 2 maapealse korrusega kauplusehoone ehitamiseks. Lisaks on kavandatud moodustada Ehitajate tee T7 ja Ehitajate
tee 152 kinnistute ümberkruntimise teel kaks transpordimaa
ja üks sotsiaalmaa (üldkasutatav maa) krunt. Samuti tuleb
detailplaneeringuga lahendada ala heakorrastus ja haljastus,
juurdepääsud, parkimine ning tehnovõrkudega varustamine.
Planeeritava maa-ala suurus on 4,35 ha.
1.1 Detailplaneeringu koostamise korraldaja on Tallinna
Linnaplaneerimise Amet (aadress Vabaduse väljak 7, 15198
Tallinn), detailplaneeringu koostaja on OÜ Moodul Projekt
(aadress Pärnu mnt 69, 10134 Tallinn) ja detailplaneeringu
kehtestab Tallinna Linnavalitsus (aadress Vabaduse väljak 7,
15199 Tallinn).
1.2 Mitte algatada Ehitajate tee 148 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilist hindamist.
Keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimine detailplaneeringu koostamisel ei ole eelhinnangu põhjal vajalik järgmistel põhjustel:
1.2.1 detailplaneeringus ei kavandata eeldatavalt olulise keskkonnamõjuga tegevusi, sh näiteks keskkonda saastavat tootmistegevust, ulatusliku elamupiirkonna rajamist ega muud
olulise keskkonnamõjuga ehitustegevust, millega kaasneks
keskkonnaseisundi kahjustumist, sh vee, pinnase, õhu saastatust, olulist jäätmetekke ja müratasemete suurenemist;
1.2.2 lähtudes planeeringuala ja selle lähiümbruse keskkonnatingimustest ja maakasutusest, ei põhjusta kuni 2 korruselise
kauplusehoone rajamine ning sihtotstarbeline kasutamine
antud asukohas olulist keskkonnamõju. Tegevusega kaasnevad võimalikud mõjud on ehitusaegsed, nende ulatus piirneb
peamiselt planeeringualaga ning avariiolukordade esinemise
tõenäosus on väike, kui detailplaneeringu elluviimisel arvestatakse detailplaneeringu ja ehitusprojekti tingimusi ning õigusaktide nõudeid;
1.2.3 planeeringus kavandatav tegevus ei põhjusta looduskeskkonna vastupanuvõime ega loodusvarade taastumisvõime ületamist, sest planeeringu elluviimisega ei kaasne olulist
mõju looduskeskkonnale sh planeeringualaga piirnevale Veskimetsale. Planeering arvestab Haabersti linnaosa üldplaneeringu järgse Tallinna Loomaaeda ümbritseva rohekoridoriga,
kuhu rajatakse mitmekordne okaspuude ja –põõsaste rida.
Vältimaks mürahäiringut naaberalale, on planeeritava ala ja
Tallinna Loomaaia piirile ette nähtud rajada 4 meetri kõrgune
betoonaed;
1.2.4 Haabersti linnaosas Ehitajate tee ääres asuval planeeringualal ega selle lähiümbruses ei paikne kaitstavaid loodusobjekte, Natura 2000 võrgustiku alasid ega teisi maastikuliselt ja
ökoloogiliselt väärtuslikke või tundlikke alasid, mida planeeringuga kavandatav tegevus võib mõjutada;
1.2.5 detailplaneeringu elluviimisega ei avaldata olulist mõju
kõrghaljastusele, sest likvideeritakse peamiselt väheväärtuslik
haljastus, mis kompenseeritakse asendusistutustega vastavalt
Tallinna Linnavolikogu 19. mai 2011 määruse nr 17 “Puu raieks
ja hoolduslõikuseks loa andmise tingimused ja kord” tingimustele. Planeeringuga on ette nähtud alal kasvavate tammede ümberistutamine ning Ehitajate tee äärde istutatakse
tänavahaljastusena leht- ja okaspuid;
1.2.6 detailplaneeringus kavandatav tegevus ei kahjusta inimese tervist, heaolu, vara ega kultuuripärandit. Planeeringu
elluviimisel ning kauplusehoone ehitamise tulemusel suureneb piirkonna liikluskoormus ning sellega kaasnev müratase
ja õhusaaste, kuid ala ei piirne vahetult elamualaga. Detailplaneeringus on analüüsitud hoone rajamise ja kasutamisega
kaasnevat liikluskorraldust;
1.2.7 detailplaneeringu alal ei ole tuvastatud keskkonda saastavaid objekte ega jääkreostust, mistõttu ei ole eeldada ka
olulist pinnase või vee reostust, mis seaks piiranguid kavandatavale ehitustegevusele. Planeeringuala parklas tekkiv reostusohtlik sademevesi puhastatakse enne ühisvõrku juhtimist
eelpuhastis ning puhas sademevesi käideldakse kohapeal
(immutatakse pinnasesse);
1.2.8 kavandatava tegevusega ei kaasne olulisel määral soojuse, kiirguse ega lõhna teket, vähest valgusreostust tekib välisvalgustusest. Vibratsiooni võib esineda hoonete ehitamisel,
samuti on tavapärasest suuremas koguses jäätmeteke seotud
peamiselt lammutus- ja ehitustöödega, mille käigus jäätmed
käideldakse vastavalt nõuetele;
1.2.9 detailplaneering on osaliselt kooskõlas Tallinna üldplaneeringu maakasutuse juhtotstarbega, kuid osaliselt üldplaneeringut täpsustav. Väikeelamute ala muutmine segahoonestusalaks ei põhjusta linnaruumilist olulist mõju ning on
kooskõlas vastuvõetud Haabersti linnaosa üldplaneeringuga.
Arvestades magistraaltänavate lähedust, ei ole ala sobilik väikeelamutele.
1.3 Haabersti Linnaosa Valitsusel korraldada detailplaneeringu
lähteseisukohtade ja eskiislahenduse tutvustamiseks väljapanek ning avalik arutelu.
1.4 Detailplaneeringu algatamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise otsusega saab tutvuda
Tallinna Keskkonnaametis, Harju tn 13, esmaspäeviti kella 1418 ja neljapäeviti kella 9-12 ning Tallinna õigusaktide registris
aadressil https://oigusaktid.tallinn.ee/.
2. korraldusega nr 943 –k:
algatada Mäealuse tn 5a kinnistu detailplaneeringu koostamine. Planeeritava maa-ala suurus on 0,61 ha. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on maatulundusmaa sihtotstarbega Mäealuse tn 5a kinnistu sihtotstarbe muutmine tootmis- ja
ärimaaks ning ehitusõiguse määramine kuni 4 maapealse ja 1
maa-aluse korrusega tootmis- ja ärihoone ehitamiseks. Lisaks
antakse planeeringus heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus.
2.1 Detailplaneeringu koostamise korraldaja on Tallinna Lin-
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naplaneerimise Amet (aadress Vabaduse väljak 7, 15198 Tallinn), koostaja on REVICO PROJEKT OÜ (aadress Harju Risti 7
11, Harju-Risti küla, Padise vald, 76002 Harjumaa) ja detailplaneeringu kehtestab Tallinna Linnavalitsus (aadress Vabaduse
väljak 7, 15198 Tallinn).
2.2 Mitte algatada Mäealuse tn 5a kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilist hindamist. Keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnangu põhjal ei ole
detailplaneeringu koostamisel keskkonnamõju strateegilise
hindamise läbiviimine vajalik järgmistel põhjustel:
2.2.1 detailplaneeringus kavandatava tegevusega ei kaasne eeldatavalt olulist keskkonnamõju, kui alale ei planeerita
keskkonda saastavat tootmistegevust või muud olulise keskkonnamõjuga tegevust, millega kaasneks keskkonnaseisundi
kahjustumist, sh vee, pinnase, õhu saastatust, olulist jäätmetekke või mürataseme suurenemist;
2.2.2 lähtudes planeeringuala ja selle lähiümbruse keskkonnatingimustest ja maakasutusest, ei põhjusta kuni 4-korruselise
tootmis- ja ärihoone rajamine ja sihtotstarbeline kasutamine
antud asukohas olulist keskkonnamõju. Tegevusega kaasnevad võimalikud mõjud on ehitusaegsed, nende ulatus piirneb
peamiselt planeeringualaga ning avariiolukordade esinemise
tõenäosus on väike, kui detailplaneeringu elluviimisel arvestatakse detailplaneeringu ja ehitusprojektide tingimusi ning
õigusaktide nõudeid;
2.2.3 planeeringus kavandatav tegevus ei põhjusta looduskeskkonna vastupanuvõime ega loodusvarade taastumisvõime ületamist, kui arvestatakse alal esinevate loodusväärtustega ning selgitatakse kaitstavate ja ohustatud taimeliikide
levik alal;
2.2.4 Mustamäe linnaosas Mäealuse tänava äärsel arengualal
asuval planeeringualal ega vahetus läheduses ei paikne kaitsealasid ega Natura 2000 võrgustiku alasid, mida planeeringus kavandatav tegevus võib mõjutada. Planeeringualal on
poollooduslik maastik – rohumaa, mille hoonestamisel tuleb
arvestada alal esineva elustikuga ning detailplaneeringu käigus taimestiku inventuuriga selgitada alal kasvavate taimede
levik ja planeeringu elluviimise mõju neile;
2.2.5 detailplaneeringu elluviimisega ei avaldata olulist mõju
kõrghaljastusele, kui hoonestusala valitakse väärtuslikust
kõrghaljastusest vabale alale ning tagatakse I ja II ja võimalusel III väärtusklassi kõrghaljastuse säilimine. Likvideeritav haljastus kompenseeritakse asendusistutusega vastavalt Tallinna
Linnavolikogu 19. mai 2011 määruse nr 17 „Puu raieks ja hoolduslõikuseks loa andmise tingimused ja kord” tingimustele;
2.2.6 detailplaneeringus kavandatav tegevus ei kahjusta inimese tervist, heaolu vara ega kultuuripärandit. Tootmis- ja
äriettevõtte tegevus reguleeritakse vajadusel välisõhu saasteloaga;
2.2.7 detailplaneeringu alal ei ole tuvastatud keskkonda saastavaid objekte ega jääkreostust ning alal ei ole varem toimunud tootmist ega muud keskkonnaohtlikku tegevust. Seetõttu ei ole eeldada ka olulist pinnase või vee reostust, mis seaks
piirangud edasisele ehitustegevusele. Detailplaneeringus
tuleb hüdrogeoloogilise ekspertiisiga selgitada planeeritava
tegevuse mõju põhjaveekihtide kvaliteedile ja keldrikorruse
puhul ka tasemerežiimile;
2.2.8 tegevusega kaasnevad mõjud nagu soojuse, kiirguse ja
lõhna teke, valgusreostus, vibratsioon ja jäätmeteke sõltuvad
tootmis- ja äriettevõtte tegevuse iseloomust. Vibratsiooni võib
esineda hoone ehitamisel, samuti on tavapärasest suuremas
koguses jäätmeteke seotud peamiselt ehitustöödega, mille
käigus jäätmed käideldakse vastavalt nõuetele;
2.2.9 detailplaneering on kooskõlas Mustamäe linnaosa üldplaneeringu maakasutuse juhtotstarbega.
2.3 Mustamäe Linnaosa Valitsusel korraldada detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse tutvustamiseks väljapanek ning avalik arutelu.
2.4 Detailplaneeringu algatamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise otsusega saab tutvuda Tallinna Keskkonnaametis, Harju tn 13, esmaspäeviti kella 14.00
kuni 18.00 ja neljapäeviti kella 9.00 kuni 12.00 ning Tallinna
õigusaktide registris aadressil https://oigusaktid.tallinn.ee/.
3. korraldusega nr 944 –k:
agatada Kristiine linnaosas 1,22 ha suurusel maa alal
Paldiski mnt 25 ja 25a kinnistute detailplaneeringu koostamine. Detailplaneeringu eesmärk on liita Paldiski mnt 25
ja Paldiski mnt 25a kinnistud ja moodustatavale krundile
määrata ehitusõigus 4- kuni 6-korruseliste ärihoonete ning
parkimismaja ehitamiseks. Lisaks antakse planeeringus heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus.
3.1 Detailplaneeringu koostamise korraldaja on Tallinna
Linnaplaneerimise Amet (aadress Vabaduse väljak 7, 15198
Tallinn), koostaja on aktsiaselts NORD PROJEKT (aadress Kalasadama tn 4, 10415 Tallinn) ja detailplaneeringu kehtestab
Tallinna Linnavolikogu (aadress Vana-Viru 12, 15080 Tallinn).
3.2 Mitte algatada Paldiski mnt 25 ja 25a kinnistute detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilist hindamist.
Keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnangu põhjal
ei ole detailplaneeringu koostamisel keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimine vajalik järgmistel põhjustel:
3.2.1 detailplaneeringus ei kavandata eeldatavalt olulise
keskkonnamõjuga tegevust, sh näiteks tootmist, ulatusliku
elamurajooni rajamist ega muud tegevust, millega kaasneks
keskkonnaseisundi või looduslike alade kahjustumist, sh vee,
pinnase, õhu saastatust, olulist jäätmetekke või mürataseme
suurenemist;
3.2.2 lähtudes planeeringuala ja selle lähiümbruse keskkonnatingimustest ja maakasutusest, ei põhjusta olemasolevate
äri- ja tootmishoonete asemele 4–6-korruseliste ärihoonete
ja parkimismaja rajamine ning sihtotstarbeline kasutamine
antud asukohas olulist keskkonnamõju. Tegevusega kaasnevad võimalikud mõjud on ehitusaegsed, nende ulatus piirneb
peamiselt planeeringualaga ning avariiolukordade esinemise
tõenäosus on väike, kui detailplaneeringu elluviimisel arvestatakse detailplaneeringu ja ehitusprojektide tingimusi ning
õigusaktide nõudeid;
3.2.3 planeeringus kavandatav tegevus ei põhjusta looduskeskkonna vastupanuvõime ega loodusvarade taastumisvõime ületamist, sest planeeringualal ja piirkonnas on juba kujunenud inimtegevuse poolt oluliselt mõjutatud hoonestatud
linnakeskkond ning planeeringu elluviimisega ei kaasne olu-

