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Selgusid Harjumaa
Aasta õpetajad 2008

Keilas saavad
homme kokku
pitkapoisid

 Sel aastal valiti Harjumaal Aasta õpetajateks 30
haridustöötajat.

 1944.aastal kontraadmiral Johan Pitka üleskutsel sini-must-valge lipu
all Keila ümbruse lahingutes pealetungivate Vene
vägede vastu võidelnud
“Pitkapoiste” traditsiooniline kokkusaamine
toimub Keilas kell 12.00.

Harjumaa Aasta Õpetaja 2008
tiitli pälvisid maakonna
haridustöötajad Katrin Salep
Turba Lasteaiast, Tiina Klamas
lasteaiast Neeme Mudila, Sirje
Rannamets Keila Lasteaiast
Miki, Karin Reiska Aruküla
Lasteaiast Rukkilill, Tiiu Tool
Laagri Lasteaiast, Katrin Patte
Keila Lasteaiast Vikerkaar, Helju
Saamer Klooga Lasteaiast, Lehte
Talve Leppneeme Lasteaiast
(MLA Viimsi Lasteaiad), Ebe
Talpsepp Loo Keskkoolist, Helje
Kala Ääsmäe Põhikoolist, Kirsi
Rannaste Viimsi Koolist, Kaisa
Koppel Oru Põhikoolist, Zoja
Ivanishkina Loksa Vene
Gümnaasiumist, Margit Jäetma
Kuusalu Keskkoolist, Grete
Põldma Saue Gümnaasiumist,
Rein Siirmann Keila Ühis-

gümnaasiumi Rummu kaugõppeosakonnast, Maia-Reta
Trampärk Aruküla Vaba
Waldorfkoolist, Siiri Raudna
Keila-Joa Sanatoorsest Internaatkoolist, Sirje Kautsaar Harmi
Põhikoolist, Helve Mandzolo
Paldiski Gümnaasiumist, Epp
Kevvai Ardu Koolist, Helle
Parmas Saku Gümnaasiumist,
Karin Harju Kostivere Põhikoolist, Annely Ajaots Nissi
Põhikoolist, Maie Vaher Turba
Gümnaasiumist, Ene Alttoa
Tabasalu Ühisgümnaasiumist,
Anne Siniveer Keila Gümnaasiumist, Anne Oruaas Kehra
Gümnaasiumist, Heli Mölder
Kose Gümnaasiumist ja Margit
Järve Loksa 1. Keskkoolist.
Vabariigi Presidendi Kultuurirahastu hariduspreemia
kandidaadiks Harju Maakonnas
on Oru Põhikooli keemiageograafia-bioloogia õpetaja
Kaisa Koppel. (HE)

Maakonnas sai sel aastal tunnustatud 30 õpetajat.

Regina Lilleorg

Maavanem ootab ettepanekuid
aumärgi kandidaatideks
 Harju maavanem Värner
Lootsmann ootab ettepanekuid kodanikupäeva aumärgi kandidaatideks Harjumaa
omavalitsustelt ja elanikelt.
26. novembril tähistatakse Eesti
Vabariigis kodanikupäeva.
Kodanikupäeva tähistamise
eesmärk on teadvustada
kodanikuuhkust, selleks olemise
õigusi ja kohustusi.
Kodanikupäeva aumärgiga
peetakse meeles kodanikke, kes
oma tegevusega on andnud

märkimisväärse panuse kodanikuteadvuse väärtustamisel,
Eesti Vabariigi kodanikukasvatuse edendamisel või kodanikupäeva korraldamisel.
Maavanem esitab kandidaadid aumärgikomisjonile
otsustuse tegemiseks. Komisjon
valib üle-eestiliselt 17 aumärgi
saajat.
Ettepanekud kandidaatideks
tuleb esitada hiljemalt 10.
oktoobriks Harju maavalitsusse
aadressil Roosikrantsi 12, 15077
ja e-posti teel aadressil anne.
vain@mv.harju.ee. (HE)

“Pitkapoisid” kogunevad Keila
linnavalitsuse hoone juurde
27.septembril kell 12.00, kust
minnakse Paldiski mnt-le,
Kumna teeristil asuva mälestuskivi juurde. Kokkusaamine
jätkub kontserdi ja koosviibimisega Vabadussõja mälestusmärgiks ehitatud Keila Algkoolis.
Kokkusaamisega tähistatakse 1944. aastal Keila ümbruses peetud lahingute aastapäeva. Kokkutulekule on
kutsutud kõik kontraadmiral
Johann Pitka üleskutsele
vastanud ja sini-must-valge lipu
all Keila ümbruste lahingus
osalenud võitlejad ning Keila
piirkonna
vabadussõja
veteranid. Harjumaa Muuseum
saatis kutsed 24-le Keila
piirkonna
kokkupõrgetes
osalenud vabadusvõitlejale.
Ligikaudu kuu enne
Punaarmee sissemarssi Tallinna
kutsus kontradmiral Johan
Pitka eestlasi üles haarama
Vabadussõja vaimus relvad,
võitlemaks punase kolossi
vastu. Teadmata on üleskutsele
vastanute arv, teadmata on ka
täpne Keila ümbruse lahingutes
osalenute arv. (HE)

Projektijuht Anu Põld rõõmustab nende perede üle, kes Kauri elamurajooni kodu kasuks otsutavad.
Privaatsus, mänguväljak, asfaltteed, tänavavalgustus - kõik on olemas!
Regina Lilleorg

Otsin kodu valda
Koduotsimine ja leidmine pole kerge isegi
majanduslanguse aegu. Kes kuhu arendab ja
mida ostmisel silmas pidada, on tähtis teada.
Kinnisvarafirma Artig KV OÜ projektijuht
Anu Põld ütleb, et praegusel ajal kinnisvara
soetades tasub hoolega mõelda, mida
soovitakse.
„Praegune 3-5 aastane raske periood ei jää
kestma,” lausub Anu ja lisab, et vana, ehkki
odav nõukogude ajal ehitatud kinnisvara ei
ole väärtuslik.
„Tänane kodu ostja on tavaliselt noor pere,
kellel on laps tulekul või olemas ja pere tahab
omaette elada,” räägib Anu.

„Vanas majas korjatakse remondiraha,
vahetatakse katust, soojustatakse, need
maksed lisanduvad kommunaalkuludele. Uues
majas on kommunaalkulud palju väiksemad,”
teab ta.
„Kui maja ümber laiub lage põld, ei tasu
loota, et see täis ehitamata jääb,” nendib Anu.
Ka Artig KV OÜ-l on mitme maja lõpuni
ehitamine mõneks ajaks edasi lükatud, aga
valmisehitatu müük läheb kenasti. „Ostjail on
praegu kõige suurem mure mitte sobiva kodu
leidmine, vaid pangast laenu saamine,” nendib
ta. (Regina Lilleorg)
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Lembit Peegel
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Kodu ostmine
karmi aja kiuste
innisvaraturg on jahtumas, loodetavasti mitte
jäätumas. Ikka on inimesi, kes maalt linna või
linnast maale kolivad, väiksemat elamist suurema
vastu vahetavad. Kuidas kinnisvaraturul leiduvast aimu
saada?
Sisestades interneti otsingumootorisse näiteks „Uued
korterid Saue vallas”, võib vastuseks saada kõike,
alustades ajaleheartiklitest kuni Saue valla koerte ja
kasside pidamise eeskirjani välja.
Soovi kinnisvarakülg annab kahe loendiga kokku 84
korterit, hinnad jäävad vahemikku 398 000 kuni 3 700
000, olenevalt tubade arvust, seisukorrast, asukohast ja
muust säärasest. Ekspresskinnisvara annab 40 vastet,
seal maksab odavaim korter 499 900 krooni.
Kinnisvarawebi otsingu kaudu leiab 101 korterit, sellest
kalleim on müügiks pakutud arendusprojekt Laagris,
Pääsküla jõe ääres hinnaga 60 miljonit krooni, odavaim
korter 640 000.
Kodu ostmine praegusel
karmil ajal- on see mõistlik Kodu ostmine
või mitte? Kinnisvara- praegusel karmil
analüütik Tõnu Toompark, ajal - on see
kellega tänases lehes mõistlik või mitte?
intervjuu, ütleb, et kes
leidnud kodu, millel otsija
jaoks emotsionaalne väärtus, ostku see ära. Hiljem võib
olla hilja, ei leia enam just sellises kohas niisugust maja
või ei jaksa enam osta. Emotsionaalset väärtust rahas
niikuinii mõõta pole võimalik.

K

odu valimist võib alustada sõprade soovitusest,
ajalehesabast või loendamatutelt kinnisvaravee
bilehtedelt. Anu Põld Artig Kinnisvara OÜ-st
ütleb, et kliendipäevadel on tulnud jutuks, et sõbrad,
kes omavahel kommunaalmaksete arveid võrdlevad on
hämmastunud: uues kodus elavatel peredel on need
maksed kuni 40% vana kodu omanikest väiksemad.
Kodu ostmisel on põhiline mure ostuks vajaliku laenu
saamine. Pankadel on hulga hapuks läinud laene ja
inimesed ei jaksa maksta. See omakorda teeb panku
uute laenude andmise suhtes ettevaatlikuks.
Kinnisvaraarendajad on paindlikud, nii saab Artig
Kinnisvara OÜ-lt võimaluse notariaalse eellepingu
sõlmimisel valitud koju sisse kolida, seejärel müüa
rahulikult vana kodu maha ja siis on omaosaluse puhul
pangast laenu siiski võimalik saada.
Igal kinnisvaraarendajal on omad nipid, kuidas ostja
siiski kodu leiaks. Pole ju ühegi arendaja eesmärk
elurajoone püsti lüüa, et need siis tühjadena seisaks.
Samas, kes uues elamurajoonis endiselt rahulolematu
on ja laste, naabrite ning liikluskorralduse üle kurdab,
peaks kaaluma lapsepõlve kodupaigas metsatukas
esivanemate talukoha taastamist.
Kes koduotsimist virisedes alustas, näeb näguripäevi
ka uhiuues elamus, olenemata majanduslangusest või
tõusust.

K
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Jäätmejaama tont

K
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uusalus käib tihe arutelu
jäätmejaama paigutamise üle. Ega sobivat
asupaika polegi lihtne leida,
sellist, mis piisavalt lähedal
oleks ja samal ajal kellegi
naabrusesse ei satuks.
Eks üks prügikogumise koht
olegi peaaegu nagu vangla
ehitamine: kõik teavad, et on
vaja, aga enda lähedusse seda ei
taha. Ja eks riskitegur ole samuti
üsna
samaväärne:
egas
kuritegevus vanglamüüride taha
kogune ja vangla kuritegevuse
nakkust levita. Nii ka vähemalt

uutes jäätmejaamades ringi
vaadates paistab, et need
ümbruskonna ühed puhtamad
kohad: ei kommipaberitki maas,
haisust rääkimata. Isegi silma ei
riiva rohkem kui keskmise
kortermaja konteinerid, mis
pahatihti veel üle ajavad.
Selles valguses on ju valik
väga lihtne: peaasi, et jäätmejaam kasutajateni jõuaks, ehk
siis võimalikult lihtne ja mugav
oleks sinna sisse põigata.

Kaia Roots
Toimetaja

Iseenesest reform ei tule
I

kka ja jälle tõstatub küsimus
haldusterritoriaalse reformi
vajalikkusest. Oma varasemates artiklites olen sellel teemal
sõna võtnud ning ka Harjumaal
toimuva taustal võin vaid
kinnitada, et vabatahtlikke
ühinemismõtteid
on
vaid
vähestel omavalitsusjuhtidel ja
seda vaatamata suurenevatele
ühinemistoetustele.
Kuigi suurenenud toetus
katab enam-vähem ühinemiskulud, ei pane see veel kohalikke
omavalitsusi ühinema. Väiteid,
mille kohaselt võiks eelistada
ühinevaid omavalitsusi Euroopa
struktuurifondide rahade jagamisel, ei saa võtta tõsiselt. Siis
tekib olukord, kus omavalitsused,
kes suudavad majandada ja kel
pole vaja ühineda, peaksid seda
tegema täiendavate toetuste
saamise eesmärgil. Tulemusi
annaks vaid kogu meie
omavalitsussüsteemi korrastamine, kus lähtuda tuleks mitte
kohalike poliitikute hetkeemotsioonidest, vaid riigi vajadusest.
Täna tegeleb maavanem riigi
esindajana maakonnaülese
arengu suunamisega ning
teostab samal ajal riiklikku
järelevalvet
omavalitsuste
tegevuse üle. See on mitme
kriitiku sõnul veidi vastuolus
võimude lahususe printsiibiga.
Aeg-ajalt jääb mulje, et
maavanem, kes on riigi esindaja
maakondlikul tasandil, on
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Värner Lootsmann
Harju maavanem
sootuks vastupidises rollis ja
toimib kohalike omavalitsuste
või omavalitsusliidu advokaadina. Siinkohal võib märkida
nii Euroopa Liidu toetuste
jaotamist kui ka transpordidotatsioonide eest võitlemist.