list mõju looduskeskkonnale;
3.2.4 Kristiine linnaosas Paldiski maantee ja raudtee vahelisel
ettevõtlusalal ega piirkonnas ei paikne kaitstavaid loodusobjekte, Natura 2000 võrgustiku alasid ega teisi maastikuliselt ja
ökoloogiliselt väärtuslikke või tundlikke alasid, mida planeeringuga kavandatav tegevus võib mõjutada;
3.2.5 detailplaneeringu elluviimisega ei avaldata olulist mõju
kõrghaljastusele, kui hoonestusala valitakse kõrghaljastusest
vabale alale ning säilitatakse väärtuslik ja oluline haljastus.
Planeeringus on alale ette nähtud uus kõrg- ja madalhaljastus
ning tagada tuleb nõutav haljastuse osakaal kinnistul;
3.2.6 detailplaneeringus kavandatav tegevus ei kahjusta kultuuripärandit, sest planeeritava hoonestuse paiknemisel on
arvestatud muinsuskaitseobjekti – Paldiski maantee raudteeviadukti vaadeldavusega;
3.2.7 detailplaneeringus kavandatav tegevus ei kahjusta inimese tervist, heaolu ega vara. Planeeringu elluviimisel ning
hoonete ehitamise tulemusel suureneb piirkonna liikluskoormus ning sellega kaasnev müra ja õhusaaste, kuid tegemist on
juba tiheda liiklusega piirkonnaga. Kuna detailplaneeringu ala
paikneb raudtee ääres, tuleb planeeringu elluviimisel arvestada raudteelt tuleneva mürahäiringu ja vibratsiooniga ning
rakendada meetmeid negatiivsete mõjude leevendamiseks.
Planeeringuala piiril säilitatakse abihoone, mis tekitab barjääri
kõrvalkinnistutel asuvatele elamutele. Lisaks tuleb planeeringulahendusega tagada kõrvalolevates korterelamutes piisav
insolatsioon;
3.2.8 detailplaneeringu koostamise käigus selgitatakse
keskkonnaseisundi hinnanguga pinnase ja pinnasevee
reostuse esinemine alal. Kui võimalik reostus likvideeritakse alalt enne ehitustööde algust nõuetekohaselt, ei kaasne
planeeringu elluviimisel reostusest olulist mõju. Ehitus- ja
kaevetöödel tuleb jälgida, et ei vigastataks alal paiknevat
tamponeeritud puurkaevu. Planeeritavate parklate reostusohtlik sademevesi puhastatakse enne ühisvõrku suunamist
eelpuhastis;
3.2.9 detailplaneeringus kavandatava tegevusega ei kaasne
olulisel määral soojuse, kiirguse ega lõhna teket, valgusreostust tekib valgustusest ja sõidukite tuledest, vibratsiooni võib
esineda hoonete ehitamisel. Samuti on tavapärasest suuremas koguses jäätmeteke seotud peamiselt ehitustöödega,
mille käigus jäätmed käideldakse vastavalt nõuetele;
3.2.10 detailplaneering on kooskõlas Tallinna üldplaneeringu
maakasutuse juhtotstarbega.
3.3 Kristiine Linnaosa Valitsusel korraldada detailplaneeringu
lähteseisukohtade ja eskiislahenduse tutvustamiseks väljapanek ning avalik arutelu.
3.4 Detailplaneeringu algatamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise otsusega saab tutvuda
Tallinna Keskkonnaametis, Harju tn 13, esmaspäeviti kell 1418 ja neljapäeviti kell 9-12 ning Tallinna õigusaktide registris
aadressil https://oigusaktid.tallinn.ee/.
4. korraldusega nr 945 –k:
algatada Haabersti linnaosas 4,06 ha suurusel maa alal
Paldiski mnt 70c kinnistu ja lähiala detailplaneeringu
koostamine. Detailplaneeringu eesmärk on jagada tootmismaa sihtotstarbega Paldiski mnt 70c kinnistu 4 elamumaa,
3 transpordimaa ja 2 elamumaa või 95% elamu- ja 5% ärimaa sihtotstarbega krundiks ja moodustatavatele krundile
määrata ehitusõigus nelja kuni 4 maapealse ja 1 maa-aluse
korrusega korterelamu, viie kuni 5 maapealse ja 1 maa-aluse
korrusega korterelamu, nelja kuni 5 maapealse ja 1 maa-aluse
korrusega korterelamu või äriruumidega korterelamu ehitamiseks ning Paldiski mnt 78a ja Paldiski mnt 78b kinnistutest
transpordimaa sihtotstarbega kruntide kavandamine. Lisaks
antakse planeeringus heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus.
4.1 Detailplaneeringus tehakse ettepanek muuta Tallinna
Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud
“Tallinna üldplaneeringut”. Planeeritavale maa-alale on “Tallinna üldplaneeringus” määratud väikeelamuala juhtotstarve.
Ettepanek tehakse määrata planeeritava ala maakasutuse
juhtotstarbeks korruselamute ala.
4.2 Detailplaneeringu koostamise korraldaja on Tallinna Linnaplaneerimise Amet (aadress Vabaduse väljak 7, 15198 Tallinn), koostaja on Arco Investeeringute Aktsiaselts (aadress
Jõe tn 2b, 10151 Tallinn) ja detailplaneeringu kehtestab Tallinna Linnavolikogu (aadress Vana-Viru 12, 15080 Tallinn).
4.3 Mitte algatada Paldiski mnt 70c kinnistu ja lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilist hindamist.
Keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnangu põhjal
ei ole detailplaneeringu koostamisel keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimine vajalik järgmistel põhjustel:
4.3.1 detailplaneeringus ei kavandata eeldatavalt olulise keskkonnamõjuga tegevust, sh näiteks tootmist ega muud tegevust, millega kaasneks keskkonnaseisundi või looduslike alade
kahjustumist, sh vee, pinnase, õhu saastatust, olulist jäätmetekke või müra suurenemist;
4.3.2 lähtudes planeeringuala ja selle lähiümbruse keskkonnatingimustest ja maakasutusest, ei põhjusta 4 kuni 5-korruseliste korterelamute või äriruumidega korterelamute rajamine ning sihtotstarbeline kasutamine antud asukohas olulist
keskkonnamõju. Tegevusega kaasnevad võimalikud mõjud
on ehitusaegsed ning avariiolukordade esinemise tõenäosus
on väike;
4.3.3 planeeringus kavandatav tegevus ei põhjusta looduskeskkonna vastupanuvõime ega loodusvarade taastumisvõime ületamist ning olulist mõju looduskeskkonnale kui
detailplaneeringu koostamisel selgitatakse välja ala looduskaitselised väärtused ning planeeringu elluviimisel võetakse
kasutusele meetmed elurikkuse kao kompenseerimiseks;
4.3.4 Haabersti linnaosas Paldiski mnt läheduses asuval planeeringualal ega piirkonnas ei paikne kaitsealasid ega Natura
2000 võrgustiku alasid, mida planeeringuga kavandatav tegevus võib mõjutada. Detailplaneeringu koostamise käigus selgitatakse inventuuridega (taimestik ja linnustik) alal esinevad
looduskaitselised väärtused. Kuna ala paikneb olulise lindude
pesitsusala läheduses, tuleb hoonestuses kasutada selliseid
lahendusi, mis ei põhjustaks lindude kokkupõrkeid planeeritavate hoonetega;
4.3.5 tootmismaa kinnistul ei kasva kõrghaljastust, alale rajatakse kõrg- ja madalhaljastust ning tulevase lõbustuspargiga

külgnevale alale istutatakse kõrghaljastusega puhvertsoon;
4.3.6 detailplaneeringus kavandatav tegevus ei kahjusta kultuuripärandit, inimese tervist, heaolu ega vara. Detailplaneeringu käigus viiakse läbi pinnase reostusuuringud, müra- ja radooniuuringud ning esitatakse reostuse likvideerimise ettepanekud ja kahjulike mõjude leevendusmeetmed. Hoonestuse
ja sademevee käitlemise kavandamisel lähtutakse energia- ja
keskkonnasäästlikest lahendustest;
4.3.7 detailplaneeringus kavandatava tegevusega ei kaasne
olulisel määral soojuse, kiirguse ega lõhna teket, vibratsiooni
võib esineda hoonete ehitamisel. Samuti on tavapärasest suuremas koguses jäätmeteke seotud peamiselt ehitustöödega,
mille käigus jäätmed käideldakse vastavalt nõuetele;
4.3.8 Tallinna üldplaneeringuga määratud maakasutuse juhtotstarbe muutmine väikeelamute alast korterelamute alaks
ei põhjusta olulist linnaruumilist mõju, detailplaneering on
kooskõlas vastuvõetud Haabersti linnaosa üldplaneeringuga,
mille maakasutusplaani kohaselt on magistraali läheduses
paiknev ala planeeritud korterelamute rajamiseks.
4.4 Haabersti Linnaosa Valitsusel korraldada detailplaneeringu
lähteseisukohtade ja eskiislahenduse tutvustamiseks väljapanek ning avalik arutelu.
4.5 Detailplaneeringu algatamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise otsusega saab tutvuda
Tallinna Keskkonnaametis, Harju tn 13, esmaspäeviti kell 1418 ja neljapäeviti kell 9-12 ning Tallinna õigusaktide registris
aadressil https://oigusaktid.tallinn.ee/.
5. korraldusega nr 946 –k:
algatada Nõmme linnaosas, 0,22 ha suurusel maa-alal
Jaama tn 6 // Kõver tn 5 kinnistu detailplaneeringu koostamine. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on Jaama tn
6 // Kõver tn 5 kinnistu ärimaa sihtotstarbe muutmine 70%
elamu- ja 30% ärimaaks ning ehitusõiguse määramine kuni 4
maapealse ja 1 maa-aluse korrusega äriruumidega korterelamu ehitamiseks. Lisaks antakse detailplaneeringus heakorrastuse, haljastuse, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise
põhimõtteline lahendus.
5.1 Nõmme Linnaosa Valitsusel korraldada detailplaneeringu
lähteseisukohtade ja eskiislahenduse tutvustamiseks väljapanek ning avalik arutelu.
6. korraldusega nr 947 –k:
algatada Magasini tn 23 kinnistu detailplaneeringu koostamine. Planeeritav maa-ala asub Kesklinnas ja planeeritava
maa-ala suurus on 0,11 ha. Detailplaneeringu koostamise
eesmärk on määrata elamumaa sihtotstarbega Magasini tn 23
kinnistule ehitusõigus kuni 4 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega korterelamu ehitamiseks. Lisaks määratakse planeeringus heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja
tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus.
6.1 Tallinna Kesklinna Valitsusel korraldada detailplaneeringu
lähteseisukohtade ja eskiislahenduse tutvustamiseks väljapanek ning avalik arutelu.
7. korraldusega nr 948 –k:
algatada Narva mnt 86 kinnistu detailplaneeringu koostamine. Kesklinnas asuva planeeritava maa-ala suurus on 0,10
ha. Detailplaneering soovitakse koostada eesmärgil püstitada
elamumaa otstarbega Narva mnt 86 kinnistule maa-aluse ja
kuni 3 maapealse korrusega mitme korteriga elamu. Lisaks
määratakse detailplaneeringus kinnistu kasutamise tingimused.
7.1 Tallinna Kesklinna Valitsusel korraldada detailplaneeringu
lähteseisukohtade ja eskiislahenduse tutvustamiseks väljapanek ning avalik arutelu.
8. korraldusega nr 949 –k:
algatada Põhja-Tallinna linnaosas, 0,62 ha suurusel maaalal Tehnika tn 23 ja Paldiski mnt 18 kinnistute detailplaneeringu koostamine. Detailplaneeringu koostamise
eesmärk on Tehnika tn 23 ja Paldiski mnt 18 kinnistute piiride
muutmine ja moodustatava Paldiski mnt 18 krundi sihtotstarbe muutmine 75% äri- ja 25% elamumaast 85% elamu- ja 15%
ärimaaks ning ehitusõiguse määramine kuni 8 maapealse ja
kuni 2 maa-aluse korrusega äriruumidega korterelamu ja parkimishoone ehitamiseks. Lisaks antakse detailplaneeringus
heakorrastuse, haljastuse, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus.
8.1 Põhja-Tallinna Valitsusel korraldada detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse tutvustamiseks väljapanek
ning avalik arutelu.
9. korraldusega nr 950 –k:
algatada Tööstuse tn 39 kinnistu detailplaneeringu koostamine. Detailplaneeringu eesmärk on Tööstuse tn 39 kinnistu sihtotstarbe muutmine 100% elamumaaks ning krundile
ehitusõiguse määramine kahest hooneosast koosneva kuni
3 maapealse (sh katusekorrus) ja 1 maa-aluse korrusega korterelamu ehitamiseks. Detailplaneeringu ülesanne on üldiste
maakasutustingimuste määramine ja heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsude, parkimise ning tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendamine. Planeeritava maa-ala
suurus on 0,22 ha.
9.1 Põhja-Tallinna Valitsusel korraldada detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse tutvustamiseks väljapanek
ning avalik arutelu.
10. korraldusega nr 951 –k:
algatada Tööstuse tn 101a ja Kopli tn 94a kinnistu detailplaneeringu koostamine. Detailplaneeringu eesmärk
on Tööstuse tn 101a ja Kopli tn 94a kinnistute liitmine üheks
ärimaa sihtotstarbega krundiks ning määrata moodustatavale
krundile ehitusõigus ühe 2 maapealse korrusega kauplusehoone ehitamiseks. Detailplaneeringu ülesanne on üldiste
maakasutustingimuste määramine ja heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsude, parkimise ning tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendamine. Planeeritava maa-ala
suurus on 0,74 ha.
10.1 Põhja-Tallinna Valitsusel korraldada detailplaneeringu
lähteseisukohtade ja eskiislahenduse tutvustamiseks väljapanek ning avalik arutelu.
11. korraldusega nr 952 –k:
võtta vastu Nõmme linnaosas 0,37 ha suurusel maa-alal
asuva Edu tn 32 kinnistu detailplaneering, Art Level OÜ töö
nr 0109-DP. Detailplaneeringus jagatakse Edu tn 32 kinnistu
kaheks krundiks ning määratakse ühele krundile ehitusõigus
kuni 2 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega üksikelamu ehita-
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miseks ja olemasoleva abihoone rekonstrueerimiseks ning teisele krundile määratakse ehitusõigus olemasoleva 2 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega üksikelamu rekonstrueerimiseks.
Lisaks on detailplaneeringus antud heakorrastuse, haljastuse,
juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise
põhimõtteline lahendus.
11.1 Tallinna Linnaplaneerimise Ametil ning Nõmme Linnaosa
Valitsusel korraldada detailplaneeringu avalik väljapanek.
11.2 Detailplaneering algatati Tallinna Linnavalitsuse 28. aprillii 2010 korraldusega nr 629k „Edu tn 32 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine“.
12. korraldusega nr 953 –k:
võtta vastu Kristiine linnaosas 0,27 ha suuruse maa-ala
kohta koostatud Haraka tn 10 ja 12a kinnistute detailplaneering, OÜ FE Arhitektid töö nr 030/12. Detailplaneeringu
eesmärk on jagada Haraka tn 10 kinnistu kaheks krundiks ning
määrata ehitusõigus olemasoleva elamu rekonstrueerimiseks
ja / või laiendamiseks või 2-korruselise üksikelamu ehitamiseks
ja moodustatavale krundile ning Haraka tn 12a kinnistule kuni
2 korruselise üksikelamu ehitamiseks. Kõikidele planeeritavatele kruntidele nähakse ette ühe abihoone rajamine. Lisaks
määratakse detailplaneeringus üldised maakasutustingimused ning heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsude, parkimise
ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtted.
12.1 Tallinna Linnaplaneerimise Ametil ning Kristiine Linnaosa
Valitsusel korraldada detailplaneeringu avalik väljapanek.
12.2 Detailplaneering algatati Tallinna Linnavalitsuse 19. detsembri 2012 korraldusega nr 1733-k „Haraka tn 10 ja 12a kinnistute detailplaneeringu koostamise algatamine“.
13. korraldusega nr 954 –k:
võtta vastu Kesklinnas asuva 0,12 ha suuruse maa-ala
kohta koostatud Jakobi tn 17 kinnistu detailplaneering,
SWECO Projekt AS töö nr 1603, milles on ette nähtud muuta
Jakobi tn 17 kinnistu elamumaa sihtotstarve vähemalt 10%
ulatuses äri- ja kuni 90% ulatuses elamumaaks ning on määratud ehitusõigus kinnistule kuni 5 maapealse ja 1 maa-aluse
korrusega äriruumidega elamu ehitamiseks ning krundi kasutamise tingimused.
13.1 Tallinna Linnaplaneerimise Ametil ja Tallinna Kesklinna Valitsusel korraldada detailplaneeringu avalik väljapanek.
13.2 Detailplaneering algatati Tallinna Linnavalitsuse 19. novembri 2008 korraldusega nr 1947 k „Jakobi tn 17 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine”.
14. korraldusega nr 955 –k:
võtta vastu Künnapuu tn 5 kinnistu detailplaneering,
RUUM JA MAASTIK OÜ töö nr 06/13, millega on kavandatud
Pirita linnaosas 0,39 ha suurusel maa-alal asuva Künnapuu tn
5 kinnistu jagamine kolmeks elamumaa krundiks, ühe moodustatava krundi liitmine naaberkinnistuga ning ehitusõiguse
määramine ühele moodustatavale krundile ühe üksikelamu ja
abihoone ehitamiseks ning teisele moodustatavale krundile
ühe üksikelamu või kahe korteriga elamu (paarimaja) ja abihoone rajamiseks.
14.1 Tallinna Linnaplaneerimise Ametil ja Pirita Linnaosa Valitsusel korraldada detailplaneeringu avalik väljapanek.
14.2 Detailplaneering algatati Tallinna Linnavalitsuse 10. aprilli 2013 korraldusega nr 499-k „Künnapuu tn 5 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine Pirita linnaosas”.
15. korraldusega nr 956 –k:
võtta vastu Kesklinnas asuva 0,50 ha suuruse maa-ala kohta koostatud Leete tn 7 kinnistu detailplaneering, Optimal
Projekt OÜ töö nr 95, milles on ette nähtud jagada Leete tn
7 kinnistu neljaks elamumaa sihtotstarbega krundiks ning on
määratud kruntide kasutamise tingimused ja ehitusõigus kahele krundile üksikelamu ehitamiseks ja kahele krundile jääva
kahe korteriga elamu ümberehitamiseks kaksikelamuks. Kummalegi krundile jäävat kaksikelamu osa on lubatud ümberehitada, laiendada või asendada uuega ja abihooneid ümber
ehitada või asendada uutega.
15.1 Tallinna Linnaplaneerimise Ametil ning Tallinna Kesklinna
Valitsusel korraldada detailplaneeringu avalik väljapanek.
15.2 Detailplaneering algatati Tallinna Linnavalitsuse 2. novembri 2005 korraldusega nr 2073-k „Leete tn 7 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine“.
16. korraldusega nr 957 –k:
võtta vastu Kesklinnas asuva 1,52 ha suuruse maa-ala
kohta koostatud Luite tn 5 kinnistu ja Luite tn 11 kinnistu
detailplaneering, OSAÜHINGu ARHITEKTIBÜROO ORUB töö
nr 356 DP, milles on ette nähtud moodustada planeeritava
maa-ala ümberkruntimise teel 11 krunti (9 elamumaa krunti, üks transpordimaa krunt ja üks tootmismaa krunt) ning
määrata ehitusõigus kruntidele ühe kuni 3 maapealse ja 1
maa-aluse korrusega korterelamu, kuue kuni 2 maapealse ja
1 maa-aluse korrusega üksikelamu, abihoonete ja ühe alajaama ehitamiseks ning olemasoleva elamu ümberehitamiseks
kaheks plokistatud üksikelamuks. Detailplaneeringus on tehtud ettepanek muuta Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001
määrusega nr 3 kehtestatud „Tallinna üldplaneeringu” kohane
ettevõtluse segahoonestusala maakasutuse juhtotstarve Luite
tn 11 kinnistu ulatuses väikeelamute alaks.
16.1 Tallinna Linnaplaneerimise Ametil ning Tallinna Kesklinna
Valitsusel korraldada detailplaneeringu avalik väljapanek.
16.2 Detailplaneering algatati Tallinna Linnavalitsuse 19. oktoobri 2011 korraldusega nr
1610k „Luite tn 5 kinnistu ja Luite tn 11 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise
hindamise algatamata jätmine”.
17. korraldusega nr 958 –k:
võtta vastu Nõmme linnaosas 0,26 ha suurusel maa-alal
asuva Nelgi tn 6 kinnistu detailplaneering, OÜ Archimedicum töö. Detailplaneeringus määratakse Nelgi tn 6 kinnistule ehitusõigus kuni 3 maapealse (sh katusekorrus) ja 1 maa
aluse korrusega üksikelamu ehitamiseks ja krundi kasutamise
tingimused.
17.1 Tallinna Linnaplaneerimise Ametil ning Nõmme Linnaosa
Valitsusel korraldada detailplaneeringu avalik väljapanek.
17.2 Detailplaneering algatati Tallinna Linnavalitsuse 15. juuni
2011 korraldusega nr 1055k „Nelgi tn 6 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine“.
18. korraldusega nr 959 –k:
võtta vastu Paldiski mnt 4 kinnistu detailplaneering, KProjekt Aktsiaselts töö nr 036460, millega nähakse ette PõhjaTallinnas 0,61 ha suurusel planeeringualal asuva Paldiski mnt