Erinev töömaht
Tuleb tunnistada, et riigi
esindajana riigiga vaieldes on
tegemist veidi vastuolulise
situatsiooniga.
Seaduse järgi on riikliku

järelevalve teostajaks maavanem.
Antud teema juures on minu
hinnangul suurim probleem see,
et maavalitsustel on väga erinev
järelevalvetoimingute maht.
Maakondades erineb järelevalvetoimingute maht kümnetes
kordades.
Järelevalvefunktsioon on
riiklik ülesanne, mida on
mõttekas teostada regioonipõhisena sarnaselt politseile,
päästeametile või kodakondsusja migratsiooniametile.
Parem variant: võimalus
oleks ka riiklik järelevalve
lahutada maakonna arengu
küsimustest nii, et üksikaktide
järelevalve anda Riigikontrolli
pädevusse, kes täna juba niigi
teostab järelevalvet kohalike
omavalitsuste majandustegevuse
üle. Või hoopis õiguskantsleri
pädevusse, kes täna teostab
järelevalvet kohalike omavalitsuste poolt välja antud üldaktide
üle?
Maakonna arenguküsimustega tegelemine jääks aga
maavanema pädevusse. Et samaga peaksid täna teoreetiliselt
tegelema ka maakonna omavalitsusliidud, siis kahe institutsiooni

Selge on, et haldusterritoriaalseid muutusi on
tarvis ja iseenesest need ei tule. Samuti pole
ilmaasjata algatatud haldusreformide plaane.

asemel maakonnas on mõistlik
moodustada üks – maavolikogu,
kes valiks ka maavanema.
Sellega oleks lahendatud ka
küsimus tänaste omavalitsusliitude tugevdamisest ja nende
pädevuse suurendamisest.

Muudatused vajalikud
See eeldab üpris suuri muudatusi kogu omavalitsussüsteemis, koos haldusterritoriaalse
reformiga, vähendades omavalitsusüksuste arvu optimaalseks.
Seda selliselt, et nad suudaksid
olla europrojektides osapooled,
kes on võimelised omafinantseeringuks ja samas oleksid
piisavalt lähedal oma elanikele.
Selge on, et haldusterritoriaalseid muutusi on tarvis ja
iseenesest need ei tule. Samuti
pole ilmaasjata algatatud
haldusreformide plaane. Täna
on selleks reaalne vajadus
suurem kui kunagi varem. Tarvis
on lahti mõtestada süsteem
tervikuna – pelk vaidlus ja mõnes
maakonnas „supervalla“ moodustamine ei vii meid lähemale
paremale omavalitsussüsteemile.
Võib-olla võikski Eesti riik
koosneda üksnes viieteistkümnest
maakondlikust
ja
viiest
linnalisest omavalitsusest? Ka
see on koht, kus riik peab ennast
selgelt väljendama.
Lahendused on meie silme
ees – on vaja vaid julgeid ja
riigimehelikke otsuseid.

2009. aasta eelarve otse kuumast ahjust
Eiki Nestor
SDE fraktsiooni esimees

R

iigieelarve koostamine
on sel aastal väga kuum
teema. Ajalehed korraldavad küsitlusi “milliseid makse
tõsta?” või “ kus kulutusi kokku
hoida?”
Miks maksude tõstmine ja
kulutuste kärpimine üldse
päevakorda tõusis, riigieelarve
maht ju kasvab ja kui raha on
rohkem kui tänavu, siis milles
küsimus?
Asi on tegelikult väga lihtne.
Nimelt on paljud riigi kulud
seadustega juba ette ära
määratud ning raha tuleb juurde
just nendes valdkondades. Nii
näiteks suurenevad kulutused
pensionide väljamaksmiseks 2,8
miljardi
krooni
võrra,
ravikindlustusele 700 miljoni ja
vanemahüvitisele 400 miljoni
jagu.
Euroopa Liidult laekuv toetus
kasvab 5,5 miljardi krooni võrra
ja on mõistlik hästi ära kasutada.
Et euroraha kasutada peab Eesti
riik ise välja panema 1,5 miljardit
krooni.
Ainuüksi nende numbrite
kokkuliitmine ületab riigieelarve
kasvu kogunumbri.
Lihtsamini – et pensionid
tõuseksid lubatud määrades,

Harju Elu
Vastutav väljaandja
Ülo Russak – 646 2213
Tegevtoimetaja
Marko Tooming – 646 2215
Keeletoimetaja
Evi Johandi – 646 2214

tuleb nüüd ametnike arvu
vähendada.

Kõik kevadel selge
Takka järgi tark olles, tuleb
tunnistada, et praegune
eelarvearutelu ei oleks nii kurb
ja segane, kui kevadel oleks
vastu võetud julgemaid otsuseid.
Arusaam, et 2009. aasta eelarve
huvides tuleb tulumaksuvähendused edasi lükata, oli
minu meelest juba siis selge.
Jäime ootama järgmise aasta
majanduskasvu augustiprognoosi. Seda keerukam tuli
sügis.
Nüüd korraga tuli tegeleda
kulude kärpimise ja tulude
suurendamise
võimaluste
vaagimisega. Riigi kuludel ja
tuludel on aga piir, mille
ületamine on sisuliselt võimatu.
Nii on täielik rumalus tõsta
käibemaksu paari protsendi
võrra, sest see tõstab hindu, mis
lööb eelkõige väiksema sissetulekuga inimeste toimetuleku
pihta ning matab mitmeks
aastaks ette maha plaani ühineda
euroga. Euroga ühinemine
annab majandusele nii vajalikku
uut hoogu ja turgutaks kokku
kuivanud majanduskasvu 2%
võrra aastas.
Meie sõltuvuse vähendamine
gaasist kui kütusest, peab

Toimetajad – 646 2215
Toomas Roosileht, Regina Lilleorg,
Kristina Amor, Kaia Roots

Reklaamitoimetaja
Anu Roots – 646 2213
Raamatupidaja
Ene Kukk – 646 2214

toimuma mõistuse, mitte
hinnasurve alusel. Hindu tõsta
maksudega ei ole arukas, kuigi
tulu juurde on vaja. Siit ka
sotsiaaldemokraatide ettepanek
uute autode soetamist maksustada keskkonnasõbralikkuse
huvides. Kavas ei olnud
maksustada teie aastaid
kasutuses olnud Zhigulid.
Ettepanek oli võtta lõivu siis, kui
te uue auto soetate. Mida
loodussõbralikum auto, seda
väiksem maks. See idee ei ole
aga meie valitsuskaaslastele
meelepärane ja jääb ilmselt ära.
Valitsusliidu otsused, mitte
tõsta suures ulatuses hindadele
mõjuvaid makse, oli igal juhul
põhjendatud.

Võitlus peretoetustega
Samamoodi on piir kulude
kärpimisel.
Tundub
ju
põhjendatud, et politsei püüab
sullereid, kiirabi abistab
hädasolijat, kool töötab ja
tulekahju on kustutatud.
Ministeeriumide ja ametite
tegevuskulude 8%line kärbe
vähendab halduskulutusi 700
miljoni krooni võrra. See on
sama suur summa, mis kulub
esimese lapse 300 krooniseks
toetuseks. Õnneks see toetus
jääb peredele alles, kuigi
ettepanekuid kõrgel tasemel oli

Küljendus
Raul Rajaveer – 646 2215

Postiaadress: 10122 Tallinn, Endla
31-21, tel: 646 2214, faks: 631
1316, e-post: info@harjuelu.ee
Astu läbi: Endla t. 31, II korrus tuba
21, kell 9-16

siin mitmeid. Seletusena - õigus
toetusele peab olema igal lapsel
ja kui vanemate sissetuleku
alusel piir tõmmata, siis kulutab
riik selle piiri kontrolliks rohkem
raha, kui “kokku hoiame”.
Valitsusliidu erakondadel on
kindlasti erinevad arusaamad
riigi tuludest ja kuludest. Kogu
keerukus seisnebki selles, kuidas
need arusaamad kompromissiks
teha.
Kui Reformierakond oli vastu
tulumaksu ajutisele kergitamisele, siis sotsiaaldemokraadid jälle on vastu hindu
tõstvatele maksudele. Kulude
kärpimine tegevuskuludelt ja
investeeringutelt on toimunud
kaunis üksmeelselt.
Sama ei saa öelda sotsiaalvaldkonna kulude osas, mida
sotsiaaldemokraadid sageli
võimalikuks ei pidanud.
Küll aga on kõigil kolmel
erakonnal tulnud tunnistada üht
– paljud ilusad ja vajalikud
sammud tuleb paremate aegade
lootuses edasi lükata. See ei
puuduta aga lubadusi pensionide
asjus.
Need on ette kavandatud
mitte ainult selle, vaid ka mitme
järgmiste valitsuse ajaks. Usun,
et meie võimuliidu partnerid
sotsiaaldemokraatidega seepärast ei pahanda.

Maakonnaleht Harju Elu,
tellimisindeks 69 841
Väljaandja OÜ Harel
Trükk: AS Printall

Reklaami sisu ja lugejakirjades
toodud seisukohtade eest
toimetus ei vastuta.

UUDISED

26. september 2008 Harju Elu

3

HARJU ARV

TULEMAS
Reede, 26. september
• Kose Pastoraadis kell 14.00 IV rahvusvaheline
kammermuusika festival.
• Kehra noortekeskuses kell 15.00 seikluspäev. Seiklust
aitavad läbi viia päästeteenistuse, politsei ja kaitseliidu
töötajad.

Laupäev, 27. september
• Kuusalu rahvamajas kell 19:00 Vana Baskini Teater
„Viimane sigar“.

99,9

Pühapäev, 28. september
• Ümber Maardu järve jooks ja käimine. Start kell 12.00
ja finiš Maardu järve ääres.

• Rae vallavanem Raivo
Uukkivi on enda sõnul
99,9 protsenti kindel,
et Rae vabaajakeskus
koos motoringrajaga
kunagi valmis saab.

Vanad loodusreostused
nõuavad miljoneid
 Nissi vallas Turba asulas
paiknenud endine puiduimmutustehas on jätnud
järele jääkreostuse, mis
sisaldab raskemetalle ning
mille likvideerimine nõuab
miljoneid kroone.
Kaia Roots
kaia@harjuelu.ee

Tehases immutati vene ajal
kemikaalidega puittooteid, poste
ja liipreid. Kemikaalidest on
loodusesse jäänud arseeni,
kroomi ja vaske. Reostatud pind
on ligi 20 000 ruutmeetrit.
“Omal ajal võeti proove vaid
seisvatest allikatest, äravoolukraavidest pole analüüse võetud
ja seetõttu on olukord segane,”
ütles Nissi vallavanem Heiki
Pajur. “Niikaua kui siin midagi
ei kaevata, ei ole ka ilmselt ohtu,
et raske koostisega lisandid
jõkke satuksid. Kui seal aga
midagi toimetada, siis võib küll
arseen jõkke voolata.”

Raba hoiab reostust
Keskkonnateenituse veemajanduse spetsialist Kristi Aaver
on arvamusel, et jääkreostus
kaugemale ei levi.
“Reostatud piirkond asub
raba servas, raskemetallide
liikuvus pole suur, need on hästi
seotud turbas orgaaniliste
ühenditega ja seetõttu pole
ohtu, et reostus kuskile liikvele
läheks, ka siis mitte, kui sinna
mingi ehitis tuleks,” ütles
Aaver.
Seetõttu pole ka kohalikel
inimestel vaja muretseda
põhjavee kvaliteedi pärast. Kuigi
sealkandis on põhjavesi Aaveri
sõnul kaitsmata, on puurkaevud
üsna sügavad ja vesi korras.
Minevikust pärit reostatud
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kohti on Eestis üle 300. Harju
maakonnas on suuremad
reostuskolded Kose-Risti endise
asfaltbetoonitehase juures,
Ämari lennuväljal ja Paldiski
katlamaja
korrastamata
mahutipargiga seoses. Aruküla
põhjavee reostus on tekkinud
juba iseseisvusajal.

Reostuse likvideerimine neelab aga
miljoneid, mille jaoks
kohalikel omavalitsustel raha napib.
“Jääkreostused peavad
vastavalt Eesti keskkonnastrateegiale olema likvideeritud
2030. aastaks,” ütles Harjumaa
keskkonnateenistuse juhataja
Jaan Pikka.

Ülikallis reostus
Keskkonnareostuse koristamine on aga ülikallis. Juba
ainuüksi reostusainete määramise analüüsid on kulukad,
reostuse likvideerimine neelab
aga miljoneid, mille jaoks
kohalikel omavalitsustel raha
napib.
“Kui näiteks arendaja on
maa ostnud ja tahab sellises
piirkonnas midagi teha, peab ta
ise uuringute ja koristuse eest
maksma, riik sellele kulutama ei
hakka,” märkis Aaver.
Kuidas reostusi likvideeritakse, sõltub konkreetsest
juhtumist. Lihtsaim meetod on
reostunud pinnase äravedu ja
käitlemine sellele spetsialiseerunud ettevõttes. Levinud
meetodiks on ka reostunud ala
lokaliseerimine - veekindel
katmine või piiramine dreenidega.

Riik sõlmis Merkoga
Ämari ehituslepingu

Vastavatud jäätmejaam Tabasalus on puhas, lõhnatu ja inimesed kasutavad seda meeleldi.

P R ÜG I KA S T I D E L E O T S I TA KSE K OH AS T PAIK A

Kuusalu jäätmete
asukoht kütab kirgi
 Kuusalu vald kavatseb

rajada jäätmejaama, kuid
siiani pole leitud prügikonteinereile head asupaika,
mis sobiks nii vallale kui
kohalikele elanikele.
Kaia Roots
kaia@harjuelu.ee

Uude jäätmejaama saaksid
inimesed anda ära praktiliselt
kõik kodumajapidamises tekkivad jäätmed: konteinerid
oleksid seal paberi, klaasi,
pakendi, rehvide ja elektroonikaromude tarvis.
Lisaks saaks jäätmejaama tuua
vana mööblit ja majapidamises
tekkivaid ohtlikke jäätmeid,
nagu värvid, lahustid, ravimid
ja muu.
“Jäätmejaama eelis on see,
et seal hakkab tööle inimene,
kes kontrollib, et prügikotte ei
jäetaks konteineri kõrvale, et
praht laiali ei lendaks ja et kõik
õigesse kohta pandaks,” ütles
Kuusalu valla keskkonnapeaspetsialist Janne Kallakmaa.

Kolm valikut

Harjumaa Keskkonnateenistuse spetsilist Kristi Aaver leidis
kaardilt kinnitus, et põhjavesi Turbas on kaitsmata.
Kaia Roots

Kaia Roots

Jäätmejaama jaoks on
olemas kolm võimalikku
asukohta: Narva maantee ääres
asuv Ristmiku ja Saluvälja
vaheline ala, Kuusalu alevikus
asuv Köstriaia ja Kiiu alevikus
asuv Tamme kinnistu.
“Inimeste hinnangud neile
asukohtadele on täiesti
erinevad: üks eelistab Narva
maantee äärset paika, sest sealt
on mugav mööda sõita ja see
asub elumajadest eemal, teine

KAI MARAN

leiab, et inimeste jaoks kõige
mõistlikum
jäätmejaama
asukoht oleks Kuusalu alevikus
Köstriaia kinnistul.

Harku valla avalike suhete
spetsialist

Mugav või odav
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abasalu jäätmejaamas
on esimese kolme
töönädala jooksul eri
jäätmekoguseid elanikelt ja
ettevõtetelt toodud juba 123
korda. Kaasaegses
jäätmejaamas leiavad kõik
jäätmeliigid kohe oma koha
vastavas konteineris, midagi
ripakile aia taha vallaelanikke häirima ei jää.
On tervitatav, et ära saab
nüüd anda ka ehitusjäätmeid,
mis varem sageli metsa alla
maandusid või kohapeale
vedelema jäid. Uues jaamas
saab vabaneda pea kõigist
olulisematest kodumajapidamises tekkivaist jäätmeist. Jaam ise asub küll
Tabasalu alevikus, kuid
piirneb metsatukaga.

“Jäätmejaam peab olema
kergesti ligipääsetav ja lihtsalt
leitav, et seda kasutama
hakataks. Et jäätmejaam pole
eriti esteetiline, ei pea see just
keset platsi asuma,” märkis
Adler.
Adleri sõnul peab siiski
arvestama, et jäätmejaam
tõmbab ligi putukaid ja närilisi,
sest paraku jääb pakenditesse
ikka pisut toidujäätmeid, samuti
on oluline, et saast loodusse ei
satuks.
“Valla soositaval Tamme
kinnistul on jaama rajamine küll
odavam, sest seal on juba vana
pragunenud asfaldiplats olemas,
kuid alati ei saa kõike vaid raha
järgi valida,” märkis Adler.
“Praguline asfaldipind ei kaitse
pinnasevett võimaliku saaste
eest.”

Suvitajad lagastavad
aga kardab, et asula sees
hakkavad konteinerid haisema,”
märkis Kallakmaa. “Haisu aga
tegelikult karta ei ole, sest
konteinerite kaaned on tihedad.”
Kallakmaa sõnul ei ole
tegemist ka mingi ümbertöötlemistsehhiga – jäätmejaamas
ainult kogutakse erinev materjal
vastavatesse konteineritesse,
kust see ümbertöötlemiseks
viiakse.
Kuusalu valla elanik ja
keskkonnaaktivist Priit Adler

Kallakmaa sõnul on Kuusalu
valla elanikud üldiselt korralikud
jäätmeid sorteerima ja ära
tooma. Küll aga tekitavad
peavalu suvitajad, kes üsna
kergel käel oma prügi põõsasse
viskavad.
Kolmapäeval korraldas
Kuusalu vallavalitsus jäätmejaama rajamise teemal ka
avaliku koosoleku ning väljasõidu Harjumaal vastvalminud
Tabasalu jäätmejaama. Jäätmejaama lõpliku asukoha otsustab
Kuusalu vallavolikogu.

Kaitseministeerium allkirjastas
kolmapäeval oma seni kõige
kallima ehitushanke AS-iga
Merko Ehitus Ämari lennubaasi
renoveerimistööde tegemiseks.
Ligi 700 miljoni kroonisest
kogumaksumusest 400 miljonit
krooni kaetakse Eesti kaitseeelarvest ja ülejäänu NATO julgeolekuinvesteeringute
programmi vahenditest.
Tehtavate tööde hulka kuuluvad lennuraja, ruleerimisteede,
tuledesüsteemi ning perroonide
ja lennukite püüdursüsteemide
renoveerimine ning ehitus.
Ämari lennubaasi liiklusala
ehitus- ja renoveerimistöödega
alustatakse tänavu oktoobris
ning tööd lõpetatakse 2010.
aasta teiseks poolaastaks. (HE)

Paunküla veehoidla.

Arhiiv

Mees kadus Paunküla
veehoidlasse
Kõue vallas jäi teisipäeva
pärastlõunal kadunuks Paunküla
veehoidlal parvelt vette hüpanud
mees.
Päästjad said mehe kadunuks
jäämisest teate kella 16.18 ajal
ning sündmuskohale kiirustanud
pinnaltpäästjate meeskond ja
politsei alustasid kohe mehe
otsinguid. (HE)

Harjumaal hukkus
põlengus inimene
Esmaspäeva õhtul hukkus
Harjumaal Kernu vallas Allika
külas elumaja põlengus eakas
naine.
Häirekeskus sai teate tulekahjust kell 18.14. Sündmuskohale sõitsid neli päästemeeskonda ja kiirabi. Päästetöötajate kohale jõudes põles
elumaja lahtise leegiga ja hoone
katus oli alla kukkunud, järelkustutustööde käigus leiti maja
rusudest hukkunud inimene.
Tulekahju tekkepõhjust
selgitab politsei. (HE)
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TEAVE

Kadarbiku talu plaanib
Saue valda
bioetanoolitehast

ABB Eestis
• Eestis tegutseb ABB
alates 1992. aastast
ning on keskendunud
energeetikatoodete ja
-süsteemide, automaatika- ning protsessi
automaatikatoodete
valmistamisele.
• ABB mahukaimad
tegevusvaldkonnad
Eestis on tuulegeneraatorite ja sagedusmuundurite tootmine,
ülekandevõrkude ja
jaotusalajaamade
projektide elluviimine
ning täishooldusteenuse pakkumine
tööstusklientidele.
• ABB AS-il on Eestis
lisaks peakontorile
Tallinnas madalpingesüsteemide tehas
Keilas, elektrimasinate
ja tööstuselektroonika
tehased Jüris, komplektalajaamade tehas
Maardus ning
korrashoiukeskused
mitmel pool Eestis.

Mahlatootja Kadarbiku
Köögivili OÜ plaanib Tallinna
lähistele Saue valda Ääsmäe
külla rajada bioetanoolitehase.
Bioetanooli tootmise jaoks
rajab firma olemasolevale
hoonele 600-ruutmeetrise
juurdeehituse, et toota mahlapressi jäätmetest ja suhkrupeedist 96,3- või 99,9- protsendilist piiritust, selgub planeeritava etanooli tsehhi äsja
valiminud keskkonnamõju
hindamise (KMH) aruandest.
Tootmismahuks on
kavandatud 5000 liitrit
etanoolpiiritust päevas ning
päevasteks sisenditeks on 20
tonni suhkrupeeti, 15 tonni
mahlapressijäätmeid, 20
kuupmeetrit vett ja pärmi.
Keskkonnaaruande andmeil
pole tegemist keskkonda
märkimisväärselt koormava
tegevusega ning puudub vajadus
koheseks seireks. Mõju on
tingitud vaid Ääsmäe puhastisse
juhtitavast reoveehulgast ja
koostisest, mille mõõtmiseks on
sõlmitud vastav leping AS-iga
Kovek.
Aruande avalik arutelu
toimub 17. oktoobril Kadarbiku
talus. (HE)

ABB pälvis Eesti
parima ettevõtte
tiitli

Chester tutvustab Saue
vallale teevõrgustiku
projekti
Saue valda 240 000ruutmeetrist kaubandus- ja
ärikeskust kavandav Chester
Universal läheb kohaliku
teedevõrgustiku eelprojekti
neljapäeval vallavolikogule
tutvustama.
AS-i Trigon Capital
kinnisvaraarenduse direktor
Aivar Kempi ütles, et
projekteerija K-Projekt tutvustab
liikluslahenduse viimast
versiooni Saue vallavolikogule.
Kui selle versiooni kiidab
heaks maanteeamet, siis saab
projekteerija alustada
projektdokumentatsiooni
vormistamise ja kooskõlastamistega.
Varasema info kohaselt
plaanis Chester Universal valla
nõutud kohaliku teede projekti
esitada maanteeametile
kooskõlastamiseks septembris.
Teedevõrgustiku lahenduse
kooskõlastamine maanteeametis
on eeltingimus, et vald võiks
heaks kiita suurarenduse. (HE)

Loksa linn ostis Loksa
laevatehaselt biopuhasti
kinnistu
Tagamaks linna
vee- ja kanalisatsioonisüsteemide
edasise arengu
omandas Loksa
linn sihtotstarbeliselt
laevatehasele
kuulunud biopuhasti kinnistu
suurusega 17 654 m² ning
võõrandas kokkuleppeliselt
Loksa laevatehase AS-ile
kuulunud ja biopuhasti tööks
vajaliku heitvee süvavee
väljalasu Hara lahte.
Alates 1. septembrist tänavusel
aastal lõpetas Loksa Laevatehase AS lepingu aktsiaseltsiga
Viru Vesi.
Esialgu, kuni kompleksloa
väljastamiseni Loksa linnale,
jääb 1. novembrini biopuhasti
operaatoriks Loksa Kinnisvara
AS. Linn võtab üle ka puhastit
teenindava personali. (HE)

 ABB AS pälvis tänavu
Johannes Valk näitab, et kirvega võib siia tulla alles poole sajandi pärast...

Ülo Russak

M A A R J A K A S E D J A L A HE R O O S I D

Põllumees Johannes asus
maarjakaskesid kasvatama
 Eesti üks tuntumaid

põllumehi, Aasta Põllumees
2003 Johannes Valk kaevas
oma sünnitalus Poosimatsul
Padise vallas pumbajaamale
süvendit. Õigemini kopp
kaevas, põllumees juhendas.
Ülo Russak
ylo@harjuelu.ee

Uus elumaja oli valmis, vaja oli
veel veevarustust parandada.
Harju Elu käis uurimas, millega
mees praegu tegeleb. Ega ometi
ainult pumbajaamaga?
“Eks see maade ja
kaubamärgi
müük
mul
paratamatu oli. Aastad tiksusid
pensioni täis,” ütleb tuntud
põllumees. Nukrust ta hääles
pole. “Pojaga sai küll plaani
peetud, et võtab maad ja äri üle,
aga tal on oma bisnis, ei tahtnud
minu ala peale tulla.”