4 kinnistu jagamine kaheks ärimaa sihtotstarbega krundiks ja
määratakse mõlema moodustatava krundi kasutustingimused. Olemasolevad ärihooned säilivad olemasolevas mahus
koos olemasolevate tehnovõrkudega ning täiendavaid tehnovõrke ei kavandata Samuti on detailplaneeringuga lahendatud
ala heakorrastus ja haljastus, juurdepääsud ning parkimine.
18.1 Tallinna Linnaplaneerimise Ametil ja Põhja-Tallinna Valitsusel korraldada detailplaneeringu avalik väljapanek.
18.2 Detailplaneering algatati Tallinna Linnavalitsuse 17. oktoobri 2012 korraldusega nr 1426k „Paldiski mnt 4 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine Põhja-Tallinnas“.
19. korraldusega nr 960 –k:
võtta vastu Nõmme linnaosas 0,19 ha suurusel maa-alal
asuva Päikese pst 64 kinnistu detailplaneering, MALE MAJA
OÜ töö nr 0211 DP. Detailplaneeringus määratakse Päikese pst
64 kinnistule ehitusõigus kuni 2 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega üksikelamu rajamiseks ning ühe abihoone ehitamiseks.
Lisaks määratakse detailplaneeringus üldised maakasutustingimused ning heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede,
parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtted.
19.1 Tallinna Linnaplaneerimise Ametil ning Nõmme Linnaosa
Valitsusel korraldada detailplaneeringu avalik väljapanek.
19.2 Detailplaneering algatati Tallinna Linnavalitsuse 21. detsembri 2011 korraldusega nr 1995k „Päikese pst 64 kinnistu
detailplaneeringu algatamine Nõmme linnaosas“.
20. korraldusega nr 961 –k:
võtta vastu Tööstuse tn 31 kinnistu detailplaneering, QP
Arhitektid OÜ töö nr QP-10-08, millega nähakse ette PõhjaTallinnas 0,21 ha suurusel planeeringualal asuvale elamumaa
sihtotstarbega Tööstuse tn 31 kinnistule ehitusõiguse määramine ühe 3 maapealse (sh katusekorrus) ja maa-aluse korrusega korterelamu ehitamiseks. Olemasolev rekonstrueeritud 3
maapealse (sh katusekorrus) ja maa-aluse korrusega korterelamu säilib olemasolevas mahus. Samuti on detailplaneeringuga
lahendatud ala heakorrastus ja haljastus, juurdepääsud, parkimine ning tehnovõrkudega varustamine.
20.1 Tallinna Linnaplaneerimise Ametil ja Põhja-Tallinna Valitsusel korraldada detailplaneeringu avalik väljapanek.
20.2 Detailplaneering algatati Tallinna Linnavalitsuse 6. juuni
2012 korraldusega nr 828k „Tööstuse tn 31 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine Põhja-Tallinnas“.
21. korraldusega nr 962 –k:
võtta vastu Vana-Kalamaja tn 23 ja 25 kinnistute detailplaneering, Optimal Projekt OÜ töö nr 138, millega nähakse
ette Põhja-Tallinnas 0,19 ha suurusel planeeringualal asuvad
elamumaa sihtotstarbega Vana-Kalamaja tn 23 ja 25 kinnistud
liita ning määrata moodustatavale elamumaa sihtotstarbega
krundile ehitusõigus kahe kuni 3 maapealse (sh katusekorrus)
ja maa-aluse korrusega korterelamu ehitamiseks. Samuti on
detailplaneeringuga lahendatud ala heakorrastus ja haljastus,
juurdepääsud, parkimine ning tehnovõrkudega varustamine.
21.1 Tallinna Linnaplaneerimise Ametil ja Põhja-Tallinna Valitsusel korraldada detailplaneeringu avalik väljapanek.
21.2 Detailplaneering algatati Tallinna Linnavalitsuse 13. juuni
2012 korraldusega nr 896k „Vana-Kalamaja tn 23 ja 25 kinnistute detailplaneeringu koostamise algatamine Põhja-Tallinnas.
22. korraldusega nr 963 –k:
kehtestada Filtri tee 18 kinnistu detailplaneering.
Detailplaneering algatati Tallinna Linnavalitsuse 19. märtsi
2003 korraldusega nr 701-k „Filtri tee 18 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine“.
23. korraldusega nr 964 –k:
kehtestada Tanuma tn 63a kinnistu detailplaneering.
Detailplaneering algatati Tallinna Linnavalitsuse 13. veebruari 2012 korraldusega nr 234k „Tanuma tn 63a kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine Haabersti linnaosas“.
24. korraldusega nr 988 –k:
algatada Viadukti tn 42a kinnistu, Viadukti tn 46 kinnistu
ja Viadukti tn 50 kinnistu detailplaneeringu koostamine.
Planeeritava maa-ala suurus on 2,74 ha.. Detailplaneeringu
koostamise eesmärk on moodustada Viadukti tn 42a kinnistust, Viadukti tn 50 kinnistust ja Viadukti tn 46 kinnistu osast
ärimaa sihtotstarbega krunt ning Viadukti tn 46 kinnistu osast
transpordimaa sihtotstarbega krunt. Detailplaneeringu lahenduse võib ellu viia kahes etapis. Detailplaneeringu I etapis
määratakse moodustatavale ärimaa sihtotstarbega krundile
ehitusõigus olemasolevatele kuni 4 maapealse korrusega
ärihoonetele 1–4 maapealse ja maa-aluse korrusega juurdeehitiste püstitamiseks. Detailplaneeringu II etapis määratakse
moodustatavale ärimaa sihtotstarbega krundile ehitusõigus
ühe 3–12 maapealse ja maa-aluse korrusega ärihoone püstitamiseks. Lisaks on detailplaneeringu koostamise eesmärk määrata kruntide kasutamise tingimused.
24.1 Detailplaneeringu koostamise korraldaja on Tallinna Linnaplaneerimise Amet (aadress Vabaduse väljak 7, 15198 Tallinn), koostaja on TT ARHITEKTUURIBÜROO OÜ (aadress Endla
76-27, 10613 Tallinn) ja detailplaneeringu kehtestab Tallinna
Linnavalitsus (aadress Vabaduse väljak 7, 15198 Tallinn).
24.2 Mitte algatada Viadukti tn 42a kinnistu, Viadukti tn
46 kinnistu ja Viadukti tn 50 kinnistu detailplaneeringu
keskkonnamõju strateegilist hindamist. Keskkonnamõju
strateegilise hindamise eelhinnangu põhjal ei ole detailplaneeringu koostamisel keskkonnamõju strateegilise hindamise
läbiviimine vajalik järgmistel põhjustel:
24.2.1 detailplaneeringuga ei kavandata eeldatavalt olulise
keskkonnamõjuga tegevusi, sh näiteks tootmistegevust, ulatusliku elamupiirkonna rajamist ega muud olulise keskkonnamõjuga ehitustegevust, millega kaasneks keskkonnaseisundi
või looduslike alade kahjustumist, sh vee, pinnase, õhu saastatust, olulist jäätmetekke või müratasemete suurenemist;
24.2.2 lähtudes planeeringuala ja selle lähiümbruse keskkonnatingimustest ja maakasutusest, ei põhjusta olemasolevatele
ärihoonetele 4-korruselise juurdeehitise ja hilisemas etapis
3-12-korruselise ärihoone rajamine ning sihtotstarbeline kasutamine antud asukohas olulist keskkonnamõju. Tegevusega
kaasnevad võimalikud mõjud on ehitusaegsed, nende ulatus
piirneb peamiselt planeeringualaga ning avariiolukordade esinemise tõenäosus on väike, kui detailplaneeringu elluviimisel
arvestatakse detailplaneeringu ja ehitusprojektide tingimusi
ning õigusaktide nõudeid;
24.2.3 planeeringuga kavandatav tegevus ei põhjusta looduskeskkonna vastupanuvõime ega loodusvarade taastumisvõime ületamist, sest planeeringualal ja piirkonnas on kujunenud