Äri naabrimehele
Nii lõigi Johannes Valk käed
teise suure kasvataja, naabrimees
Väino Villersiga. ”Eks osaühing
Riitsinus oli juba siis Laheotsast
tootmismahult mööda läinud,”
ei tee Valk saladust. “Nii et see
müük oli Laheotsale paratamatu,
Riitsinusele aga hädavajalik
samm tootmise arendamiseks.
Meile jäi ainult roosikasvatus,
millega tegeleb abikaasa
Hilda.”
Ega roosikasvatajatelgi

Eestis kerge ole, teab Johannes
Valk. Lilli tuuakse tohutult sisse.
Aina rohkem Aafrika riikidest.
“Seal saavad ju töölised alaealised lapsed - ühe dollari
päevas. Töötavad kemikaalide
ja mürkidega ilma igasuguste
kaitsevahenditeta. Laheotsas oli
töötajaile aga isegi massaaž ette
nähtud.”
Eks tarbija peab ise
otsustama, milliseid õisi kinkida.
Kas neid, mille ilu õide
puhkenud orjatööga või
kodumaiseid. Põhjamaade
näited kinnitavad aga paraku, et
kohapeal kasvatatud lilli
ostetakse aina vähem, rohkem
tuuakse sisse. Eestiski see suund
aina süveneb.

Kasvatab maarjakaske
Siinkandis kasvab palju
kaski. Sirgeid ja sihvakaid, valge
koor mustaga palistatud. Meie
kõige tavalisemad arukased.
Kaski on kõvasti juurde
istutanud ka Johannes Valk.
Ainult et maarjakaski.
“Eks see maarjakask meie
tavalise arukase teisend ole.
Geneetiliselt ainult natuke
muundunud. Väliselt erineb ta
arukasest selle poolest, et küpsel
kasel tekivad tüvele käsnjad
moodustised,” ei ole põllumehest

ARVAMUS

LEEMET VAIKMAA
Padise vallavanem

J

ohannes Valk on kogu aeg n-ö uue aja inimene olnud:
ettevõtlik ja hoogne. Aegade muutused mängisid
temasugustele inimestele võimalused kätte ja tema viis
oma ideed ja plaanid ehk edukamalt ellu kui paljud teised.
Johannes Valk ei ole hoidja, vaid arendaja, edasimineja, ise
alati hasardiga uue asja juures. Pea susiseb kogu aeg.
Et ta oma tootmist on tagasi tõmmanud, on loomulik,
inimene tahab ju puhata ka, aga on selge, et uusi ideid tal
jagub. Müts maha!

metsakasvataja seletustega
kitsi.
“Lugesin ajakirjandusest, et
maarjakaske ostavad Soome
mööblitööstused lausa kiloga,
hind 4 kuni 6 eurot. Meie kandis
on aga kased alati kasvanud.

Soomes ostavad mööblitööstused maarjakaske
kilohinnaga. Ja kilo maksab 4 kuni 6 eurot.

Miks siis mitte proovida ka
maarjakaske”, on Johannes Valk
endiselt riskialdis.
Mees istutaski 50 hektarile
84 000 maarjakaske ja ümbritses
istanduse aiaga.
Esimese raide saab Johannes
Valgu kinnitusel teha 15 aasta
pärast. See on aga alles harvendusraie. Tõeliselt raieküpsed on
need puud alles poole sajandi
möödudes.

Ettevõtluse Arendamise
Sihtasutuse (EAS) poolt
Eesti parimale ettevõttele
antava „Ettevõtluse
Auhinna 2008“.
Möödunud nädalal Estonia
kontserdisaalis peetud pidulikul
tseremoonial sai ABB teist
aastat järjest ka „Aasta
Välisinvestor 2008“ auhinna.
ABB 2007. aasta käive oli
1,7 miljardit krooni, 24
protsenti rohkem kui aasta
varem. Ühtlasi oli tegu kõigi
aegade suurima käibenumbriga
15 aasta jooksul, mil ABB on
Eesti turul tegutsenud. Käibenäitajad kasvasid eelmisel
aastal pea kõikides tegevusvaldkondades. Tugeva kasvu
taga oli suur ülemaailmne ja
stabiilne kohalik nõudlus ABB
toodete ja tehnoloogiate vastu,
mis võimaldavad tõsta
elektrivõrkude töökindlust,
tööstustootlikkust ja suurendada energiasäästlikkust.
Olulise panuse ABB
möödunud aasta positiivsetesse
majandustulemustesse andis
ekspordimahtude kasv 46
protsendi võrra, ulatudes 65
protsendini käibest. Tootmises
ulatus ekspordi osakaal 88
protsendini. „Eksport on
majanduse nurgakivi. Mul on
hea meel, et ABB suutis anda
olulise osa Eesti eksporti.
Oleme täna kahtlemata ka Eesti
suuremaid
eksportööre,“
rõhutas ABB Balti riikide juht
Bo Henriksson.
Teist aastat järjest „Aasta
Välisinvestori“ tiitli pälvinud
ABB investeeringute kogumaht
oli eelmisel aastal 650 miljonit
krooni.
„Investeerisime oluliselt
kõigisse tehastesse, laiendasime
tootmispinda Jüri tööstuselektroonika tehases, alustasime
tootmist Maardu komplektalajaamade tehases ning lõime ligi
300 uut töökohta,“ rõhutas
Henriksson. (HE)
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Steri tehas.

Regina Lilleorg

Kohus kuulutas
välja Steri
pankroti
Pärnu maakohtu Rapla kohtumaja kuulutas kolmapäeva
hommikul välja Saue lähistel
Alliku külas asuva steriliseerimistehase omaniku AS-i Steri
pankroti.
Kohtus määras Steri pankrotihalduriks Andres Alaveri.
Võlausaldajate esimene koosolek toimub 9. oktoobril. Pankrotti taotles Steri ise.
Steri maksejõuetuse põhjuseks on kohtuotsuse kohaselt
olulises osas asjaolu, et keskkonnaministeerium viivitas
seadusevastaselt üle pooleteise
aasta kiirgustegevusloa väljastamisega.
Möödunud aastal oli Steri
kahjum 7,1 miljonit krooni.
Selle aasta esimesel poolel oli
kahjum 3,2 miljonit krooni.
Võlakohustusi on Steril
kokku üle 41 miljoni krooni.
Ettevõtte varade väärtuseks
hindas ajutine haldur umbes 20
miljonit krooni. (HE)

Kalevi firmapood.

kalev.eu

Kalev tasus
võlgnevuse
AS Kalev tasus Rae valla veeettevõttele Elveso aprillikuust
maksmata jäänud vee-ja
kanalisatsiooniarved.
AS-i Elveso juhatuse
esimees Toomas Heinaru ütles
kolmapäeval, et Kalev tasus
jooksvad arved summas ligi
600 000 krooni teisipäeval ning
lisas, et ülereostustasu vaidlus
veel jätkub.
Jaanuarikuus esitas firma
Harju maakohtule hagi AS-i
Kalev vastu, milles nõuab
magusatootjalt 21,8 miljonit
krooni tasumata ülereostustasu
ja viiviseid. (HE)

Pringi kinnistu
müük nurjus
Siseministeeriumi poolt 19
miljoni kroonise alghinnaga
müüki pandud Viimsi vallas
asuva Pringi piirivalvekordoni
enampakkumine nurjus.
Siseministeeriumi pressinõunik Kristina Kareva ütles, et
Pringi piirivalvekorkordoni
ostuks ei esitatud ühtegi
pakkumist. (HE)

Kohalikud elanikud kardavad
mootorite müra ja reostust
 Rae valda planeeritav

motoringrada sai esmaspäeva õhtul toimunud keskkonnamõjude hindamise
avalikul arutelul mitmeid
proteste, põhiliseks muretekitajaks oli ümberkaudsetele elanikele
ringrajal tekitatav müra.
Marko Tooming
marko@harjuelu.ee

Tallinn-Tartu maantee äärde Rae
valda planeeritav ringrada on
tekitanud tõsist vastuseisu
lähedalasuvate külade elanikes,
kes kardavad, et ringrajal
võistluste käigus tekkiv müra
hävitab nende kodurahu ja
õiguse privaatsusele.
Avalikul arutelul kaheks
vastaspooleks jagunenud rühm
kohalikke elanikke ning ringraja
pooldajad
jõudsid
välja
teravusteni, kui üks pool
süüdistas teist motospordi
põhimõttelises vihkamises.

Müra jääb normi
Eesti Autospordi Liidu
peasekretäri ning AS Rae Ringi
nõukogusse kuuluva Arno Sillati
sõnul ongi ringrajalt lähtuv müra
põhimõtteliselt ainuke probleem.
“Samas esitati avalikul arutelul
taolisi mürakaarte, mis on
modelleeritud maailma kõige
lärmakamate sõidukite järgi,”
selgitas Sillat, “taolisi masinaid
ei tule aga siia kunagi juba selle
pärast, et nende jaoks pole siin
lihtsalt turgu.”
Ringaraja ümber on müra
leevendavate rajatistena kavas
ehitada
tribüünid
ning
suusatunnel, lisaks muldvallid,
täiendavad müratõkked ning
haljastus.
Siilat nentis, et paljud
ringrajad on Euroopas linnade
sees ning kurtmist pole kuulda.
“Kõigil masinaklassidel, kes seal
sõidavad ja siin sõitma hakkavad,
on ranged mürapiirangud,”
lausus Sillat, “pealegi hakkaks
Rae ringrajal sõitma enamuses
tänavasõidu autod, mis müra
vähem tekitavad.”

Elu muutub nagunii
Lähim eluhoone, mis asub
Grisleni kinnistul, asub ringrajast
260 meetri kaugusel. “Sinna ei
tohiks müra enam kosta, see on
juba (müra) tõkestitega garanteeritud,” on Sillat kindel.
Sillat märgib, et kui
kohalikud elanikud loodavad, et
ringraja mitte-ehitamisel nende
paikkonna vaikus ja rahu säilib,
siis pole see sugugi nii.
“Valglinnastumise protsess jõuab
ka sinna kanti ning kui ringrada
ei tule, tuleb sinna kindlasti
midagi muud – kas mõni tööstusvõi laokompleks või lihtsalt uus
elurajoon,” lausus ta, “kui
inimene soovib totaalset vaikust
ja rahu, siis tuleks palju

TEAVE
Rae ringrada
• Kavandatud asukoht
Rae vallas, TallinnTartu mnt äärsel alal
Ringi kinnistul.
• Lisaks ringrajale
kerkivad kinnistule
suusatunnel, võistlusrajad automudelismi
harrastajatele, uisuareen, pealtvaatajate
tribüünid ja vaatevallid,
messikeskus, hotell,
kohvik, parklad ning
ala telkimiseks ning
kämpingute paigutamiseks.
• Ringraja pikkuseks on
kavandatud 4,2 km,
peasirge pikkus oleks
1,2 km. Rajakate oleks
FIA ja FIM C litsentsile
vastav.
• Võimalikeks võistlusklassideks on planeeritud vormel Baltic,
vormel Renault, vormel
3, Nordic GT, Super
1600, Super 2000 ja
erinevad rahvuslikud
klassid.

Ringraja arendajate sõnul on raja valmides ideaalis oodata kuni kümmet võistlust aastas. Tegelikkuses
arvestatakse siiski vaid 4-5 võistlusega, mis toimuksid suvistel nädalalõppudel.

kaugemale kolida, Tartu maantee
äärne ala Tallinna läheduses
pole selleks kindlasti õige
koht.”
“Kui müra jääb normi
piiresse, ei saa elanikel selles
suhtes ju vastuväiteid olla,”
märkis Sillat, “kui müra aga
norme ületab, siis ei saa ringrada
lihtsalt kasutada.”

Rada igaühele
Eesti autospordile üldisemalt
Rae ringrada elu ja surma
küsimus ei ole. Ringrajasõidu
tipud, näiteks Marko Asmer ja
Kevin Korjus, leiavad koha
võistlemiseks ja treenimiseks
väljaspool Eestit. Järelkasv aga
nõnda viljakas pole, et nende
jaoks eraldi ringrada vaja oleks.
“Palju olulisem oleks taoline
ringrada igapäevaliiklejate jaoks,
kes saaksid siin kiiremat sõitu
harjutada,” lausus Sillat, “praegu
arvatakse, et tehakse libedasõidu
koolitus läbi ja ollaksegi
võimeline kõigis olukordades
hakkama saama.”
Sillat nendib, et üks põhjus,
miks tippe tulevikus vähem peale
kasvab, ongi siinsete kaasaegsete
ringradade puudumine. “Tavainimest see muidugi ei kõiguta,
tal ükskõik, kas on tippe või
mitte,” lausus Sillat.

Kasum või missioon?
Rae vald pole ainuke koht,
kus mõtted kaasaegse ringraja
rajamiseks liiguvad. Kavas on ka

Vastupidiselt avalikul arutelul kohalike elanike
poolt hõigatud loosungile, et ringraja arendajad
loodavad lihtsalt ettevõtmise pealt karmi
kasumit koorida, nendib Sillat, et ringraja
ehitamine pole veel kedagi rikkaks teinud.

Kasumit ringraja ehitajatel loota pole, nendib Arno Sillat. Kahjumis vaevlevad hetkel ka ilmakuulsad
ringrajad nagu näiteks pildil olev Hockenheimi ringrada Saksamaal.
2x Internet
Pärnumaal asuva Audru raja
rekonstrueerimine kaasaegseks
võidusõidukohaks. “Eestile
piisakski ühest rahvusvahelistele
standarditele vastavast ringrajast,” arvab Sillat, “ning lisaks
veel kolm tasemel ringrada
erinevates Eestimaa regioonides,
kus järelkasv saaks harjutada.”
Vastupidiselt avalikul arutelul
kohalike elanike poolt hõigatud
loosungile, et ringraja arendajad
loodavad lihtsalt ettevõtmise
pealt karmi kasumit koorida,
nendib Sillat, et ringraja
ehitamine pole veel kedagi

rikkaks teinud. Ta toob näiteks
ilmakuulsad rajad Hockenheimis
ja Sepangis, mis kahjumiga
töötavad.
“Eks üks näitaja arendajate
missioonitundest on seegi, et
kõik ringraja rajamisega seotud
inimesed tegelevad ise mootorispordiga,” sõnas Sillat.

Kindel, et tuleb
Et kohalike elanike põhimõtteline vastasseis mõnel juhul
nii põhimõtteline polegi, näitab
see, et arendajatele on vihjatud,
et sobiva rahalise kompen-

satsiooni puhul poleks ringraja
vastu eriti midagi. Sillati sõnul
pole temale konkreetset
ettepanekut rahalise kompensatsiooni suhtes tehtud, küll aga
on sarnaste sõnadega lähenetud
mõnele tema äripartnerile.
Rae vallavanem Raivo
Uukkivi on ajakirjanduse
vahendusel hiljuti märkinud, et
tema arvates tuleb ringrada
kavandatud asukohta 99,9%
tõenäosusega. “Nõustun Rae
vallavanema väljaöelduga,”
lausus Sillat, “usun samuti, et
ringrada saab valmis ehitatud.”
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Paekna allikajärve
ääres toimus karstipäev
 Loodusteadlase Ülo

Karstipäeva avas Kiili vallavanem
Vambo Kaal, tervitussõnad
lausus Kose vallavanem Vello
Jõgisoo. Kohal oli ka Eesti
Looduskaitse Seltsi esimees
Juhan Telgmaa.
Südamlikult meenutas Rahvusooperi “Estonia” kauaaegne
kontsertmeister Maia Moik oma
venda Ülo Heinsalu.

ühtekokku seitse karjääri, peaks
siis ju ka kaevanduste põhjad
moreenikihiga katma!?
Karstiuurijat Ülo Heinsalu
meenutasid tema kunagised
kolleegid: Vaike Hang Teaduste
Akadeemia
Looduskaitse
Komisjonist, prof Rein Einasto
Tallinna Tehnikakõrgkoolist,
prof Enn Pirrus TTÜ Mäeinstituudist, Eva Maaring Eesti
Kodu-uurimise Seltsist ja Tiit
Petersoo Eesti Looduskaitse
Seltsi Rapla osakonnast.
Tuhala Looduskeskus kinkis
Nabala paikkonna rahvale
külalisteraamatu, mille autor on
kunstnik Inara Õun. Selle hoidmine usaldati Salme Väljatagale,
kes karstipäeva ette valmistada
aitas.

Jõgi ja soon

Läks matkaks

Kiili, Kose, Kohila ja Saku
valla maade ning lähiümbruse
looduskaitsealade haruldastest
taimedest andis põhjaliku
ülevaate Eesti Maaülikooli
vanemteadur Ülle Kukk. Juba
üksi ühelt planeeritava Nõmmküla paekarjääri alalt leiti
käesoleva aasta suvel ligi sada
haruldast taimeliiki, enamik
kuldkingad – Euroopa suurima
õiega orhideed.
Nabala lubjakivimaardlas
asuva karsti omapära – Ülo
Heinsalu töö jätkaja Rein
Hansteini avastatud maa-aluste
jõgede võrgustikku– tutvustas
kirjutise autor: “Paneb imestama,
kuidas mõned kraadiga geoloogid, kes keskkonnamõjusid
hindavad, ei tee maa-aluse jõe
ja tavalise veesoone vahel vahet.
Või ei tahetagi pae kaevandamise
huvides seda vahet teha? Ometi
on selle selgitamiseks olemas
võimekad georadarid, mis pildi
üsna lihtsalt maa peale
toovad.”
Nabala Keskkonnakaitse
Ühingu esimees Mihkel Pukk
kutsus rahvast arutama, miks
killustikku ei võiks vedada
raudteed pidi Ida–Virumaa
puistangutest, kus seda aina
juurde toodetakse.

Mäe talu õueväravas võtsid
matkalisi vastu Riina ja Hans
Saar, kes tutvustasid Rein
Hansteini avastatud energiasamba kohal kasvama hakanud
võimast pärnapuud, mille kõrgus
on 18 ja ümbermõõt 4,5 m.
Edasi viis tee Möldri talu
juurde, kust Angerja jõest järele
jäänud oja kuristiku kaudu
Kurevere maa-alusesse jõkke
voolab. Vanasti olevat siit
härjarakend maa alla kadunud
ja Proosa allika kaudu Paekna
allikajärves jälle päevavalgele
tulnud. Tänu alaliselt kõrgele
põhjavee seisule töötas siin veel
sada aastat tagasi kolm vesiveskit.
Järgmine peatus oli kaheharulises Kurevere karstiorus
Kuivajõe ja Mäe talu juures, kus
kuiva jõesängi põhjas on
paepaljand hästi näha. Veel
enne 1967. a voolas siin Angerja
jõgi.
Pärast Angerja jõe teistpidi
voolama panekut sellesse
jõeorgu enam vett ei kogune.
Hiljuti avastas Rein Hanstein, et
Kurevere karstioru all voolab
Kassaru maa-alune jõgi,
avanedes Abru allika kaudu
Paekna allikajärves, ja on kohati
8 m lai.
Retk lõppes Sookaera paekaevanduses, kus vene aja lõpus
taheti hakata lubjakivi kaevandama.
Nabala karstipäeva algatajaks oli MTÜ Tuhala Looduskeskus. Tänu Kiili vallavalitsuse
toetusele läks üritus igati
korda.

Heinsalu (1928–1994) 80.
sünniaastapäevale pühendatud karstipäev peeti
Nabalas Paekna allikajärve
ääres Tõnu talu maal.

Ants Talioja
Tuhala Looduskeskus

Septembri algul, veel enne mittetulundusühingu loomist, korraldasid Anija valla ajaloohuvilised raudteejaamas koristustalgud. Fotol on üks
kolmekümnest talgulisest, Marti Sepmann, kes Vabadussõja-aegsetest sündmustest Kehras pikalt pajatada teab.
Erakogu

AN IJA VALLA S LO O D I M T Ü K E HR A R A UD T E E J A A M

Kehra raudteejaama tuleb
Vabadussõja muuseum
 17. septembri õhtul

asutasid oma kodupaiga
hoidjad MTÜ Kehra Raudteejaam. Mittetulundusühingu
põhieesmärk on tühjana
seisvasse Kehra jaamahoonesse
muuseumi rajamine.

Regina Lilleorg
regina@harjuelu.ee

Anija valla volikogu liikme, MTÜ
Kehra raudtejaam juhatuse liikme
Kaarel Aruste sõnul oli mõte
raudtejaamale elu sisse puhuda
rahval juba ammu.
Tõuge asjade käigu kiirendamiseks ja ühingu loomiseks tuli
valla veebilehe foorumist.

Talgud jaamahoones
„Valla keskkonna- ja korrakaitse
komisjoni nimel tegime Anija valla
arengukavasse vastava täienduse,
mille andsime volikogusse,” räägib
Aruste asjade edasisest käigust.
Tänaseks on täiendus valla
arengukavasse sisse kantud.
„Jaamahoonesse
tuleb
muuseum, mille nimeks võiks olla
Vabadussõja muuseum,” ütleb
Aruste. „Vabadussõda mõjutas
kogu edasist elu.
Muuseumisse tuleksid eraldi
toad Kehra tehase ajaloost, valla ja
Kehra linna arengust peale
Vabadussõda,” loetleb Aruste.
„Lahingud, mida juhiti Kehra
jaamahoonest, olid otsustava
tähtsusega,” lisab ta.

Päts ja Laidoner
Asutamiskoosolekul valiti
juhatuse esimeheks Anne Oruaas,
üks raudteejaamale ajaloolise sisu
andmise mõtte eestvedajaid.
Ühingu loomisele eelnes septembri
alguses
suur
jaamahoone
koristuspäev. Talgutel osales
kolmkümmend inimest.
MTÜ liige Marti Sepmann
seletab, et murdelahinguid juhiti

Kehra raudteejaamast, kus asus
staap ja soomusrong nr 1.
„Muuseumi nimeks võiks olla ka
midagi, mis seotud raudteejaamaga,” arvab ta. Aruste arvates on
muuseum igal juhul vajalik ja juba
praegu on ette näha, et seda
hakatakse hoolega külastama.
Pärandkultuuri koguja Ants
Miidla teab rääkida, et raudteejaam
on näinud paljusid poliitika- ja
kultuuritegelasi. Nii on Kehra
jaamas viibinud Johan Laidoner.
23. augustil 1938 käis Kehra
paberivabrikut
avamas
ja
sümboolselt käivitamas president
Konstantin Päts. Presidendi
tulekuks ehiti jaamahoone
vanikutega. „Jaama ette saabus
erirong presidendi ja tähtsate
majandustegelastega,” räägib
Miidla.

Mitmed meenutajad
Samuti paneb imestama
naiivne väide, nagu oleks
lubjakivikarjääride seinad maaalustes jõgedes voolava survelise
põhjavee takistamiseks võimalik
katta moreenikihiga. Nabala
karstialal, kuhu tahetakse rajada

Lahingud, mis toimusid
Kehra lähistel, olid
otsustava tähtsusega.
„Jaamaga on tutvunud ka
kaitseministrid Andrus Öövel ja
Jaak Aaviksoo” lisab Aruste.

Kirjanikud ja küüditatud
Jaamahoone on tunnistajaks
olnud Marie Underi ja Friedebert
Tuglase sajandi armuloole,
kirjanikud suvitasid Kehra lähedal
Kaunissaares Eduard Virgo
Birkenruh talus. Samas talus
kirjutas A.H.Tammsaare „Kõrboja
peremehe” ja sõitis Kehra jaamast
Aegviitu.
26. märtsist 1949 on Miidlal
kirjas valusad arvud, selleks
kuupäevaks oli küüditatute rongile
toodud 808 inimest 35 vagunis,
Tapal oli sama ešeloni tarvis
kogutud kuus vagunit inimesi.
MTÜ järgmiseks ettevõtmiseks
on vabariikliku ajalookonverentsi
korraldamine. MTÜ liikmeks on
oodatud kõik soovijad.

MTÜ Kehra Raudteejaam liikmed (vasakult) Kaarel Aruste,
Ants Miidla ja Marti Sepmann on veendunud, et ajalooline
hoone ja Kehra ajalugu väärivad muuseumi.
2x Regina Lilleorg

TEAVE
Kehra raudteejaam
• Kehrat läbib Tallinna–
Narva raudtee,
raudteejaam ehitati
Kehrasse 1876. aastal.
• Kehrast Tallinna on
raudteed mööda 39
kilomeetrit, maanteed
mööda umbes 43
kilomeetrit.

Karstipäeval võttis sõna ka professor Rein Einasto.

Mats Kangur
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NÕUANNE

AED

Inimest tunned
aia järgi

Kuidas saada
jahimeheks?

 Iga inimene kujundab
kodu ja selle ümbruse oma
maitse järgi. Palju sõltub
ka inimese elustiilist ja
hobidest.

 Jahitunnistuse võib

saada vähemalt 16-aastane
isik, kes on läbinud jahindusalase koolituse ning
edukalt sooritanud jahiteooriaeksami ja laskekatse. Kuigi iga uus oskus
arendab inimest, ei sobi
kõik inimesed jahimeheks.

Kristina Amor
kristina@harjuelu.ee

Kristina Amor
kristina@harjuelu.ee

Jahitunnistus antakse koolituse
läbinule viieks aastaks, seejärel
saab seda pikendada.
Noorjahimeheks kutsutakse
jahitunnistust omandavat
inimest kursuse algusest kuni
lõpuni. Jahindusalane koolitus
koosneb nii teooriast kui ka
praktikast: 38 tundi loenguid ja
18 tundi praktikat, millest
laskekoolitus moodustab 12
tundi. „Looma tuleb lasta
õigesti. Talle ei tohi tekitada
piinu,“ sõnas Eesti Jahimeeste
direktor Andres Lillemäe.