juba inimtegevuse poolt oluliselt mõjutatud ja tiheasustusalas
paiknev hoonestatud linnakeskkond ning planeeringu elluviimisega ei kaasne olulist mõju looduskeskkonnale;
24.2.4 Kesklinnas Viadukti tänava ja raudtee vahelisel ettevõtluse segahoonestusalal asuval planeeringualal ega lähipiirkonnas ei paikne kaitstavaid loodusobjekte, Natura 2000 võrgustiku alasid ega teisi maastikuliselt ja ökoloogiliselt väärtuslikke
või olulisi alasid, mida planeeringuga kavandatav tegevus võib
mõjutada;
24.2.5 detailplaneeringu elluviimisega ei avaldata olulist mõju
kõrghaljastusele, sest detailplaneeringualal ei kasva haljastuslikult väärtuslikuks hinnatud puid. Olemasolev likvideeritav
haljastus, mis jääb ehitusalale ja sissesõiduteele, kompenseeritakse asendusistutusega vastavalt Tallinna Linnavolikogu
19. mai 2011 määruse nr 17 „Puu raieks ja hoolduslõikuseks
loa andmise tingimused ja kord“ tingimustele. Uushaljastuse
lahendus antakse ehitusprojektis. Detailplaneeringualal ei ole
tuvastatud olulisi või väärtuslikke taime- või loomaliike, keda
planeeringuga kavandatav tegevus võib mõjutada;
24.2.6 detailplaneeringuga kavandatav tegevus ei kahjusta
kultuuripärandit, inimese tervist, heaolu ega vara. Planeeringu elluviimisel ja ärihoonete ehitamise tulemusel suureneb
piirkonna liikluskoormus ning sellega kaasnev müra ja õhusaaste, kuid eeldatavasti ei ole mõju oluline. Kuna planeeringuala paikneb kõrge müratasemega piirkonnas, tuleb hoonete
projekteerimisel arvestada müraleevendusmeetmetega. Planeeringus selgitatakse pinnase reostusanalüüside tegemise
vajadus;
24.2.7 tegevusega ei kaasne olulisel määral soojuse, kiirguse
ega lõhna teket, vähest valgusreostust tekib valgustusest.
Vibratsioon võib esineda hoonete ehitamisel, samuti on tavapärasest suuremas koguses jäätmeteke seotud peamiselt
lammutus- ja ehitustöödega, mille käigus jäätmed käideldakse
vastavalt nõuetele;
24.2.8 detailplaneering on kooskõlas Tallinna üldplaneeringus
määratud maakasutuse juhtotstarbega.
24.3 Tallinna Kesklinna Valitsusel korraldada detailplaneeringu
lähteseisukohtade ja eskiislahenduse tutvustamiseks väljapanek ning avalik arutelu.
24.4 Detailplaneeringu algatamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise otsusega saab tutvuda
Tallinna Keskkonnaametis, Harju tn 13, esmaspäeviti kella
14.00 kuni 18.00 ja neljapäeviti kella 9.00 kuni 12.00 ning Tallinna õigusaktide registris aadressil https://oigusaktid.tallinn.ee/.
25. korraldusega nr 993 –k:
algatada Astangu tn 23b, 23c ja 25c kinnistute detailplaneeringu koostamine. Detailplaneeringu eesmärk on Astangu tn 23b, 23c ja 25c kinnistute ümberkruntimise teel moodustada neli elamumaa, kaks ärimaa, kaks sotsiaalmaa (üldkasutatav maa), üks transpordimaa ja üks 5% ärimaa ja 95%
elamumaa sihtotstarbega krunti ning määrata moodustatavatele kruntidele ehitusõigus kuni nelja 8 maapealse korrusega
korterelamu, ühe 4 maapealse korrusega äri- ja parkimishoone
ning kahe 4 maapealse korrusega ärihoone ehitamiseks. Detailplaneeringu ülesanne on üldiste maakasutustingimuste
määramine ja heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsude, parkimise ning tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendamine. Planeeritava maa-ala suurus on 3,52 ha.
25.1 Detailplaneeringu koostamise korraldaja on Tallinna Linnaplaneerimise Amet (aadress Vabaduse väljak 7, 15198 Tallinn), koostaja on K-Projekt Aktsiaselts (aadress Ahtri 6a, 10151
Tallinn) ning detailplaneeringu kehtestab Tallinna Linnavolikogu (aadress Vana-Viru tn 12, 15080 Tallinn).
25.2 Mitte algatada Astangu tn 23b, 23c ja 25c kinnistute
detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilist hindamist.
Keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimine detailplaneeringu koostamisel ei ole eelhinnangu põhjal vajalik järgmistel põhjustel:
25.2.1 detailplaneeringus ei kavandata eeldatavalt olulise
keskkonnamõjuga tegevusi, sh näiteks keskkonda saastavat
tootmistegevust, ulatusliku rajamist ega muud olulise keskkonnamõjuga ehitustegevust, millega kaasneks keskkonnaseisundi kahjustumist, sh vee, pinnase, õhu saastatust, olulist
jäätmetekke ja müratasemete suurenemist;
25.2.2 lähtudes planeeringuala ja selle lähiümbruse keskkonnatingimustest ja maakasutusest, ei põhjusta korterelamute
ja ärihoonete rajamine ning sihtotstarbeline kasutamine antud asukohas olulist keskkonnamõju. Tegevusega kaasnevad
võimalikud mõjud on ehitusaegsed, nende ulatus piirneb
peamiselt planeeringualaga ning avariiolukordade esinemise
tõenäosus on väike, kui detailplaneeringu elluviimisel arvestatakse detailplaneeringu ja ehitusprojekti tingimusi ning õigusaktide nõudeid;
25.2.3 planeeringus kavandatav tegevus ei põhjusta looduskeskkonna vastupanuvõime ega loodusvarade taastumisvõime ületamist, sest planeeringu elluviimisega ei kaasne olulist
mõju looduskeskkonnale. Planeeringualal säilitatakse avalikult
kasutatav üldmaa krunt rohekoridori, lodumetsa ja Järveotsa
ojaga, mille ehituskeeluvööndisse ehitisi ei planeerita;
25.2.4 Haabersti linnaosas Astangu tänava äärsel planeeringualal ega selle lähiümbruses ei paikne kaitstavaid loodusobjekte, Natura 2000 võrgustiku alasid ega teisi maastikuliselt ja
ökoloogiliselt väärtuslikke või tundlikke alasid, mida planeeringuga kavandatav tegevus võib mõjutada. Hoonestuses
tuleb kasutada selliseid lahendusi, mis ei põhjustaks lindude
kokkupõrkeid planeeritavate hoonetega;
25.2.5 detailplaneeringu elluviimisega ei avaldata olulist mõju
kõrghaljastusele, kui hoonestusalad valitakse väärtuslikust
kõrghaljastusest vabadele aladele ning tagatakse I ja II väärtusklassi kõrghaljastuse säilimine. alale nähakse ette uut kõrgja madalhaljastust, ning tagatakse nõutav haljastuse osakaal
kinnistutel;
25.2.6 detailplaneeringus kavandatav tegevus ei kahjusta inimese tervist, heaolu, vara ega kultuuripärandit. Planeeringu
elluviimisel ning elu- ja ärihoonete ehitamise tulemusel suureneb mõnevõrra piirkonna liikluskoormus ning sellega kaasnev
müratase ja õhusaaste, kuid eeldatavasti ei ole mõju oluline.
Planeeringu elluviimisel tuleb arvestada, et hoonetes tagatakse müra normtasemed, samuti tuleb eluhoonetes tagada
piisav insolatsioon;
25.2.7 detailplaneeringu alal ei ole tuvastatud keskkonda
saastavaid objekte ega jääkreostust, mistõttu ei ole eeldada
ka olulist pinnase või vee reostust, mis seaks piiranguid kavan-
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datavale ehitustegevusele. Planeeringu elluviimisel ei kaasne
mõju veekeskkonnale kui parkimismajas tekkiv vesi suunatakse reoveekanalisatsiooni ning planeeringuala sademevett käideldakse võimalikult palju kohapeal (immutatakse pinnasesse,
kasutatakse ühtlustusmahuteid ja rajatakse katusehaljastust);
25.2.8 kavandatava tegevusega ei kaasne olulisel määral soojuse, kiirguse ega lõhna teket, vähest valgusreostust tekib tuledest, vibratsiooni võib esineda hoonete ehitamisel, samuti on
tavapärasest suuremas koguses jäätmeteke seotud peamiselt
ehitustöödega, mille käigus jäätmed käideldakse vastavalt
nõuetele;
25.2.9 Tallinna üldplaneeringu maakasutuse juhtotstarbe
muutmine metsade, parkide ja looduslike haljasalade alast
elamu ja –ärimaaks ei põhjusta olulist linnaruumilist mõju, sest
detailplaneering on kooskõlas vastuvõetud Haabersti linnaosa
üldplaneeringu maakasutuse juhtotstarbega ning piirkonnas
on väljakujunenud korterelamute ala ja osa planeeringualast
jääb avalikult kasutatavaks haljastatud alaks.
25.3 Haabersti Linnaosa Valitsusel korraldada detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse tutvustamiseks väljapanek ning avalik arutelu.
25.4 Detailplaneeringu algatamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise otsusega saab tutvuda
Tallinna Keskkonnaametis, Harju tn 13, esmaspäeviti kella 1418 ja neljapäeviti kella 9-12 ning Tallinna õigusaktide registris
aadressil https://oigusaktid.tallinn.ee/.
26. korraldusega nr 994 –k:
agatada Järvevana tee 9f kinnistu detailplaneeringu koostamine. Kesklinnas asuva planeeritava maa-ala suurus on 0,37
ha. Detailplaneering koostatakse eesmärgil muuta ehitusõigust Järvevana tee 9f kinnistule kuni 8 maapealse ja 1 maaaluse korrusega ärihoone rajamiseks ning krundi kasutamise
tingimusi.
26.1 Detailplaneeringu koostamise korraldaja on Tallinna
Linnaplaneerimise Amet (aadress Vabaduse väljak 7, 15198
Tallinn), koostaja on RAAM Arhitektid AI OÜ (aadress Pärnu
mnt 10 / Väike-Karja 12, 10148 Tallinn) ja detailplaneeringu
kehtestab Tallinna Linnavalitsus (aadress Vabaduse väljak 7,
15198 Tallinn).
26.2 Mitte algatada Järvevana tee 9f kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilist hindamist. Keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnangu põhjal ei ole
detailplaneeringu koostamisel keskkonnamõju strateegilise
hindamise läbiviimine vajalik järgmistel põhjustel:
26.2.1 detailplaneeringus ei kavandata eeldatavalt olulise
keskkonnamõjuga tegevust, sh näiteks tootmist, ulatusliku
elamurajooni rajamist ega muud tegevust, millega kaasneks
keskkonnaseisundi või looduslike alade kahjustumist, sh vee,
pinnase, õhu saastatust, olulist jäätmetekke või müratasemete
suurenemist;
26.2.2 lähtudes planeeringuala ja selle lähiümbruse keskkonnatingimustest ja maakasutusest, ei põhjusta olemasoleva
ärihoone asemele kuni 8-korruselise ärihoone rajamine ning
sihtotstarbeline kasutamine antud asukohas olulist keskkonnamõju. Tegevusega kaasnevad võimalikud mõjud on ehitusaegsed, nende ulatus piirneb peamiselt planeeringualaga
ning avariiolukordade esinemise tõenäosus on väike, kui detailplaneeringu elluviimisel arvestatakse detailplaneeringus ja
ehitusprojektis määratud tingimusi ning õigusaktidest tulenevaid nõudeid;
26.2.3 planeeringus kavandatav tegevus ei põhjusta looduskeskkonna vastupanuvõime ega loodusvarade taastumisvõime ületamist, sest planeeringualal ja piirkonnas on juba kujunenud inimtegevuse poolt oluliselt mõjutatud hoonestatud
linnakeskkond ning planeeringu elluviimisega ei kaasne olulist
mõju looduskeskkonnale;
26.2.4 Kesklinnas Järvevana tee äärsel ettevõtluse segahoonestusalal ja magistraaltänavate ärivööndis asuval planeeringualal ega vahetus läheduses ei paikne kaitstavaid loodusobjekte, Natura 2000 võrgustiku alasid ega teisi maastikuliselt ja
ökoloogiliselt väärtuslikke või tundlikke alasid, mida planeeringus kavandatav tegevus võib mõjutada. Läheduses asuvale
Järve metsale tegevusest mõju ei avaldu;
26.2.5 detailplaneeringu elluviimisega ei avaldata olulist mõju
kõrghaljastusele, sest säilitatakse väärtuslik kõrghaljastus ning
likvideeritav haljastus kompenseeritakse asendusistutusega
vastavalt Tallinna Linnavolikogu 19. mai 2011 määruse nr 17
„Puu raieks ja hoolduslõikuseks loa andmise tingimused ja
kord” tingimustele. Planeeringus on antud meetmed haljastuse kaitseks ehituse ajal. Detailplaneeringu alal ei ole tuvastatud
teisi olulisi või väärtuslikke taime- ega loomaliike, keda planeeringuga kavandatav tegevus võib ohustada. Hoonestuses
tuleb kasutada selliseid lahendusi, mis ei põhjustaks lindude
kokkupõrkeid hoonega;
26.2.6 detailplaneeringus kavandatav tegevus ei ohusta kultuuripärandit, inimese tervist, heaolu ega vara. Planeeritava
ärihoone kavandamisel tuleb arvestada raudtee ja suure
liiklusega Järvevana tee lähedusega ning kavandada müra
leevendusmeetmed. Vältimaks kahju naaberhoonetele, tuleb
arvestada eksperthinnangu soovitusi planeeritava hoone ehitamiseks;
26.2.7 detailplaneeringu koostamisel selgitatakse reostusuuringuga pinnase ja pinnasevee reostuse esinemine alal, arvestades alal varem toiminud tegevust. Kui võimalik reostus
likvideeritakse alalt enne ehitustööde algust nõuetekohaselt,
ei kaasne planeeringu elluviimisel reostusest olulist mõju.
Hoones paikneva parkla põrandavesi juhitakse reoveekanalisatsiooni;
26.2.8 detailplaneeringus kavandatava tegevusega ei kaasne
olulisel määral soojuse, kiirguse ega lõhna teket, valgusreostust tekib valgustusest ja sõidukite tuledest, vibratsiooni võib
esineda hoone lammutamisel ja uue ehitamisel. Samuti on
tavapärasest suuremas koguses jäätmeteke seotud peamiselt
lammutus- ja ehitustöödega, mille käigus jäätmed käideldakse
vastavalt nõuetele.
26.3 Tallinna Kesklinna Valitsusel korraldada detailplaneeringu
lähteseisukohtade ja eskiislahenduse tutvustamiseks väljapanek ning avalik arutelu.
26.4 Detailplaneeringu algatamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise otsusega saab tutvuda
Tallinna Keskkonnaametis, Harju tn 13, esmaspäeviti kella
14.00 kuni 18.00 ja neljapäeviti kella 9.00 kuni 12.00 ning Tallinna õigusaktide registris aadressil https://oigusaktid.tallinn.ee/.
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27. korraldusega nr 998 –k:
algatada Nõmme linnaosas, 0,10 ha suurusel maa-alal Taara tn 11a kinnistu detailplaneeringu koostamine. Detailplaneeringu eesmärk on Taara tn 11a kinnistule ehitusõiguse
määramine 2 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega üksikelamu
ehitamiseks. Lisaks antakse detailplaneeringus heakorrastuse,
haljastuse, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus.
27.1 Nõmme Linnaosa Valitsusel korraldada detailplaneeringu
lähteseisukohtade ja eskiislahenduse tutvustamiseks väljapanek ning avalik arutelu.
28. korraldusega nr 999 –k:
algatada Nõmme linnaosas 28,26 ha suurusel maa-alal
Silikaltsiidi tn 8 ja 8a kinnistute detailplaneeringu koostamine. Detailplaneeringu eesmärk on jagada tootmismaa sihtotstarbega Silikaltsiidi tn 8 kinnistu 22 äri- ja / või tootmismaa,
3 sotsiaalmaa (üldmaa), 1 tootmismaa ja 6 liiklusmaa krundiks
ning määrata ehitusõigus 65 äri- ja/või tootmishoone ehitamiseks. Hooned võivad olla kuni 4 maapealse ja 1 maa-alune korrusega. Lisaks antakse planeeringus heakorrastuse, haljastuse,
juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise
põhimõtteline lahendus.
28.1 Detailplaneeringu koostamise korraldaja on Tallinna
Linnaplaneerimise Amet (aadress Vabaduse väljak 7, 15198
Tallinn), koostaja on K-Projekt Aktsiaselts (aadress Ahtri tn 6,
10151 Tallinn) ja detailplaneeringu kehtestab Tallinna Linnavolikogu (aadress Vana-Viru 12, 15198 Tallinn).
28.2 Mitte algatada Silikaltsiidi tn 8 ja 8a kinnistute detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilist hindamist:
28.2.1 detailplaneeringus ei kavandata eeldatavalt olulise
keskkonnamõjuga tegevust, sh näiteks keskkonda saastavat tootmistegevust, ulatusliku elamupiirkonna rajamist ega
muud olulise keskkonnamõjuga ehitustegevust, millega kaasneks keskkonnaseisundi kahjustumist, sh vee, pinnase, õhu
saastatust, olulist jäätmetekke või mürataseme suurenemist;
28.2.2 lähtudes planeeringuala ja selle lähiümbruse keskkonnatingimustest ja maakasutusest, ei põhjusta olemasoleva
silikaattelliste tootmistsehhi hoonestuse asemele kaasaegse
äri- ja tootmishoonete rajamine ning sihtotstarbeline kasutamine antud asukohas olulist keskkonnamõju. Tegevusega
kaasnevad võimalikud mõjud on ehitusaegsed, nende ulatus
piirneb peamiselt planeeringualaga ning avariiolukordade esinemise tõenäosus on väike, kui detailplaneeringu elluviimisel
arvestatakse detailplaneeringu ja ehitusprojektide tingimusi
ning õigusaktide nõudeid;
28.2.3 planeeringus kavandatav tegevus ei põhjusta looduskeskkonna vastupanuvõime ega loodusvarade taastumisvõime ületamist, sest planeeringualal ja piirkonnas on kujunenud
juba inimtegevuse poolt mõjutatud ja tiheasustusalas paiknev
hoonestatud linnakeskkond ning planeeringu elluviimisega ei
kaasne olulist mõju looduskeskkonnale;
28.2.4 Nõmme linnaosas Männiku äri- ja tootmispiirkonnas
tööstusettevõtete alal asuval planeeringualal ega lähiümbruses ei paikne kaitsealasid ega Natura 2000 võrgustiku alasid,
mida planeeringus kavandatav tegevus võib mõjutada. Piirkonnas asub kaitsealuste liikide püsielupaik, mille piiranguvöönd ulatub planeeringualale. Kui planeeringu elluviimisel
lähtutakse elustiku eksperdi antud nõuetest kaitsealuste liikide elupaikade säilitamiseks, ei kaasne planeeringuga elustikule olulist mõju;
28.2.5 planeeringuala lähialale jääb Männiku järvistu ja raba,
ida suunas paikneb Raku järv ning lõunasse jääb Pumbajärv.
Planeeritavast tegevusest ei avaldu veekeskkonnale olulist
mõju, kui järvede piiranguvööndites ei ladustata ega käidelda
ohtlikke aineid ega hoita jäätmemahuteid. Veekogude ehituskeeluvööndisse ei ole uut hoonestust planeeritud. Planeeritud
tegevus ei mõjuta Männiku järvistut kui perspektiivset puhkeala ja linna reservveevaru ega Männiku liiviku ehitusliiva
maardlat;
28.2.6 detailplaneeringu elluviimisega ei avaldata olulist mõju
kõrghaljastusele, sest planeeringu elluviimisel säilitatakse enamus alal kasvavast kõrghaljastusest. Likvideeritavad, valdavalt