Jahimeeste kokkutulek, kus vahetatakse üksteisega jahilkäigu muljeid ja kogemusi.

3 x Andres Üprus

Mitmed load
Jahiluba on aga ulukiküttimise õigust tõendav dokument, mis peab jahipidamisel
kaasas olema. Jahiluba antakse
jahitunnistust omavale isikule.
Eraldi tuleb taotleda
suurulukiküttimise
luba.
Suuruluki laskekatse tunnistus
on jahitunnistust omavale
isikule antav dokument, mis
tõendab tema õigust osaleda
suurulukijahil kütina ja
kasutada uluki laskmiseks
jahipüssikuuliga laetud padrunit. Suurulukijahil peab kütil
olema suuruluki laskekatse
tunnistus kaasas.
Suurulukitest on Eestis
arvukaim metskits, seejärel
metssiga ja põder. Metskits ja
metssiga on Eestis ka
enimkütitud ulukid.

Jahimeestel omad jutud
Jahimehed peavad koos
kokkutulekuid, kus vahetatakse
muljeid ja kogemusi. Paljud
käivad seal koos naise ja
lastega. Kõigile leidub tegevust.
Omavahel katsutakse jõudu
sportmängudes.
Toimuvad viktoriinid, avatud on töötoad ja teabekeskused.
Eesti Jahimeeste Selts tegeleb
paljude erinevate valdkonadega:
viib läbi näiteks täiendkursusi
ja koertenäitusi ning teisi
jahindusalaseid üritusi. Selts
tutvustab jahindusalaseid
eetilisi ja kultuuriloolisi väärtusi, võtab osa looduskaitsealasest tegevusest ja maaelu
korraldamisest ning arendab
sportlikku jahilaskmist. Seltsis
on näiteks noorte-, jahikoerte-,
trofee-, õigus- ja eetikatoimkond. Iga esindaja hoolitseb
oma hallatava valdkonna hea
käekäigu ja arengu eest.

Jahimees ei käi vaid jahil, ta
hoolitseb ka metsa eest. A.Üprus
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Jahimehel on aianurgas mõnus
grilliplats, kus küpsetada
maitsvat põdra- ja metssealiha.
Korilase valduses on näha
seenepütte, jõhvika- ja
pohlavarusid, tema tahab kõike
ka naabritele näidata. Nagu
Paunvere väljanäitus.
Kõrvitsad, kabatšokid,
kapsapead, küüslaugud ja
sibulad – sügisene laud on
rikkalik. Hea kui kõik see tuleb
enda rikkumata aiast.
Metsakrunt on igal juhul
kaunis oma eheda loodusläheduse ja rikkumatusega,
kuid sageli juhtub, et maja
ehitamise ja trasside rajamise
käigus võetakse maha palju
puid. Osad puud langevad
hiljem välja valgus- ja
pinnaserežiimi rikkumise tõttu.
Nii kaob koha esialgne võlu.

Istuda looduse rüpes

Metskitsede arvukus Eesti metsades on viimasel ajal tõusnud.

Oktoobris algab põdra ja metssea ajujaht.

J A H I M E H E L J A J A HI M E HE L O N V A HE

Tunneta iseloomu

Peagi algab ajujahi hooaeg
 Ühe kõrgkultuuri alla

kuulub ka häid kombeid ja
tavasid järgiv jahipidamine.
Jahti tuleb pidada ent
mõistusega ning järgida
eetikareegleid.
Kristina Amor
kristina@harjuelu.ee

Jahimeheks õppimist saab
võrrelda autojuhiks õppimisega.
Tuleb teada teooriat ja läbida
praktika.
Leidub pühapäevajahimehi,
kes tulevad jahile seltskonna või
prestiiži pärast.
Leidub ka fanaatilisi
jahimehi, kes korraldavad jahte,
tegelevad loomaseirega ning
viivad loomadele raskel ajal
toitu.
See on terve elustiil. Ka
talumees peab vahel jahti, et
liha koju viia.
Nii palju kui on erinevaid
inimesi, on ka jahimehi. Osad
jahimehed rikuvad oma tegevusega ära hea jahimehe maine,
sellest on hea kinni haarata
loomakaitsjatel. Pärast on

korralikul jahimehel raske end
tõestada.
Jahimees Heigo Amor Kiili
vallast arvab, et enamasti
nauditakse jahil käies looduse
ilu tervikuna.

Jahimees hoiab tasakaalu
“Jahimees ei ole ainult tapja,
vaid ka looduses tasakaalu
hoidja. Kahjustada ei tohi
loodust ning riivata üldsust,”
lausus Heigo.
Palju kuuleme kokkupõrgetest metsloomadega liikluses.
Seoses marutaudi vastase
vaktsineerimisega metsades on
tõusnud metsloomade arvukus.
Jahimees on see, kes selekteerib
välja nõrgemad isendid.
“Ei ole nii, et lähed metsa ja
lased maha esimese ettejuhtuva
looma. Elujõulist soojätkajat
pulli ei tohiks maha lasta.
Siinkohal on tegemist eetikaküsimusega,” jutustas Heigo.
Jahimehed on üldjuhul
kursis metsloomade heaolu ja
tervisliku seisundiga. Looma
elujõulisust saab hinnata näiteks
sarve harude arvu järgi.
Heigol on kodus noor eesti

hagijas ning taksi, kes on juba
pensionil.
“Koos hagijaga on mõnus
metsa minna. Koeraga koos
peame vana klassikalist jahti.
Kuuldes koera haukumist,
tõuseb kohe ka adrenaliin.”
Oktoobrist algab põdra ja
metssea ajujaht. Ajujahi tulemus
sõltub meeskonnatööst, üks
riiukukk võib rikkuda kogu grupi
meeleolu.
“Grupi suurus sõltub metsamassiivist. Heade koertega
piisab vähestest inimestest,”
rääkis Heigo.

Naised jahil
Jahitrofee on meene ja
mälestus, mis kõneleb mehest
kui pere toitjast ja osavast kütist.
Üha rohkem pöördub jahipidamise juurde ka naisi ning pilt
naisest kui leemekulbiliigutajast
ja kodukolde hoidjast on
taandunud tahaplaanile. Võrdõiguslikkus on jõudnud ka
jahipidamisse.
“Arvan, et võtan tulevikus
oma tütre metsa kaasa, kui ta
seda tahab. Mõnusad on need
kombed ja tavad, mis käivad

Vaade aiast metsale on
lummav, nii sulavad inimene ja
loodus teineteisega kokku.
Piirdeaeda polekski justkui
vaja. On ju vähenenud marutaudis loomade hulk ja ammugi
on teada tõsiasi, et varast aed
ei peata. Aiapiirdeks sobib maavõi paekividest laotud kiviaed
või etnograafilist laadi
roigasaed, mis tehakse
peamiselt kuusest. Sidemed
tehakse peenest lõhestatud
kuuseladvast, kadakast või
männijuurest.
Aias peaks olema üks läbiv
motiiv, näiteks etnograafilised
elemendid, pae- või graniitkivi
laialdasem kasutamine.

ARVAMUS
ANDRES LILLEMÄE
Eesti Jahimeeste Seltsi direktor

M

e viime läbi
koolitusi, kus
rõhutame muuhulgas ka jahieetikat.
Ühiskondlik kontroll moraalse jahipidamise üle toimib,
seda eriti külakogukonnas.
Jahipidamine on külaelu osa.
Jahipidamine ei ole praegusel ajal ainult hobi, jahimeeste ülesanne on säilitada
ka looduse tasakaalu. Kui
loomade arv suureneb, siis
suurenevad ka autode ja
loomade kokkupõrked
maanteedel. Ka põllukahjustused oleksid loomade
arvukuse tõttu suured.

jahipidamisega käsikäes. Metsas
sulandub inimene loodusega
ühte ning alati ei peagi tegema
püssiga pauku,” sõnas Heigo.

Ka grillinurka ja varjualust
tehes tuleb kaaluda, millist kivi
kasutada. Looduslähedasse
aeda ei sobi betoonkivi, selle
koht on pigem linnakeskuses.
Arhailise väljanägemsega
kamin ning põnevalt laotud
puuvirnad on omal kohal. Võib
kaaluda ka suitsuahju rajamist.
See peaks paiknema tuulevaikses kohas ja peamisest
istumiskohast veidi eemal, et
suits ei hakkaks segama
inimesi.
Maja ja kõrvalhoonete
katused võib katta rohelise
kamaraga. Kõige paremad
taimed roheliste katuste jaoks
on kukeharjad. Müügil on
kukeharjamatte, mille suuruseks on 1 x 2 m ning paksuseks
1,5 cm. Kasvupinnaseks sobib
väheviljakas muld.
Aeda kujundades tuleb
kuulata iseenda sisemist häält
ja looduse sosinat. Oluline on
säilitada paiga iseloomu.

Aasta Aed 2008.

Arhiiv
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Suur osa Rae valla tühje
kortereid ootab uusi
elanikke Peetri külas, mille
põldudele viimaste aastate
jooksul on kümneid
kortermaju kerkinud.

.

TALLINN

Võimaliku uue kodu aknast
tasub välja vaadata, mis
paistab ja kas see, mis näha
on vaatajale ka meeldib?
Kui näha on suur lage väli,
võib peagi ka see majakesi

Harku vald
248 maja
137 korterit

Saue vald
112 maja
91 korterit

Viimsi vald
313 maja
513 korterit

Kiili vald
40 maja
21 korterit
Saku vald
109 maja
40 korterit

Antud kaart on koostatud, tuginedes ki
Kaardile on märgitud majade ja korter
müügis. Tegelikkuses on müügis olevate

KI NNI S V A R AT UR U J A HT UMIN E AEGLU S T U B

Kinnisvarasoetajal on
praegu suur ja soodne
valik: pakutakse nii
paarikaupa, poole hinnaga,
lisanänn juurde niikuinii.

Ka languse ajal võib häid teh
 Kinnisvaraanalüütik

Tõnu Toompark on pikemat
aega jälginud kinnisvaraturul toimuvat ja tal on
hetkeseisust üsna selge pilt.
Monitooritavate ehk seiratavate projektide hulk on
suur, Harjumaalt on nimekirjas 75 arendusprojekti.
Regina Lilleorg
regina@harjuelu.ee

Kui koostad nimekirja
seiratavatest projektidest, siis
mille alusel valid jälgimiseks
just need projektid?

Enne Saue valla Poku
tänava teeotsa seisab tee
ääres ratasteta vagun.
Liiga väike, et midagi
mahutada, reklaampinnaks
aga küllalt suur. Ahvatleb
materjali ostma?

Eesmärk on, et mul oleksid
vaatluse all kõik Eesti arendusprojektid. Need projektid, mida
müüvad arendajad või vahendajad. Päris sadat protsenti ei
suuda ma katta sel põhjusel, et
näiteks kui keegi väikearendaja
kuskil üht elamut või paarismaja
arendab, ei raali ma lihtsalt seda

infot välja. Aga kõik võiks
nimekirjas olemas olla. Usun, et
olen kokku saanud üsna täiusliku
andmebaasi. Mõned inimesed
ongi seda nii nimetanud.
Mida monitooring ehk seire
tähendab?
Jälgin, mida müüakse, kas
üldse müüakse ja millise
tempoga müüakse. Samuti jälgin
keskmisi pakkumishindu. Nii
saab teada, milline konkurents
mingis piirkonnas on, mida seal
müüakse ja kuidas selles piirkonnas pakkumishinnad muutuvad.
Eraisikule sellest infost võibolla väga palju kasu ei olegi, ehk
see, kui inimene tahab näiteks
Viimsisse korterit osta ja teada,
mida seal üldse pakutakse.
Minu peamisteks klientideks
on kinnisvaraarendajad, kes
tahavad võrrelda turutrende
sellega, kuidas neil endil läheb.
Kindlasti annab monitooring
ehk seire turuolukorrast hea

pildi. Jälgin ainult uusi
elamispindu, sest see on üks
hinnaindikaator, mis näitab
kinnisvaraturu tervist. Kõik
kinnisvaraarendajad jälgivad
mingil määral turgu, ent mulle
on öeldud, et miks peaks
arendaja seda ise tegema, kui
Tõnu Toompark juba teeb
(naerab).
Milline on kinnisvaraturu
hetkeseis ja millised muutused
ootavad ees lähiajal, näiteks
aasta lõpuni?
Hetkeseis on täna selline, et
väga palju ei müüda. Praegu
tehakse iga kuu tehinguid ligi
kolmandiku vähem kui eelmisel
aastal samal kuul. Karta on, et
tehingute maht langeb kuni
kevadeni. Arvan, et jahtumine
aeglustub, sest baas, millelt
tehinguid tehakse, on väike.
Tehingute maht ongi meie
kinnisvaraturul kõige kriitilisem
asi. Raha ringleb vähem, ehk
seda raha, mida kinnisvara-

müüjate vahel ära jagada, on
järjest vähem. Peab pakkuma
üha paremat kaupa, et raha
kätte saada.
Arvan, et aasta lõpuni tehingute maht jätkab kahanemist,
kahanemine aeglustub. Tõenäoliselt hinnad langevad kas või
selsamal põhjusel, et pakkumisi
on palju.

Karta on, et tehingute
maht langeb kuni
kevadeni.
Arendajail on kulud kaelas,
et neist lahti saada, peaksid nad
midagi müüma. Selleks, et
müüa, ongi ainus võimalus
hindu alla lasta.
On miski, mis ühendab neid
firmasid, kes oma maju ja kortereid maha müüdud ei saa?
Harju maakonna ja Tallinna
peale kokku on praegu 3200
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Harku vald
Harku vallas on viimasel aastal korterite ja eramute, aga samuti
suvilate müügipakkumiste arv kasvanud, tehingute arv aga seevastu
kahanenud. Ostetakse ja müüakse sellist kinnisvara, mille hind
turuolukorrale vastab või on sellest odavam. Piirkonnas on müügil
ka palju hoonestamata kinnistuid, aga huvi nende vastu on väike.
Rohkem on viimasel ajal müüki tulnud pooleliolevaid, ehitusjärgus
objekte. Sel aastal uusi arendusprojekte Harku vallas alustatud ei
ole.
Müüjad peavad Harku valla kinnistute potentsiaalseteks
ostjateks inimesi, kel senini korter linnas, nüüd tahavad aga
suuremat elamist või oma maja. Uue Maa kinnisvarakonsultant
Tarmo Pillerpau andmetel on Harku vallas korterite majade ja
majadega tehtud vähe tehinguid.
Hoonestamata kinnistutest on paremini müügiks Tallinna
lähemal asuvad piirkonnad, näiteks Tiskre ja Harkujärve küla ning
Tabasalu alevik. (Ülo Russak)

Jõelähtme vald

Jõelähtme vald
91 maja
51 korterit

Jõelähtme abivallavanem Priit Põldmäe: Jõelähtme vallas on tühje
elamispindu suhteliselt vähe, sellist pilti, et paistaks kuskilt tühi
elurajoon, pole näha.
Eks põhjusi, mis me praegu just sellises seisus oleme on
mitmeid: esiteks on Jõelähtme võrreldes teiste Tallinna ümbruse
valdadega kinnisvaraarengus veidi maas. Meil on küll mitmeid
planeeringuid kehtestatud, kuid reaalselt ehitama pole jõutud
hakata.
Teine põhjus on see, et enamik valla territooriumist on
muinsuskaitseala, mis seab arendustegevusele väga kindlad
piirangud.
Mereäärne piirkond on aga oma kindla struktuuriga: see on
miljööväärtuslik ala oma kaluriküladega. Seal suuri arendusi ei ole,
pigem muretseb sinna omale kodu jõukam inimene ja maja tühjalt
seisma ei jää. Sealsed mured on seotud eelkõige kommunikatsioonide
rajamisega – kitsastel külatänavatel pole selleks lihtsalt ruumi.
(Kaia Roots)

Reg 11123 Vasalemma. Emane,
umbes 5-kuune kutsikas, leitud
Vasalemma vallast 11. septembril.

Reg 11138 Saue vald. Emane
umbes 3-aastane koer, leitud Saue
vallast 12. septembril.

Reg 11162 Kose. Emane, umbes
6-kuune.Toodud Kõuelt. 12.
septembril.

Rae vald

Rae vald
165 maja
238 korterit

nnisvaraportaali city24.ee andmetele seisuga 24. september 2008.
rite arv, mis selle kuupäeva seisuga on Tallinna lähivaldades aktiivselt
e majade ja korterite arv veel suurem.
Raul Rajaveer

hinguid teha
korterit, lisaks korterid, mida ma
veel pole suutnud üles leida,
müümata. Korteri keskmine
maksumus võib olla poolteist
miljonit krooni. 3200 korteri
hulgas on ka ridaelamud, mis on
kallimad. Ligi viie miljardi krooni
eest on vara müümata. Pakkumine on väga suur, müük ei
edene ja kõik on jännis.
Eriti hädas on need firmad,
kes ostsid maad kõige kallima
hinnaga, 2006. aasta lõpus ning
võtnud ehituslepingud peale ja
nüüd peaksid müüma odava
hinnaga.
Suuremad arendajad on
samuti jännis, neil on aga
kapitali palju. Nemad on valmis
kahju kannatama, mõni aasta
tagasi teenisid nad suurt kasumit
ja viie aasta pärast, kui tsükkel
hakkab ülespoole minema,
saavad nad taas suuri kasumeid
teenida. Ilmselt Skanska, aga
miks mitte ka Merko ning
Koger&Partner on need firmad,
kelle käest mina julgeksin osta.

Selge on see, et kui teed
buumi ajal valesid otsuseid, siis
on selline olukord normaalne.
Mõne ettevõtja jaoks on see traagika, ent üldise majandus-süsteemi kontekstis pole asi nii hull.
Võime sõimata Ansipit või
kedagi teist, tegelikult on kole
see, mis USA-s toimub, kus
finantssüsteemi päästmiseks
kulutatakse sadu miljardeid
dollareid. See mõjutab ka meid,
ja vägagi olulisel määral. Toon
lihtsa näite: kolm aastat tagasi
polnud probleemi heal kliendil
laenumarginaaliga 0,5 protsenti,
sellele liideti euribor juurde ja
saadi 2,7 kokku.
Täna on marginaal üks
protsent, kaks korda kõrgem ja
euribor on 5,2. Ansip võib ju
teha, mida tahab, aga euribor ei
olene temast kuidagi. See, mis
turul toimub, tuleb meile maailmast ja ka kohalikest teguritest.

Täispikka intervjuud loe
www.harjuelu.ee

Rae valla ehitusameti juhataja Enno Harmipaik: Rae vallas on
tühjalt seisvaid uusi elamispindu sadu. Eks see arv iga päev muutub,
kuskile leitakse ostja, mõni uus pannakse müüki, mõni elanik kolib
vastvalminud majast välja. Piirkonniti on kindlasti uusi ja tühjalt
seisvaid pindasid rohkem Peetris, Järvekülas ja Jüri alevikus, kus
on valminud uusi kortermaju.
Vallal puudub päris täpne ülevaade tühjana seisvatest
korteritest, kuid usun, et ainuüksi Peetri külas on tühjad paarsada
korterit. Lisakulusid tühjad elamispinnad vallale ei too, näiteks
talvise kütmise eest vastutab ja kulud katab ikka kas omanik või
arendaja. Majanduslanguse elavad suured arendajad ja tugevad
tegijad ilmselt üle, küll on aga majandustegevuse lõpetanud
kümmekond väikest arendajat, kes on arenduse teinud kuni
kümnele krundile. (Kaia Roots)

Reg 11163 Kose. Emane, umbes
6-kuune.Toodud Kõuelt.12.
septembril.

Reg 11174 Harku vald. Emane
umbes 7-kuune arglik kutsu, leitud
Vääna-Jõesuust 14. septembril.

Saku vald
Saku valla ehitus- ja planeerimisteenistuse juht Maire Laur sõnas,
et viimane detaiplaneering algatati 2006. aastal. Praegu algatatakse
planeeringuid vähe, veidi rohkem tehakse ehitusprojekte. Praegu
tegeleb arendaja Saku vallas Soo tee kvartali planeeringuga, kuhu
peaks esialgsete andmete järgi tulema 19 korterelamut. Igas majas
oleks umbes 24 korterit. Planeeritav ala jääb Saku alevikust
Kasemetsa poole. Antud planeeringu lõpetamist ei oska Maire Laur
praeguses majanduslikus olukorras ette ennustada.
Saku alevikus on algatatud ka detailplaneering, mille järgi
peaks kerkima kolm korterelamut ja üks ärihoone.
Maire Laur sõnas, et üldplaneeringu järgi on Saku vallas veel
kohti, kuhu saaks kavandada suuremat elamuala. Arendusprojektide
pidurdab majanduslangus. (Kristina Amor)

Reg 11234 Saue. Emane umbes 3aastane koer, leitud Sauelt 18.
septembril.

Saue vald
Saue abivallavanem Tiit Talvi ütleb, et infot tühjana seisvate
kinnisvaraarenduste kohta omavalitsusel pole. ”On olemas
üldplaneering ja kui detailplaneering on üldplaneeringuga
kooskõlas, siis selle kehtestab vallavalitsus,” selgitab Talvi, kuidas
arendajast esmane teave saadakse. „Ega see ka veel midagi näita.
On selliseid planeeringualasid, kus planeering on kehtestatud küll,
aga arendust ei toimu.”
Kui aga vallavalitsuse poole pöördub soovituse saamiseks
inimene, kes tahab valda elama tulla? „Selliseid küsimusi on mõned
üksikud olnud küll. Vaatame lihtsalt järgi, kus meie arvates on
arendajate poolt kõik võrgud, teed jm välja ehitatud, et ei satuks
elama sellisesse kohta, kus me näeme probleem juba ette,” vastab
Tiit Talvi. (Regina Lilleorg)

Reg 11114 Paldiski. Isane, umbes
1,5-aastane koer, leitud Paldiskist
11. septembril.

Viimsi vald
Viimsi abivallavanema Jan Trei sõnul puuduvad vallavalitsusel
täpsed andmed, palju vallas tühje maju ning kortereid müügis on,
pigem jälgitakse elamupindade täituvust valda end
sisseregistreerivate inimeste pealt.
“Peab muidugi mainima, et elamuarendus on käesoleval aastal
selgelt pidurdunud, vähenenud on ka valla poolt ehituslubade
väljaandmine,” kommenteeris Trei.
Trei toob näiteks Haabneemes asuvad neli uut kortermaja,
mille täituvus on tema sõnul “konservatiivne”. “Trend on selgelt
langev,” lausus ta.
Vallale vähene huvi müügisoleva kinnisvara vastu muret ei tee,
tühje kortereid ja maju nad ei karda.
Trei nendib, et Viimsi vald pole “täis ehitatud”, ruumi tema
sõnul jagub. “Vald siiski leiab, et uusi arendusi praegu peale lasta
pole mõistlik,” lausus Trei. (Marko Tooming)

Tuba 4 nr 875. Emane umbes 1aastane kiisu, leitud Sakust 18.
septembril.

Tuba 5 nr 795. Isane, umbes 6kuune.Toodud Paldiskist 11.
septembril.
Aadress Tallinn, Viljandi mnt 24D. Tel. 6217746; 53494045.
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Küladele külla ja mutta
 Septembrikuised vallaja linnalehed on suvistest
tegemistest sügiskirjud.
Vaatamata märjavõitu
ilmadele said külad kokku,
lapsed käisid õpilasmalevas,
klubid ja seltsid sõitsid
reisima ja omavalitsused
korrastasid valla objekte.
Andres Aavik (vasakul,
Skanska EMV) ja Viimsi
abivallavanem Jan Trei kergliiklustee avamisel. Viimsi VV

Viimsis avati
kergliiklustee
 Viimsis avati kolma-

päeval uus 1,4 km pikkune
ja 3 meetri laiune Lubja tee
kergliiklustee. Kergliiklustee rajas Skanska EMW
AS, ehitustööde maksumus
oli 7 miljonit krooni.