väheväärtuslikud puud kompenseeritakse asendusistutustega
vastavalt Tallinna Linnavolikogu 19. mai 2011 määruse nr 17
„Puu raieks ja hoolduslõikuseks loa andmise tingimused ja
kord“ tingimustele. Planeeringu eskiislahenduse kohaselt on
ette nähtud rajada uushaljastust haljastusprojekti alusel – tänavate äärde ja sotsiaalmaa krundile Raku järve ääres;
28.2.7 detailplaneeringus kavandatav tegevus ei kahjusta
inimese tervist, heaolu ega vara, kui tootmistegevuses lähtutakse õigusaktide nõuetest ja keskkonnalubades määratud
tingimustest. Sõltuvalt tootmise iseloomust võib territooriumil
esineda müra ja vibratsiooni ning saasteainete emiteerimist
välisõhku. Tootmisalalt lähtuv müra peab vastama kehtestatud
normtasemetele. Kõrgete saasteainete kontsentratsioonide
korral on vajalik välisõhu saasteluba;
28.2.8 detailplaneeringu alal on tuvastatud pinnasereostus,
kuid kui see likvideeritakse alalt enne kaeve- ja ehitustööde
algust nõuetekohaselt, ei kaasne planeeringu elluviimisel
reostusest olulist mõju. Siiski tuleb ehitustööde käigus hinnata
jääkreostuse olemasolu võimalikkust ja reostusanalüüside tegemise vajadust;
28.2.9 detailplaneeringus kavandatava tegevusega ei kaasne
olulisel määral soojuse, kiirguse ega lõhna teket, vähest valgusreostust tekib valgustusest. Ehitustöödel ja tootmistegevusest tekkivad jäätmed kogutakse vastavalt Tallinna jäätmehoolduseeskirja nõuetele;
28.2.10 detailplaneering on kooskõlas Tallinna üldplaneeringu
maakasutuse juhtotstarbega.
28.3 Nõmme Linnaosa Valitsusel korraldada detailplaneeringu
lähteseisukohtade ja eskiislahenduse tutvustamiseks väljapanek ning avalik arutelu.
28.4 Detailplaneeringu algatamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise otsusega saab tutvuda
Tallinna Keskkonnaametis, Harju tn 13, esmaspäeviti kell 14-18
ja neljapäeviti kell 9-12 ning Tallinna õigusaktide registris aadressil https://oigusaktid.tallinn.ee/.
29. korraldusega nr 1000 –k:
algatada Tartu mnt 13 ja Tartu mnt 15 kinnistute detailplaneeringu koostamine. Planeeritav maa ala suurusega 0,78 ha
asub Kesklinnas. Detailplaneeringu koostamine algatatakse
eesmärgil muuta kinnistute ärimaa sihtotstarve äri- ja elamumaaks, liita jätkuvalt riigi omandis olev maaüksus Tartu mnt
15 kinnistuga ning määrata ehitusõigus Tartu mnt 13 kinnistule kuni 13 maapealse ja 2 maa-aluse korrusega äriruumidega
korterelamu ehitamiseks ja Tartu mnt 15 kinnistule kuni 18
maapealse ja 2 maa-aluse korrusega eluruumidega ärihoone
ehitamiseks ning kruntide kasutamise tingimused.
29.1 Detailplaneeringu koostamise korraldaja on Tallinna
Linnaplaneerimise Amet (aadress Vabaduse väljak 7, 15198
Tallinn), koostaja aktsiaselts VALLIKRAAVI KINNISVARA (aadress Sõbra tn 54, 50106 Tartu) ja detailplaneeringu kehtestab
Tallinna Linnavolikogu (aadress Vana-Viru tn 12, 15080 Tallinn).
29.2 Algatada Tartu mnt 13 ja Tartu mnt 15 kinnistute detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine.
Keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnangu põhjal
on detailplaneeringu koostamisel keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimine vajalik järgmistel põhjustel:
29.2.1 Tallinna Linnavolikogu 16. aprilli 2009 otsusega nr 77
kehtestatud teemaplaneeringu „Kõrghoonete paiknemine Tallinnas“ ja selle keskkonnamõju strateegilise hindamise kohaselt
on kõrghooned linnakeskkonnas olulise keskkonnamõjuga
objektid ning nende mõju ulatuse täpsemaks määramiseks on
vajalik läbi viia keskkonnamõju strateegiline hindamine igale
kõrghoone ehitamiseks koostatavale detailplaneeringule, mis
pärast teemaplaneeringu kehtestamist menetlusse võetakse;
29.2.2 detailplaneeringus kavandatavate hoonete rajamise tulemusena suureneb niigi tiheda liiklusega kesklinna piirkonnas
liikluskoormus veelgi, sest planeeringualale on kavandatud ligi
300 parkimiskohta. Liikluse kasvuga kaasneb kõrge müratase
ja õhusaaste, mis avaldavad negatiivset mõju nii planeeringualale, kontaktvööndile kui kogu linnakeskkonnale;
29.2.3 planeeritava hoonestuse kahe maa-aluse korruse rajamisel võib avalduda negatiivne mõju põhjavee alanduslehtri

tekkimisel, mis võib mõjutada kõrvalhoonete püsivust;
29.2.4 detailplaneeringus kavandatav tegevus võib avaldada
mõju kultuuripärandile, sest planeeringuala lähialal paikneb
mitmeid kultuuriväärtusi. Samuti jääb kontaktvööndisse mitmeid kultuurimälestiseks tunnistatud hooneid, mille kaitsevöönd ulatub ka planeeringualale. Osa planeeringualast jääb
Tallinna vanalinna muinsuskaitseala kaitsevööndiga liituvasse
vaatekoridori, kus tuleb tagada vaated vanalinnale. Detailplaneeringu alale ulatub ka arheoloogiamälestise, 13.-16. sajandi
asulakoha kaitsevöönd.
29.3 Keskkonnamõju strateegiline hindamine peab:
29.3.1 käsitlema erinevaid planeeringulahenduse alternatiive,
selgitama planeeringuala hoonestamise võimaliku mahu ning
keskkonnatingimustega ja keskkonnasäästlike meetmetega
arvestava kõige sobilikuma planeeringulahenduse;
29.3.2 hindama planeeritava hoonestuse mõju muuhulgas
avalikule välisruumile ja inimesele, liiklusele ning piirkonna
kultuurilistele väärtustele;
29.3.3 detailplaneeringu ala paiknemise tõttu tiheda liikluskoormusega piirkonnas hindama välisõhu seisundit (müra ja
õhusaaste) ning uue hoonestuse rajamisega kaasnevat müra
ja õhusaaste olukorra muutumist ning selgitama leevendavate
meetmete vajaduse;
29.3.4 hüdrogeoloogilises eksperthinnangus tuleb selgitada
põhjavee alanduslehtri sügavus ja ulatus ning selle mõju naaberhoonete püsivusele ja esitada meetmed põhjavee alandusest tingitud negatiivsete mõjude leevendamiseks.
29.4 Tallinna Kesklinna Valitsusel korraldada koostöös Tallinna
Keskkonnaametiga detailplaneeringu lähteseisukohtade ja
eskiislahenduse tutvustamiseks väljapanek ning avalik arutelu
samaaegselt keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi avaliku väljapaneku ja avaliku aruteluga.
29.5 Detailplaneeringu algatamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise otsusega saab tutvuda Tallinna
Keskkonnaametis, Harju tn 13, esmaspäeviti kella 14.00 kuni
18.00 ja neljapäeviti kella 9.00 kuni 12.00 ning Tallinna õigusaktide registris aadressil https://oigusaktid.tallinn.ee/.
30. korraldusega nr 1006 –k:
algatada Betooni tn 11b kinnistu detailplaneeringu koostamine. Planeeritava maa-ala suurus on 4,87 ha. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on tootmismaa sihtotstarbega
Betooni tn 11b kinnistu jagamine kaheks tootmismaa krundiks
ning moodustatavatele kruntidele ehitusõiguse määramine
kokku kümne kuni 4-korruselise tootmishoone ehitamiseks.
Lisaks antakse planeeringus heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus.
31. korraldusega nr 1014 –k:
algatada Pärnu mnt 139c/1 kinnistu detailplaneeringu
koostamine. Planeeritava maa-ala suurus on 0,23 ha. Detailplaneering koostatakse eesmärgil määrata ehitusõigus ärimaa
sihtotstarbega Pärnu mnt 139c/1 kinnistule sõltuvalt hoone
korruse kõrgusest 6–8-korruselise ärihoone ehitamiseks või
olemasoleva ärihoone laiendamiseks ja ümberehitamiseks.
Lisaks määratakse kruntide kasutamise tingimused.
31.1 Detailplaneeringu koostamise korraldaja on Tallinna
Linnaplaneerimise Amet (aadress Vabaduse väljak 7, 15198
Tallinn), koostaja on Linnaruumi OÜ (aadress Pärnu mnt 130,
11317 Tallinn) ja detailplaneeringu kehtestab Tallinna Linnavalitsus (aadress Vabaduse väljak 7, 15198 Tallinn).
31.2 Mitte algatada Pärnu mnt 139c/1 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilist hindamist. Keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimine detailplaneeringu koostamisel ei ole eelhinnangu põhjal vajalik järgmistel
põhjustel:
31.2.1 detailplaneeringus ei kavandata eeldatavalt olulise
keskkonnamõjuga tegevusi, sh näiteks tootmist, ulatusliku
elamurajooni rajamist ega muud tegevust, millega kaasneks
keskkonnaseisundi või looduslike alade kahjustumist, sh vee,
pinnase, õhu saastatust, olulist jäätmetekke või mürataseme
suurenemist;
31.2.2 lähtudes planeeringuala ja selle lähiümbruse keskkon-

natingimustest ja maakasutusest, ei põhjusta olemasoleva
hoone asemele uue ärihoone rajamine või laiendamine ja
ümberehitamine ning sihtotstarbeline kasutamine antud asukohas olulist keskkonnamõju. Tegevusega kaasnevad võimalikud mõjud on ehitusaegsed, nende ulatus piirneb peamiselt
planeeringualaga ning avariiolukordade esinemise tõenäosus
on väike, kui detailplaneeringu elluviimisel arvestatakse detailplaneeringu ja ehitusprojektide tingimusi ning õigusaktide
nõudeid;
31.2.3 planeeringus kavandatav tegevus ei põhjusta looduskeskkonna vastupanuvõime ega loodusvarade taastumisvõime ületamist, sest planeeringualal ja piirkonnas on juba kujunenud inimtegevuse poolt oluliselt mõjutatud hoonestatud
linnakeskkond ning planeeringu elluviimisega ei kaasne olulist
mõju looduskeskkonnale;
31.2.4 Kesklinnas Pärnu maantee äärsel magistraaltänavate
ärivööndis asuval planeeringualal ega vahetus läheduses ei
paikne kaitstavaid loodusobjekte, Natura 2000 võrgustiku alasid ega teisi maastikuliselt ja ökoloogiliselt väärtuslikke alasid,
mida planeeringuga kavandatav tegevus võib mõjutada;
31.2.5 detailplaneeringu elluviimisega ei avaldata olulist mõju
kõrghaljastusele, kui hoonestusala valitakse kõrghaljastusest
vabale alale ning tagatakse tänavahaljastuse kasvutingimused;
31.2.6 detailplaneeringus kavandatav tegevus ei kahjusta kultuuripärandit, inimese tervist, heaolu ega vara. Planeeringu elluviimisel ja ärihoone ehitamise tulemusel suureneb piirkonna
liikluskoormus ning sellega kaasnev müra ja õhusaaste, kuid
tegemist on juba kesklinna tiheda liiklusega piirkonnaga. Ärihoone planeerimisel arvestada müra leevendusmeetmetega;
31.2.7 detailplaneeringu alal ei ole tuvastatud keskkonda saastavaid objekte ega jääkreostust. Seetõttu ei ole eeldada ka
olulist pinnase või vee reostust, mis seaks piirangud edasisele
ehitustegevusele. Hoonemahus paikneva parkla põrandavesi
juhitakse reoveekanalisatsiooni;
31.2.8 detailplaneeringus kavandatava tegevusega ei kaasne
olulisel määral soojuse, kiirguse ega lõhna teket, valgusreostust tekib valgustusest ja sõidukite tuledest, vibratsiooni võib
esineda hoone lammutamisel ja ehitamisel. Samuti on tavapärasest suuremas koguses jäätmeteke seotud peamiselt lammutus- ja ehitustöödega, mille käigus jäätmed käideldakse
vastavalt nõuetele;
31.2.9 detailplaneering on kooskõlas Tallinna üldplaneeringu
maakasutuse juhtotstarbega.
31.3 Tallinna Kesklinna Valitsusel korraldada detailplaneeringu
lähteseisukohtade ja eskiislahenduse tutvustamiseks väljapanek ning avalik arutelu.
31.4 Detailplaneeringu algatamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise otsusega saab tutvuda
Tallinna Keskkonnaametis, Harju tn 13, esmaspäeviti kell 14-18
ja neljapäeviti kell 9-12 ning Tallinna õigusaktide registris aadressil https://oigusaktid.tallinn.ee/.
32. korraldusega nr 1015 –k:
algatada Mahtra tn 30a ja 30b kinnistute detailplaneeringu koostamine. Planeeritava maa-ala suurus on 1,28 ha.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on tootmismaa sihtotstarbega Mahtra tn 30a ja Mahtra tn 30b kinnistute piiride
muutmisel äri- ja tootmismaa sihtotstarbega kruntide moodustamine ning moodustatavatele kruntidele ehitusõiguse
määramine kuni 3-korruselise ärihoone ning kuni 4-korruselise
äri- ja tootmishoone ehitamiseks. Lisaks määratakse detailplaneeringus heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtted.
32.1 Lasnamäe Linnaosa Valitsusel korraldada detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse tutvustamiseks väljapanek ning avalik arutelu.
33. korraldusega nr 1016 –k:
kehtestada Pae tn 2 kinnistu detailplaneering.
Detailplaneering algatati Tallinna Linnavalitsuse 18. jaanuari
2006 korraldusega nr 70-k „Pae tn 2 kinnistu detailplaneering”.

Mustamäe Linnaosa Valitsus
AVALIKUSTAB

Tallinna Kesklinna Valitsus

LED ekraan tüüpi välireklaamikandjate paigaldamine tunneli
seintele on lubatud kõikidesse asukohtadesse. Paigaldatavad
välireklaamikandjad ei tohi katta ega varjata olemasolevaid
suunaviidatähiseid.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on elamumaa sihtotstarbega Liikuri tn 8b kinnistule ehitusõiguse määramine
ühe maa-aluse korrusega kuni 9-korruselise korterelamu
ehitamiseks.

Lasnamäe Linnaosa Valitsus

Nõmme Linnaosa Valitsus

Mäealuse tn 5a kinnistu detailplaneeringu koostamine
Tallinna Linnavalitsuse 26. juuni 2013 korraldusega nr 943-k algatati Mäealuse tn 5a kinnistu detailplaneeringu koostamine.
Planeeritava maa-ala suurus on 0,61 ha. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on maatulundusmaa sihtotstarbega Mäealuse
tn 5a kinnistu sihtotstarbe muutmine tootmis- ja ärimaaks ning
ehitusõiguse määramine kuni 4 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega tootmis- ja ärihoone ehitamiseks. Lisaks antakse planeeringus heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja
tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus.
Detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahendusega on
võimalik tutvuda tööpäeviti 08. – 22. juuli 2013 Mustamäe Linnaosa Valitsuses, A. H. Tammsaare tee 135 ja Tallinna planeeringute
registris (http://tpr.tallinn.ee/tpr/, DP037580). Detailplaneeringu
eskiislahendust tutvustav avalik arutelu toimub 30. juulil 2013
kell 16.00 Mustamäe Linnaosa Valitsuse saalis (info tel: 645 7528).

Nõmme Linnaosa Valitsus AVALIKUSTAB

Nõmme Linnaosa Valitsuses, Vabaduse pst 77, I korruse teenindussaalis saab 3. juulist kuni 10. juulini tutvuda Jaama tn
6 // Kõver tn 5 kinnistu detailplaneeringu eskiisiga, mille koostamise eesmärk on kinnistu ärimaa sihtotstarbe muutmine
70% elamu- ja 30% ärimaaks ning ehitusõiguse määramine
kuni 4 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega äriruumidega korterelamu ehitamiseks.
Kinnistu omanik tutvustab planeeringu lähteseisukohti ja vastab huviliste küsimustele Vabaduse pst 77 1. korrusel 10. juulil
2013 kell 14.00

TEATAB

1.Tallinna Kesklinna vanema 28. juuni 2013 korralduse nr 444
alusel annab Tallinna Kesklinna Valitsus kasutusse Tallinna linnale kuuluva ehitise pinna reklaami või teabe eksponeerimiseks City Expo OÜ-le järgmistel tingimustel:
1.1 Tervikobjektina antakse kasutusse Pärnu mnt 137a kinnistu haljasalal asuvad kaks püstise vormiga välireklaamikandjat
(koondsuunaviita);
1.2. välireklaamikandjatel on lubatud moodulsüsteemi alusel
paigaldatud välireklaamidel (edaspidi ka moodul) eksponeerida välireklaamikandjate läheduses asuvate ettevõtjate tegevuskoha ja kaubamärgi reklaami või teavet.
1. Tallinna Kesklinna vanema 28. juuni 2013 korralduse nr 449
alusel annab Tallinna Kesklinna Valitsus kasutusse Tallinna linnale kuuluva ehitise pinna reklaami või teabe eksponeerimiseks OÜ-le Brandmall järgmistel tingimustel:
1.1 kasutusse antavate pindade asukoht: Laikmaa tn ja Gonsiori tn all paikneva jalakäijate tunneli seinad, mis sisearhitektuurses projektis on märgitud numbritega 11, 22 ja 33,
vastavalt punktis 2.2 märgitud mahule, s.o 10 x A0 formaat
(1189mm (kõrgus) x 841mm (laius));
1.2 Tunneli seintel nr 11, 22 ja 33 on võimalik eksponeerida
kokku kuni 22 A0 formaadis välireklaamikandjat (seinal nr 11
kuni 5, seinal nr 22 kuni 10 ja seinal nr 33 kuni 7 välireklaamikandjat), millest esimeses etapis antakse kasutusse seinte nr
11, 22 ja 33 pind mahus, mis vastab suurusele 10 x A0 formaat.
Seintele on lubatud paigaldada paindumatu aluspinnaga välireklaamikandjad. Paigaldatav välireklaamikandja võib olla
kõrgusega kuni 1189 mm ja laiusega X korda 841 mm, kus X on
täisarv, mille määrab üürnik ning mis peab olema vastavuses
seinte mõõtmetega.

TEATAB

Tallinna Linnavolikogu 17. juuni 2010 määruse nr 33 „Reklaami või teabe eksponeerimiseks ehitise pinna kasutusse
andmise kord” § 8 lõigete 1, 4, 5, § 19 lõige 1, § 20 alusel,
lähtudes Tallinna Linnavalitsuse 29.09.2010 korralduse nr
1463-k „Reklaami või teabe eksponeerimiseks Tallinna linnale kuuluva ehitise pinna otsustuskorras kasutusse andmise
tasu miinimummäärade (alghindade) kehtestamine ja kooskõlas Lasnamäe Linnaosa Valitsuse põhimääruse § 8 lõige
1 antakse kasutusse otsustuskorras YKS Autopesula OÜ-le
(registrikood 12193352) ehitise pind Peterburi tee 75 ees sõidutee ääres reklaamkandja paigaldamiseks. Lepingu tasu 32
eurot kalendrikuus. Lepingu kehtivus 01.07.2013-30.06.2016.
Alus: Lasnamäe linnaosa vanema 28.06.2013 korraldus nr
1-15/139.

Lasnamäe Linnaosa Valitsus
AVALIKUSTAB

Lasnamäe Linnaosa Valitsuses, Pallasti tn 54, I korruse infosaalis toimub Liikuri tn 8b kinnistu ja lähiala detailplaneeringu eskiislahenduse ja lähteseisukohtade avalik väljapanek
alates 09.07. 2013 kuni 17.07.2013 ja avalik arutelu toimub
18.07.2013 kell 16.00 Lasnamäe Linnaosa Valitsuses, Pallasti tn
54, II korruse saalis, ruum 203.

Detailplaneeringutega saab tutvuda Tallinna planeeringute
registris http://tpr.tallinn.ee/tpr/

AVALIKUSTAB

Nõmme Linnaosa Valitsuses, Vabaduse pst 77, I korruse teenindussaalis saab 4. juulist kuni 11. juulini tutvuda Silikaltsiidi
tn 8 ja 8a kinnistute detailplaneeringu eskiisiga. Detailplaneeringu eesmärk on jagada tootmismaa sihtotstarbega Silikaltsiidi tn 8 kinnistu 22 äri- ja / või tootmismaa, 3 sotsiaalmaa
(üldmaa), 1 tootmismaa ja 6 liiklusmaa krundiks ning määrata
ehitusõigus 65 äri- ja/või tootmishoone ehitamiseks. Hooned
võivad olla kuni 4 maapealse ja 1 maa-alune korrusega
Detailplaneeringu eskiisi autor tutvustab planeeringu lähteseisukohti ja vastab huviliste küsimustele Vabaduse pst 77 1.
korrusel 11. juulil kell 14.00

Nõmme Linnaosa Valitsus

AVALIKUSTAB

Nõmme Linnaosa Valitsuses, Vabaduse pst 77, I korruse teenindussaalis saab 8. juulist kuni 15. juulini tutvuda Taara tn 11a
kinnistu detailplaneeringu eskiisiga, mille eesmärk on Taara tn
11a kinnistule ehitusõiguse määramine 2 maapealse ja 1 maaaluse korrusega üksikelamu ehitamiseks.
Detailplaneeringu eskiisi autor tutvustab planeeringu lähteseisukohti ja vastab huviliste küsimustele Vabaduse pst 77 1.
korrusel 15. juulil kell 14.00
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Nüüd kuulutuste tellimine veelgi lihtsam. Vali rubriik, kirjuta tekst ja tasu – kõik ühest kohast! Reakuulutusi saab anda
internetis aadressil kuulutus.lehed.ee, e-postiga anni.koppel@lehed.ee ning kõikides Eesti Posti kontorites üle Eesti. Info telefonil 680 4506.

www.forumcinemas.ee
mobile.forumcinemas.ee

Filmide “Enne päikesetõusu” ja
“Enne päikeseloojangut” järg

Julie
Delpy

AUTO NR 19
11.55 (K,N) 16.05 (T)
16.35 (v.a.T,K,N)

Ethan
Hawke

K12

KIIRED ja VIHASED 6
MS12
13.35 (T,K,N) 13.45 (v.a.T,K,N)
15.10 (K,N) 18.45 (v.a.T)
21.35 (T,K,N) 21.40 (v.a.T,K,N)
KOOLIBRI EFEKT

21.50

K12

OTSE PIMEDUSSE - STAR TREK INTO
DARKNESS 2D 15.55 (v.a. K, N) MS12
PARADIIS: ARMASTUS
21.20 (v.a. N)

K16

POHMAKAS 3
K14
12.55 (v.a. N) 16.45 (v.a. K,N)
18.25 (v.a K,N) 19.15 (K,N)

13.00 (ainult T, K) 13.30 (v.a.T, K, N) 15.55
18.50 21.45
A. Le Coq sviit: 21.30

11.30 12.30 (v.a. K, N) 14.50 16.25 18.10
19.45 21.30
A. Le Coq sviit: 18.00

*A.Le Coq Sviidi seansid tööpäeviti alates 17:00, nädalavahetustel ja pühadel 13:00

PRAKTIKANDID
MS12
14.05 19.10 21.35 (v.a.T,K,N)

12.15 (K, N) 12.35 (v.a. K, N)
16.30 18.55 21.25

13.25 16.00 18.35 21.15

PÄRAST MAAILMALÕPPU
14.20 (v.a. K,N) 16.40

MS12

RIFF 2: TÕUSULAINE
PERE
3D EST 12.05 (v.a.T,K,N) 14.25
2D EST 11.20 12.20 (v.a. K,N)
3D RUS 11.25 12.25
SAMSARA

19.00

L

SUUR GATSBY 3D
MS12
15.15 (v.a. K,N) 18.00 (K,N)
20.45 (v.a. K,N)
SUURED PULMAD
MS12
11.35 (v.a K,N) 14.45 (K,N)
15.05 (v.a. K,N) 17.00 (K,N)
17.15 (v.a. K,N) 19.25 21.10 (K,N)
K16
LÕPP EELLINASTUS!
ainult neljapäeval, 4. juulil kl 21.20
ULJAS RATSANIK EELLINASTUS! MS12
T, 2. juuli: 18.00 ja 21.10 (Feel the
Difference)
K, 3. juuli ja N, 4. juuli: 11.25
12.50 (ainult K) 14.35 16.05
17.45 20.55

Piletihinnad: E-N ja reede kuni kl 18:00 tavapilet 5,00€/lastepilet 2,50€, 3D-pilet 5,50€/lastepilet 3,50€. E-N alates kl 18:01 tavapilet 5,50€/lastepilet 2,90€, 3D-pilet 7,50€/lastepilet 3,90€. Reede (alates 18:01), L-P ja riiklikel pühadel tavapilet 6,90€/lastepilet 2,90€, 3D-pilet 8,40€/lastepilet 3,90€. A.Le Coq Sviit E-N pilet 17€. R-P pilet 21€

Alate
s

Katusekino sõbrad

st katusel
!
uni
ju
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VIRU KESKUSE
KATUSETERRASSIL
TÄnA
VALItud
huuMOR

hommE
FILMIPÄRL /
KINOKLASSIKA

I´m So Excited!

Meediapartnerid

21

Aleksandr Puškin

Pedro Almodovar
2013/90min

Money

Robert Bresson
1983/85min

PILETId EELmüügIST: Piletilevist või katusekino.ee
Osta pilet eelmüügist vihmakindlatele soojendusega terrassidele.
KohAPEAL: pool saalist tuleb müüki alati enne seanssi Katusekinos.

KATUSEKIno.EE

Muinasjutt
tsaar Saltaanist

Seansside algus
orienteeruvalt
kell 23.30.

Avatud E-R 12-02, L-P 17-02
Partner

22

Tiina
Kama

23

(sünd 1963),
Tartu Postimehe toimetaja
Eesti Ajalehtede Liit

Vene luule klassikasse kuuluv muinasjutt räägib
maagilise loo sõprusest, igatsusest ja rasketest
katsumustest õnne leidmisel.
Illustreerinud Evald Okas
Raamatud on saadaval raamatupoodides üle Eesti
või tellides www.healugu.ee
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Eesti Päevaleht, teisipäev, 2. juuli 2013, Toimetaja: Anni Koppel , tel 680 4506, e-post: anni.koppel@lehed.ee

kuulutus.lehed.ee

Nüüd kuulutuste tellimine veelgi lihtsam. Vali rubriik, kirjuta tekst ja tasu – kõik ühest kohast! Reakuulutusi saab anda
internetis aadressil kuulutus.lehed.ee, e-postiga anni.koppel@lehed.ee ning kõikides Eesti Posti kontorites üle Eesti. Info telefonil 680 4506.

Suuna Eesti Päevaleht
suveks maale
Robert Lepage`i
külalisetendus
KUU TAGUMINE KÜLG
1. oktoobril 19.00
Nokia Kontserdimajas

Kassa: 66 50 800
www.linnateater.ee

Postimees ei pruugi Sind puhkuse ajal üles leida, seepärast teata meile oma
suvine asukoht ja saad oma Eesti Päevalehe tellimuse mugavalt ning tasuta
edasi suunata.
Meie klienditugi ootab Su kõnet telefonil 680 4444
või kirja klienditugi@lehed.ee
Mõnusat suvist lehelugemist!

Tervis
Oü Kolmestar ostab kasvava
metsa raieõigust
ja metsakinnistuid.
Samuti teostame raiet ja vedu.
5123356 Jaan
jaan@kolmestar.ee
www.kolmestar.ee

Laen

Teenus
11KAARDID ENNUSTAVAD Tel 900 1727
24 h, h 1,09 €/min www.ennustus.ee
Põrandate lihvimine, lakkimine, õlitamine ja hooldus. Tel 515 7556.

Ehitus/ Remont
11Teen korterite, majade remonti ja
muid ehitustöid. Tel 501 6542.

Sügav kaastunne
Sven Laanemetsale

Tallinna Tehnikakõrgkool
mälestab endist töötajat

ema

VALEV REINHOLDIT

surma puhul

ja avaldab kaastunnet
lähedastele

AS K.U.Mell

Siiras kaastunne Kärtile
armsa isa

Heiki Vaibla
kaotuse puhul
Töökaaslased
If Kinnisvarahaldusest

11Laen kinnisvara tagatisel. AS A&O
LaenuGrupp. Tartu mnt 29 Tln. 648 6083
www.aolaenud.ee Tutvuge tingimustega, konsulteerige asjatundjatega.

Tõlge
11Euroopa Politseiamet otsib kandidaate (m/n) direktori asetäitja ametikohale. Tööpakkumise kuulutus, kandideerimistaotluse vorm koos avalduse
esitamise informatsiooniga, samuti selektsiooni reeglid on leitavad Europoli
kodulehelt: www.europol.europa.eu.
Kandideerimise tähtpäev 31.juuli 2013

11Valust vabaks - Ravimassaaž, Reiki
www.boho.ee Tel. 5851 5939.

Teated
11AS Sillamäe Veevärk teatab:
Alates 01.08.2013 hakkab Sillamäe linna
kodutarbijatele kehtima järgmine maagaasi hind – 0,391 EUR/m³. Hind on ära
toodud maagaasi kütteväärtust, rõhku
ja temperatuuri arvestamata ning ilma
käibemaksuta.
11Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit
kuulutab välja hanke puitarhitektuuri
näituse korraldamiseks. Hanke tingimused aadressil www.empl.ee,
lisainfo telefonil 5032552.
11Seoses maakonnaplaneeringu
teemaplaneeringu kehtestamisega
Ida-Viru Maavalitsus teatab:
Võttes aluseks Planeerimisseaduse §25
lg 2, teatab Ida-Viru maavanem, et on
kehtestanud Ida-Viru maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu „ Ida-Virumaa
tehniline infrastruktuur „ 27.06.2013
korraldusega nr 1-1/2013/202
Teemaplaneeringu koostamise eesmärgiks oli kujundada strateegiliselt
läbimõeldud, maakonna ja riigi huve tasakaalustatult ja ettevaatavalt arvestav

tehniliste infrastruktuuride süsteem;
koordineerida vastavalt valla ja linna
üldplaneeringuid; lokaliseerida vajalikud infrastruktuuri investeeringud
nende loogilises omavahelises seoses ja
järjestuses; anda selge signaal investoritele ja arendajatele maakonna soovitud
arengusuundade kohta.
Planeeringu materjalidega on võimalik
tutvuda Ida-Viru Maavalitsuse kodulehel http://www.ivmv.ee

Nüüd
kuulutuste
tellimine
veelgi
lihtsam!
Telli kuulutus
Eesti Päevalehte,
Eesti Ekspressi ja
Maalehte
ühest kohast!

Lahkus hea ja südamlik
naaber

SIRJE LEPPIK
Mälestavad
sõbrad Viliverest

Vali rubriik, kirjuta
tekst ja tasu
internetipangas.

Südamlik kaastunne
Terje Maarandile
kalli isa

MATI
KANGRU
surma puhul

Peale lühiajalist rasket haigust
lahkus

Lia
Arumäe

sündinud Lia Kess,
Leinateenistus Peeteli kirikus,
Tallinnas, Preesi 5
neljapäeval, 4. juulil kl 14
Poeg, lastelapsed

Ärasaatmine
3. juulil kl 15
Märjamaa kalmistul
Avaldame sügavat kaastunnet
Ago Sepale perekonnaga
traagiliselt hukkunud poja

Teatame kurbusega,
et meie hulgast on lahkunud
armastatud isa ja abikaasa

Kallis Kristjan,
avaldame südamlikku
kaastunnet

JAAN
SEPA

Valev
Reinhold

ISA
kaotuse puhul

kaotuse puhul

01.06.1946 - 26.06.2013

Oleme mõtetes Sinuga

Imatra Elekter AS

Pojad ja abikaasa

Sõbrad DataCateringist

kuulutus.lehed.ee

Tallinna Ehituskooli pere
Reakuulutusi saab edastada ka e-postiga
anni.koppel@lehed.ee ja kõikides Eesti Posti
kontorites üle Eesti. Lisainfo telefonil 680 4506.

Tallinna Prantsuse Lütseum
langetab sügavas leinas pea
kauaaegse kolleegi ja õpetaja

Leiname head ja unustamatut
sugulast

Maire
Parmast
05.10.1943 - 28.06.2013
Siiras kaastunne
Tiinale, Tönule ja omastele
Mari-Liis, Jaak
Ärasaatmine
4. juulil kl 12
Metsakalmistu kabelis

SILVI
VRAIDI
Meie hulgast on lahkunud
kallis ema ja vanaema

Maire
Parmas

sünd Reimann
05.10.1941 - 28.06.2013
Ärasaatmine
4. juulil kl 12
Tallinna Metsakalmistu kabelis
Leinavad lapsed

Avaldame sügavat kaastunnet
Meelisele ja Ingale perega
kalli vanaisa ja isa

Lembit
Sinivee
kaotuse puhul
Kadi, Ulvi, Liisi, Helena,
Ivi-Maret, Janne, Ere ja Tõnis

Iga lahkumine on raske,
Iga teelesaatmine kurb...
Avaldame sügavat kaastunnet
Inga Kolkile perega kalli isa ja
vanaisa

Lembit
Sinivee
surma puhul
Tallinna Lasteaed Mudila
kollektiiv

surma puhul
Hüvastijätt lahkunuga
05.juulil kell 14.30
Kaarli kirikus
Lilli ja pärgi mitte tuua
Kirikus avatud annetuskast.
Kogutud raha kasutatakse Kaarli kiriku oreli taastamiseks,
mille üks vile saab Silvi Vraidi nime

Meelelahutus
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Televisioon

Horoskoop

21.45 XXVII Pärnu filmifestival. Vale
aeg, vale koht (Hollandi 2012)
23.15 Draamasari Waterloo Roadi
kool (Inglise 2009)*
00.10 SUVEkulTUUR*
00.20 Draamasari Maahaigla
(Inglise 2003)*
01.14 ERR-i uudised

06.00 Punased roosid*, 539
06.45 Rosario*, 21
07.40 Joonissari Kasskoer:Täiskuupalavik. Kasskoera sõda
08.05 Suvereporter*
09.10 Tuhat ja üks ööd*, 21
11.00 Kodus ja võõrsil, 5530
11.30 Küladetektiivid*, 66 :Ka pühapäeviti tapetakse
12.30 Meie aasta Siberis*:Raha
13.00 Saare sosinad
14.00 Komissar Rex:Surm salongis
15.00 Punased roosid, 540
16.05 Küladetektiivid, 67 :Liigne
ülestunnistus

17.05
18.10
20.00
21.00
21.30
22.05
23.00
23.55
02.00
02.45
03.30
04.20

Rosario, 22
Tuhat ja üks ööd, 22
Suvereporter
Krimi
Kriminaalne Venemaa:Ühe
hoovi poisid, 2
Nikita:Püha üritus
V:Tere tulemast sõtta
Mängufilm Kättemaksuingel
(Gabriel, Austraalia 2007)
Merepatrull:Krokodillipisarad
Elajas:Vastumürk
Suvereporter*
Katie Fforde – Tuletorni tulevik*
(Katie Fforde – Leuchtturm mit
Aussicht, Saksamaa 2012)

TV3
06.15
06.40
07.05
07.30
07.55
08.55
09.55
10.20
10.35
11.35
12.30
13.00
14.00
15.00
15.30
16.30
17.30
18.30
19.00
20.00
21.00
22.00
22.30

Multifilm Beyblade
Multifilm Winxid
Multifilm Smurfid
Multifilm Beyblade*
Armastus võidab, 70*
Kirgede torm, 1665*
Vaprad ja ilusad, 6506*
Top Shop
Brigaad 3:1
Meisterdetektiiv Spencer 5, 1
Kõige naljakamad koduvideod
CSI kriminalistid 13, 01*
Kättemaksukontor 3, 9*
Vaprad ja ilusad, 6507
Lena, mu elu armastus, 130
Armastus võidab, 71
Kirgede torm, 1666
Võimalik vaid Venemaal
Seitsmesed suvesadamas
Kättemaksukontor 3, 10
Kodumaa 1, 7:Nädalavahetus
Vaid Venemaal pluss
KINO3:Mängufilm Tiksuja (USA
2001 põnevusmärul)

00.25 CSI New York 8, 6:
Päästke mind siit!
01.20 Vabaduse hind 2, 2:Teine ring
02.10 Kuni surm meid lahutab 4, 18:
Suur mees ja väike mees
02.35 Rajalt maha:Eriti dramaatiline
roositseremoonia
03.25 Kõige naljakamad koduvideod*
03.50 Rahaauk 1, 5
04.40 Seitsmesed suvesadamas
05.30 Lena, mu elu armastus, 130*

ETV2, Kanal 11, tv6, kanal 12

ETV 2
07.30 Animasari Willy Fogiga ümber maailma
07.55 Animasari Võlukarussell 08.05 Lastesari
Reis ümber maailma 08.15 Animasari Beni ja
Holly väike kuningriik 08.25 Animasari Lammas Shaun * 08.30 Animasari Siilipoiss Alfredi
salapärased seiklused 08.45 Lastetuba 09.00
Suuri meistreid, 2/13 10.00 Waterloo Roadi
kool 10.50 Teatriaasta 12 kuud 11.40 Muusa
poolt valitud 12.12 ERR-i uudised 16.15 Mängime veel!, 4/15 * 17.10 Väike maja preerias
18.00 Animasari SimsalaGrimm 18.25 Animasari Ariol 18.30 Animasari Võlukarussell
18.40 Lastesari Reis ümber maailma 18.50
Animasari Tatonka lood 19.00 Animasari Lammas Shaun 19.05 Animasari Siilipoiss Alfredi
salapärased seiklused 19.20 Aktuaalne kaamera 19.30 Aktuaalne kaamera 19.45 Jüri
Üdi klubi 20.40 Minuscule 20.45 Gilmore’i
tüdrukud 21.30 Minna julgelt üles ja alla, 1/2
22.20 Primavera 22.30 Ehh, uhhuduur 23.00
Eesti TOP 7 23.35 Troonide mäng, 5/10 00.25
Lennud 01.08 ERR-i uudised

TV 6

06.00 Hommikuraadio 08.30 Seitsmesed

suvesadamas 09.30 Kodu keset linna 4, 456
10.00 Kutsuge Cobra 11 12, 8 11.00 Klient
on kuningas 13.10 Top Shop 13.30 Kodu
keset linna 4, 457 14.00 Kutsuge Cobra 11
12, 8 15.00 Kälimehed 1, 5 16.00 Kuidas ma
kohtasin teie ema 1, 3 16.30 Kutsuge Cobra
11 12, 9 17.30 Sõjaprintsess Xena 1, 7 18.30
Simpsonid 12, 18 19.00 Ameerika paps 5, 63
19.30 Kuidas ma kohtasin teie ema 1, 4 20.00
Seks ja linn 5, 71 20.30 Simpsonid 12, 19 21.00
KINOÕHTU: Vaieldamatult parim 23.10 Paljalt naljakas 1 23.40 Eureka 4, 13 00.40 Salatoimikud 5, 113 01.30 Naked & Funny 6 01.55
Faktuaalne kaamera 2, 2 02.25 Kälimehed 1, 3
03.25 Hommikuraadio 04.20 Kodu keset linna
4, 457 04.50 Seitsmesed suvesadamas 05.50
Uudistemagasin

Kanal 11

05.30 Roosa teemant, 77 06.15 Totaalne
ärkamine! 09.00 Doktor Oz* 09.55 Ellen
10.50 Eluteed*, 21 11.20 Everwood* 12.10
Top Shop, 156 12.25 Mõrvamüsteerium:
Metsik lääs* (Mystery Woman 8: Wild West
Mystery, USA 2006) 14.25 Kokakool 15.20
Oprah 16.10 Doktor Oz 17.05 Everwood

18.00 Pahad tüdrukud, 50 19.00 Kodus ja
võõrsil, 5531 19.30 Eluteed, 22 20.00 Sa ei
ole üksi 20.30 Tuuni mu mõisa! 21.00 Lahingusse lähevad kodukaunistajad, 10 22.00
Kadunud, 34 23.00 Selgeltnägijatest uurijad
23.30 Kummaline seks 00.00 Suvereporter
01.00 Ellen 01.45 Lõbulinnu salapäevik
02.10 Sa ei ole üksi* 02.35 Tuuni mu mõisa!*
03.00 Staariminutid 03.05 Staariminutid
03.10 Doktor Oz 03.55 Pahad tüdrukud*, 50
04.45 Suvereporter*

Kanal 12

06.30 Eesti nokitseb* 07.00 Suvereporter
08.00 Kuldvillak* 08.30 MacGyver* 09.20
Conan*, 66 10.10 Rannavalve 11.00 Jututuba
13.40 Komissar Rex* 14.35 Walker – Texase
korravalvur* 15.25 MacGyver 16.20 Merepatrull 17.10 Komissar Rex 18.05 Walker – Texase
korravalvur 19.00 Kuldvillak 19.30 Trikimees
20.00 Tuvikesed* 20.30 Tuvikesed* 21.00
Kaks ja pool meest* 21.30 Mängufilm Topeltmeeskond (Double Team, USA 1997) 23.30
Conan, 67 00.20 Kaks ja pool meest 00.45
Tuvikesed 01.10 Tuvikesed 01.35 Night Chat
05.00 Postimees.ee

JÄÄR Kipud paljudele reeglitele ja
normidele läbi sõrmede vaatama.
Samuti ei huvita sind pisiasjad. Vaatad vaimus kaugele, kuid ei märka
töölaual valitsevat olukorda.

Teisipäev +18...+22
+20

Kolmapäev +19...+24
Läänekaare tuul 1–7 m/s

+21
+20

Muutliku suunaga tuul 1–7 m/s

+20

+19

+19

Neljapäev +21...+26

SÕNN Võid tunda end mingi psühholoogilise surve all olevana –
justkui keegi ootaks sinult midagi,
mida sa ei suuda talle anda.
KAKSIKUD Tasuks olla tähelepanelikum. Sulle võib tunduda, et kõik
on korras, ent tegelikult oled mingi
olulise detaili märkamata jätnud.
Suhete vallas kipud inimeste kohta
valesid järeldusi tegema.

+20

Muutliku suunaga tuul 3–7 m/s

+22

+21

+19

Reede +23...+28

+22

Muutliku suunaga tuul 1–6 m/s

+22

Ristsõna

VÄHK Sul võib tekkida tunne,
justkui liiguksid asjad vähikäigul.
Tekkinud takistused on aga suurelt jaolt vanade mõttemustrite ja
konservatiivsete vaadete tulemus.

selge

vahelduv
pilvisus

pilves

0

LÕVI Nii mõneski mõttes on hetkel
märksõnadeks varjamine, salatsemine, aga ka inspiratsioon. Olmeaskeldustes võid oma rahakotist
teha kerge saagi taskuvargale.

vihm

lörts

0

hoovihm

lumi

rahe

äike

Ilm Eestis

NEITSI Olulist rolli mängib kollektiivne intellektuaalne looming.
Näiteks võid teistega koos leida
lahenduse mõnele väga keerulisele probleemile.
KAALUD Ühiskondlikus liinis võib
käia suur pauk, mille tagajärjel paljud
asjad oma kohad vahetavad. Suhete
sfääris meeldivad sulle pigem ideaalid kui reaalsed inimesed.
SKORPION Kadeduse ja eriti armukadedusega seotud momendid
mängivad suuremat rolli. Tahad
omastada nii asju kui ka inimesi.
AMBUR Käesolevad päevad
võivad tuua nii kiiret edu kui ka
ootamatuid takistusi. Täna oleks
kasulik mõõdukas füüsiline töö
ning vabas looduses jalutamine.
KALJUKITS Sinu liigne nõudlikkus
võib just suhete liinis taas välja
lüüa. Oled liiga kinni minevikus
ega suuda näha hetkes peituvaid
võimalusi.
VEEVALAJA Suhted ja kohtumised
tööl või tööga seoses vajavad hetkel hoolikat juriidilist ülekontrollimist. Ebasoodne hetk lepingute
sõlmimiseks.
KALAD Õhus on uudseid
momente. Kui on tekkinud rutiin,
õnnestub sellest lihtsalt vabaneda.
Samas on võimalikud pöörded.

ERKKI KÕLU PÄEVAANEKDOODID

••

Mees siseneb tätoveerimissalongi: „Tehke mulle tätoveering.”
„Missugust te soovite?” küsib
tätoveerija. „Lohetätoveeringuga
tüdrukut!”
•• Noormees neiule: „Kallis, mul
pole sinu jaoks millestki kahju. Kui
hakkame koos elama, siis kannan
sind kätel... Pole mõtet kingade
peale raha raisata.”
•• Narkomaan istub kodus ja
suitsetab kanepit. Äkki koputatakse
uksele: „Avage, politsei!” Narkomaan hakkab toas ringi rabelema
– kuhu kanep peita, ära visata
oleks kahju. Lõpuks topib ta kanepi
käokella kappi ja avab ukse. Politsei
otsib korteri läbi – ei midagi. Mehed

hakkavad juba ära minema, kui äkki
vupsab kellast välja kägu ja käratab
ühele: „Hei, paksmagu! Palju kell
on?” „N-n-n-eli!” kogeleb näost
valge politseinik. „Noh, siis: ku-kuku-ku!”
•• Putin kihutab 120 km/h, nautides Kostroma teede suurepärast
kvaliteeti. Temast eespool kihutab
kiirusega 200 km/h asfaldimasin
koos teetööliste brigaadiga.
•• Kaks sõbrannat räägivad meestest: „Minu omal seisab kapis pudel
veini. Ma tegin selle lahti ja segasin
sinna suure portsu Viagrat sisse.”
„Ja tulemus?” „Päris hull – meil
lõhuti voodi ära. Mees pakkus seda
veini oma sünnipäeval külalistele.”

Sudoku Pappocom

Pauer

kristjan Paur

1

Nemi

lise myhre

6 2
3
1
9
5 3
7

Lahendused ja vihjed.
www.sudoku.com

5 3
8
7
8 6

4 1
4

1
5
2 5

SUDOKU reeglid

1 4 3 2 8 6 7 5 9

kohad numbritega 1 kuni
•• 8Täi7da5tühjad
3 9 4 1 2 6
9. Numbrid 1 kuni 9 peavad esinema igas
6 2 9 5 1 7 4 3 8
9 vee
us,7igas
3 r5
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reas,
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1 6vee
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8 b4er7esi2ne5da3ainult
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9
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2
1
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Eelmise mängu lahendus.
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6
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Mängi. www.epl.ee/sudoku

07.25 Draamasari Maahaigla(Inglise
2003)
08.10 Aia elu(ETV 2007)
08.25 Osoon ( ETV 2012)*
08.55 Draamasari Holby City haigla
(Inglise 2004)
09.55 Ajavaod(ETV 2011)
10.20 Minu süda mul kerkib ja keeb...
(ETV 1995)
10.30 Ajalik ja ajatu4/4 (ETV 2006)
11.00 Draamasari Väike maja preerias
(USA 1977)
11.45 Kriminaalsari Vincent, 1/4
(Inglise 2005)*
12.55 27:Kull ja kiri (ETV 2012)*
13.25 Vaid see on armastus (ETV 1998)
13.50 Terve Eesti, 5/10 (Eesti 2012)*
14.20 Draamasari Õnne 13 (Eesti 2012)*
14.50 Komöödiasari ENSV(Eesti 2012)*
15.20 Draamasari Holby City haigla
(Inglise 2004)*
16.20 Tour de France:4. etapp, 25 km
18.30 Aktuaalne kaamera
18.45 Osoon ( ETV 2012)
19.15 Ilus maa(Eesti 2011)
19.30 Reisisari 4 x 4. Magadan, 5/10
(Eesti 2013)
20.00 Kriminaalsari Ohtlik lend, 5/12
(Eesti 2006)
21.00 Aktuaalne kaamera. Ilm
21.25 Sport
21.35 SUVEkulTUUR

Kanal 2

Ilm

Sudoku EPL-i veebiväljaandes

ETV
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Irving Penn
(1917–2009)
Kassnaine.
1970,
Uus-Guinea

Foto

Tanel Veenre

toimetaja

Moderna Museet,
Rootsi
© The Irving Penn
Foundation

Aja näo kujundaja
Kumus 10. oktoobrini avatud näitus annab suurepärase ülevaate
fotograafia suurkuju Irving Penni monumentaalsest pildikeelest.

R

õivadisaini ja moefoto kaasa värvifoto võidukäiguga,
suurte muuseumide näi vaid jäi truuks mustvalgele.
tusesaalidesse jõudmi
Penni jonnakusest ja süve
ne on eelkõige viimase paa nemisvõimest räägitakse
ri kümnendi murrang. Koha legende. Kui Vogue’i toime
ti tundub, et võib rääkida ise taja palus tal lilli pildistada,
gi buumist: need näitused püs vastas Penn ninakalt: „Lilled
titavad rekordeid.
jätavad mu täiesti ükskõik
Kumu näitus annab hea seks. See on ajaraiskamine.”
ülevaate 20. sajandi teise poo Kuid väite vettpidavuse tões
le ühe silmapaistvama Amee tamiseks tegi ta siiski lillede
rika fotograafi Irving Penni ga katset, mis lõppes tõeliselt
(1917–2009) loomingust. Root kirgliku suhtega – tema lille
sis Moderna Museetis koosta fotosid ilmus seitsmes järjesti
tud ligi sajast fotost koosnev kuses Vogue’i jõulunumbris.
väljapanek tutvus
tab Penni mitme
külgset talenti pii
Just Penn oli see, kes korissava põhjalikkuse
ga, näidates nii tema
tas set’idelt butafooria, ja
moe-, portree-, vaik
ta
mõju on ilmne praegugi.
elu- kui ka kommert
sfotograafi oskusi.
Penni karjääri nurgakivi Soovi kirglikult süveneda võib
on 1943. aastal alanud aasta tajuda ka tema ikonograafili
kümnete pikkune töö Amee seks muutunud Marcel Duc
rika Vogue’is. 1950-ndatel tõi hampi, Pablo Picasso, Geor
just tema fookusesse puhta, gia O’Keeffe’i, Igor Stravinski,
hoolikalt komponeeritud pil Al Pacino jpt portreedes. Penn
dikeele, mille mõju on märga on kirjeldanud, kui kurnav oli
tav tänaseni. Muuseas oli ta tema jaoks tegelikult igasse
esimene, kes koristas set’idelt portreteeritavasse süvenemi
Kreeka sambad ja muu sür ne, eheduse ja poseerituse vahel
reaalse butafooria, et pildista õige balansi leidmine. Ta on hil
da modelle puhtal valgel või jem tunnistanud, et mõtles pea
hallil taustal. Esialgu publikut
šokeerinud samm on tänaseks
kõige levinum moe (ja üldse
toote) jäädvustamise võte.

Käänuline tee fotodeni
Penni karjäär sai alguse üsna
kummaliselt. Pärast kunsti
õpinguid (joonistamine, maal,
disain) töötas ta Harper’s
Bazaari illustraatorina ja New
Yorgi Saks Fifth Avenue kau
bamaja kunstilise direktorina.
1942. aasta talvel otsustas ta
minna Mehhikosse maalima.
Mõistes maksimalistina, et ei
suuda maalides saavutada,
mida ihkab, pesi ta oma lõuen
ditelt maha viimasegi värvijälje.
Edasi tuli kutse Vogue’ilt
– kuid mitte fotograafi, vaid
ajakirja disaineri kohale. Kuid
aimates Penni head silma,
paluti tal peagi pildistada aja
kirjale ka esimene kaanefoto.
Nii hakkas ta oma naiselikult
elegantsete käsitlustega mõju
tama sõjajärgse depressiooni
aega. Seejuures ei läinud Penn

aegu iga väsitava portreesean
si ajal, et see on viimane. Kõi
ge raskem oli läbi murda ini
mese enesekuvandist – sellest,
millisena portreteeritavad soo
vivad NÄIDA, – et jõuda fassaa
di taha inimlikule hämaralale,
millest portreteeritavad tihti ei
ole julenud unistadagi.

Traagika täiuslik vorm
Fotograaf Toomas Volkmann
tajub Penni ainulaadses stii
lis väljakutset monumentaal
kunstile: „Kahemõõtmelisel
kadreeritud pinnal jäädvusta
takse sekundi murdosal igavi
kuline ja üle inimsuurune lugu.
Portreed on jäädvustatud het
kel, kus maksimaalne kehaline
staatika tabab portreteeritava
maksimaalset seesmist intensiiv
sust. See vormi ja sisu efemeer
ne puutepind on paradoksaalne
ja täiuslikult abstraktne. Igavi
kulises vaikuses. Tema piltides
on väärikust ja traagikat, mil
le seob üheks perfektne vorm.”
Penni looming on delikaat
ne segu kunstist ja kommert
sist. Iroonilisel kombel on
tema reklaampilte süüdista
tud liigses kunstipärasuses ja
kunstitöid jällegi liigses kom
mertslikkuses. Kuid mõlemas

on enamasti säilinud teatav
isoleeritustunne – pildistata
va subjekti eraldamine tema
loomulikust kontekstist, et saa
vutada graafiline täiuslikkus.
Volkmann nimetab moefoto
graafi köieltantsijaks moe
muinasjuttude ohtlike kuris
tike kohal. Teisele poole viib
ainult täpne oskus sättida jalgu
köiel, milleks on elu ajalik hetk.
Ajaliku ja ajatu teljel on Penni
looming kinnistanud end aja
tusse. Usun selle taga nägevat
võimast abstraheerimisoskust,
pildikeele keskendunud kont
sentreeritust. Less is more kehtib
Penni puhul suurepäraselt. 1

M
aakodu
juulinumbris:

Irving Penn (1917–2009)
Igor Stravinski. 1948, New York
Moderna Museet, Rootsi
© Condé Nast Publications, Inc.

Kodu rehemajade näituselt
Kadri ja Tõnno Tiis said vanavanematelt
päritud kodu renoveerimiseks innustust ühest
Maakodu loost. Tulemusega on nüüd väga
rahul nii pere kui ka arhitekt Liis Keskküla
ja ehitaja Veiko Kokk.

Saelõiketehnikas majad
Meie puitpitsiliste majadega kuurortide ilme
kujundasid suuresti moetundlikud supelsaksad. Tõnis Padu tutvustab saelõiketehnika
põhimõtteid Haapsalu pitsiliste majade näitel.

Liiliasuvi Issako-Peetri talus
Andi Normeti kogus on 101 nimetust liiliaid:
nende värvimängu ja võrratut aroomi saab nautida jaanipäevast augusti lõpuni. Liiliatundja
õpetab, kuidas liiliaid kasvatada ja hooldada,
ning tutvustab huvitavamaid sorte.

Maakodu 25 000 euro eest

Irving Penn (1917–2009)
Ingmar Bergman (1/4). 1964, Stockholm
Moderna Museet, Rootsi
© The Irving Penn Foundation
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INFO JA TELLIMINE: tel 680 4444
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Tegime mitmele kinnisvarabüroole ettepaneku
pakkuda meile 25 000 euro eest elamiskõlblikke maju, millel oleks ka aiamaa. Maaklerite
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