Kokku on nüüd Viimsi vallas
ligikaudu 27 km kergliiklusteid.
„Viimsi vallas on jätkuvalt
probleemiks infrastruktuuri
mahajäämus viimaste aastate
jõudsast uuselamuehitusest,“
lausus Viimsi vallavanem Haldo
Oravas. „Vald tegeleb infrastruktuuri puuduste lahendamisega vastavalt võimalustele
– esmajärjekorras lahendame
puudujääke, mis kõige rohkem
elanike ohutust ja turvalisust
mõjutavad.
Kuna liiklustihedus on
hüppeliselt kasvanud, siis ei ole
teepervel kõndimine täna enam
sama ohutu kui näiteks viis
aastat tagasi. Seetõttu plaanime
rajada kergliiklusteed kõikidesse suurematesse uuselamurajoonidega asustatud piirkondadesse nii, et tekiks ühtne
jalakäijate ja jalgrattateede
võrgustik.“
Viimsi abivallavanema Jan
Trei sõnul oodati Lubja teele
kergliiklusteed juba kaua.
„Lubja külla on tekkinud palju
uusasumeid, mille elanikud
vajavad oma igapäevasteks
toimetusteks ning tervisespordi
harrastamiseks korralikke
tingimusi. Uus kergliiklustee
algab Pärnamäe tee, Aiandi tee
ja Lubja tee ristmikust ning
ühildub Lubja tee ja Randvere
tee ristmikul 1,3km pikkuse
Randvere kergliiklusteega.
Liiklusohutuse ning turvalisuse
tagamiseks paigaldati Lubja tee
kergliiklusteele 44 välisvalgustusposti,“ lisas Jan Trei.
Jan Trei rõhutas, et
järgmisel aastal on kergliiklusteede rajamine Viimsi
valla teedeehituse prioriteet.
„Eesmärgiks on rajada Viimsi
valla ühtne kergliiklusteede
võrgustik, mis jookseks kokku
Tallinna kergliiklusteede
võrgustikuga. Tuleval aastal on
plaanis välja ehitada ka
Pärnamäe tee valgustatud
kergliiklusteed, mis viib välja
Tallinna Ecolandi hotellini.
Viimsi vald on planeerinud
2009. aasta teedeehitusteks 19
miljonit krooni,“ märkis Jan
Trei.
Käesoleval aastal on Viimsi
vald teedesse investeerinud 20
miljonit krooni. (HE)

Regina Lilleorg
regina@harjuelu.ee

Saue valla Koduvald kirjutab:
”Saue vallavalitsus on otsustanud omavahelise kommunikatsiooni parendamise ja
vahetult külade elu-oluga
tutvumise eesmärgil kord kuus
külakeskusi väisama hakata.”

Samm vastu
Vallavanem Mati Tartu
sõnul on oluline, et ametnikud
oma kogukonnale ise sammu
vastu
astuksid.
Külade
külastamise projekti kohaselt
käib vallavalitsus eesotsas
vallavanema ja abivallavanemaga küladel külas iga kuu
viimasel nädalal.
Kokkusaamisel räägib iga

valdkonnajuht oma tööpõllust
just selles külas ning rahvas saab
küsida. Esimene kohtumine
Maidla koolimajas on 29.
septembril.
Samas lehenumbris kutsutakse end vallaelanikuks
registreerima, rõhutades, et vald
soovib elanikele pakkuda häid
ja kogukonna ootustele vastavaid avalikke teenuseid.
„Järgmine aasta tuleb kõigile
majanduslikult raske ja Teie
abiga on võimalik vallal säilitada
vähemalt eelmise aasta teenuste
maht ning ellu viia kõigile kasu
toovad investeerimisprojektid,”
koputab üleskutse vallas elava
ent mujale registreeritud
inimese südametunnistusele.

30 000 kroonine reis
Ka Kiili vallavalitsus kutsub
vallalehes valla elanikuks
registreerima. „Registreerimiskampaanias osalevad kõik 1.
septembrist kuni 31. detsembrini
käesoleval aastal elanike
registris end Kiili valla elanikuks
märkinud inimesed. Nagu ka
eelneval kahel aastal, ootavad
tänavugi registreerujaid põnevad auhinnad,” kirjutab leht.
Auhinnad: kümme korda tasuta

sportida Kalev Kiili spordihallis
– omal valikul alates pallimängudest, jõusaalist kuni aeroobikani välja.
XL Studios pakub loosi
võitjale võimalust tasuta
perekonna fotosessiooniks, AS
Efekt auto suusaboksi ning
Hansaplant omapoolse eriauhinna.

Kampaania peaauhind
on 30 000 krooni
maksev reis, mille sihi
saab võitja ise valida.

rajatis müra tõttu aga olemise
tõenäoliselt piinarikkaks.
„Talvelgi pole mürast pääsu
– on ju ringraja omanikud
huvitatud
võistlusja
treeningpaiga intensiivsest
kasutamisest. Lisaks mürale on
häirivaks
ka
tuhandete
motohuviliste sagimine õue
piirde taga, tuhandete autode
saabumine ja lahkumine
kinnistult, õhusaaste, pidev
kunstvalgustus,
joogivee
saastumise oht jms.Usume, et
sellistes tingimustes ei tahaks
elada paadunuimgi motospordifänn,” kirjutab Urb.

Soppa lendas
Kampaania peaauhind on
30 000 krooni maksev reis, mille
sihi saab võitja ise valida ja selle
loosimisel osalevad kõik, kes
end aasta lõpuks valda sisse on
kirjutanud.

Fänn ei taha
Veel kirjutab Kiili Lehes
Mõisaküla elanik Vivika Urb
inimeste
murest
seoses
ringrajaga.
Motosõpradel on põhjust
rõõmustamiseks, Mõisaküla
osade asukate elu muudaks see

16.augustil toimus Kõue vallas heategevuslik üritus mudas Harmi põhikooli toetuseks.

Kõue vallas tehti 16. augustil
lärmi küll, seal toimunud
maasturite kiirendusvõistlus ehk
mudaralli MudDrag tõi kokku
rahvusvahelise seltskonna
võistlejaid ja ligi tuhat
pealtvaatajat.
„Võistlusteks oli rajatud kaks
kõrvuti olevat 150 m pikkust
mudarada, mida mööda
maasturid kimasid nii, et soppa
lendas kauges kaares,” kirjutas
Kõue Kuulutajas Andrus Padar.
Mudaralli lõpus jooksid samal
rajal naised võidu.

4x Allan Kuusik

Peetri küla.

Arhiiv

Peetri küla kool
läheb maksma
96 miljonit
 Rae valla hanke Peetri

põhikool-lasteaia projekteerimiseks ja ehitamiseks
võitis Celander Ehitus OÜ,
AS Ehitusfirma Rand &
Tuulberg ja AS RTG
Projektbüroo ühispakkumine
Konsortsium
koosseisus
Celander Ehitus OÜ, AS
Ehitusfirma Rand & Tuulberg
ja AS RTG Projektbüroo võitis
Rae vallavalitsuse korraldatud
konkursi Peetri põhikoollasteaia projekteerija ja ehitaja
leidmiseks. Leping kompleksi
rajamiseks Rae valla Peetri
külla kirjutati alla kolmapäeval.
Tuleva aasta 1. novembriks
kerkib Peetri külla kahe
klassikomplektiga põhikool,
kuhu mahub õppima 384 last,
6 rühmaga lasteaed 120
mudilasele, spordihoone ja
staadion, mida pärast kooli ja
nädalavahetustel
saavad
kasutada ka vallaelanikud.
Vastavalt lepingule valmib
koolimaja 31. augustiks,
lasteaed 1. oktoobriks ning
spordihoone ja staadion 1.
novembriks 2009. Tööde
maksumus kokku on 96 614
400 krooni.
Rae vallavanema Raivo
Uukkivi sõnul on tee Peetri
kool-lasteaia ehituslepinguni
olnud tõeline katsumus, sest
piirkonna laste arv suureneb
tundidega, kuid bürokraatia,
mis oli vaja läbi teha ehituseks
vajaliku maa saamiseks, oli
üüratu ning lõppkokkuvõttes
saadi maa riigilt munitsipaalomandisse vaid tänu
sellele, et vald loovutas tasuta
maad riigile tee ehituseks.
„Ehitusetapp on selle protsessi
viimane ja loodan, et see etapp
läheb tõrgeteta ja hoone valmib
õigeaegselt ning piirkonna
lapsed ning ka täiskasvanud
tunnevad rõõmu uuest
lasteaiast-koolist-spordikeskusest juba järgmise aasta
sügisel” ütles Uukkivi.
Vallavanema sõnul oli ka
ehitaja valimine tänases
langevas majanduses raske,
sest kõik tõsiseltvõetavad
ehitajad soovivad selliseid
objekte saada.
„Koos 2008.a. Rae vallas
valminud 250 lasteaiakohaga
on suurem lasteaiakohtade
põud 2009.a. lõpuks loodetavasti rahuldatud, kuid teades
seda, et Rae vallas on täna
sündivus maaomavalitsuste
hulgas suurim, siis ilmselt jääb
väike järjekord meil ka pärast
Peetri lasteaia valmimist” lisas
Uukkivi. (HE)
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Savipottidest ja lavkast
masseerimisbussini
 Läbi aastakümnete on

külade vahel liikunud
igasugu autosid ja busse, et
tuua maarahvale lähemale
mõnd vajalikku teenust või
arstiabi.

Aino Lehtmets
Minu lapsepõlves käis kalakaupmees külast külla ja talust
tallu. Setud sõitsid ringi
potikoormaga ehk savikausside
ja kannudega. Liikumisvahendiks
ikka hobune. Aeg läks edasi ja
järgmine mälestus on seotud
piimaautoga.
Ema pani piimanõud kärule
ja viis umbes poole kilomeetri
kaugusele piimapukile. Igal
hommikul vahetas ema (meie
pere
kõnepruugis
eit!)
laudariided puhaste hõlstide
vastu, et piima viima minna.
Piimapuki juures said kokku
naabrinaised, kes pajatasid
üksteisele külauudiseid.

Bussid igaks otstarbeks
Siis oli tükk tühja maad,
enne kui pandi käima
kauplusautod, mida rahvas
hakkas nimetama autolavkadeks.
Need sõitsid kindla graafiku
järgi. Tavaliselt pidi lavka
järjekorras seisma päris kaua.
Kaupmees andis kauba kätte
kas luugist või tagumisest
uksest. Kes lähemal elasid,
panid oma ostukotid juba
hommikul järjekorda.
Mingil ajal hakkas liikuma
kiirabiauto. Vaevalt on Eestimaal
peret, kus pole kiiresti arstiabi
vaja olnud. Kiirabi on õnneks
siiani ikka olemas! Külade vahel
on liikunud veel röntgenibuss,
doonorbuss, silma- või hambaravibuss. Uuemal ajal on
omaette nähtuseks kino- ja
raamatubuss.

Kaasajal liiguvad külas
postiautod. Suured postiautod
toovad ja viivad ajakirju ja
ajalehti ning muud posti
sideasutustesse. Kohapeal liigub
väike postiauto postkastist postkastini, pensonisaajast pensionisaajani.
Vahel, kui kalasaak on hea,
jätkub ka kalamehel kala
külavahele toomiseks.

Autosse masseerima
Hoopiski erandlik nähtus on
Saue vallas liikuv massaažiauto
(pildil) “Päikeselaik,” kust saab
abi kogu pere, sealhulgas ka
lapsed. On võimalik tellida
laavakivi, rootsi klassikalist,
jaapani ja lastemassaaži. Teil on
vaja ainult helistada ja auto
veerebki maja ette! Massaažiauto
liigub 50 km raadiuses ja peatub,
kui teil on pakkuda tööd 4-6
tunniks, see tähendab, kui ühes
kohas vajab massaaži 4-6
inimest.
Masseerija Ester Rusing
räägib, et massaažisalongi
avamisele eelnes närvesoov aeg
- ei tööd ega palka. Tal oli ainult
huvi masseerijaameti vastu,
milleks läbis kursused. “Ja siis
nagu tellimise peale korraldati
Tallinnas töötutele 120-tunnine
ettevõtluskoolitus,“ meenutab
Ester, “lõpetasin kursuse ja tegin
lõputöö
“Massaažisalong
Päikeselaik,” mida toetas ka
Euroopa Sotsiaalfond.”
Sõiduauto järelkäru ja
praeguse sisustuse muretses
Ester oma raha ja suguseltsi
abiga. Euroopa Sotsiaalfondi
toetusel saab osta seljavenituspingi ja rasedate massaažilaua.
Neid teenuseid hakkab Ester
pakkuma omas kodus Tuula
külas. Edaspidi laieneb teenus
kuni kehakoorimise ja taimeürtide mähisteni. Selleni loodab
Ester jõuda paari aasta pärast.

Kaardil, mis on trükitud 1925. aasta juulis, on ringiga näidatud ka vangilaagri ala.

V A NG I L A A G R I S T L I HT S A LT LA AGRIK S

Kust Laagri asula nime sai
 Esimese maailmasõja

ajal asutas Venemaa valitsus
Pääsküla kuivale ja lagedale
põndakule, talude ja esimeste betoonvarjendite
vahele Pärnu maantee äärde
vangilaagri.
Lembit Teinbas
Esimesteks asukateks olid enamuses Austriast pärit sõjavangid.
Põhiline laagriplats oli 150x200
sülda (umbes 330x440 m, 14-15
ha) suur. Osa hooneid asus
väljaspool traataiaga piiratud
ala.
Pärast Saksa okupatsioonivägede lahkumist kehtestas Eesti
vabariik siin oma võimu. 14.
detsembril 1918 määras Kaitseliidu Peastaap Pääsküla vangilaagri ülemaks staabikapten
Georg Saare. Laagris oli 40
ametikohta, lisaks kaitseväelastest valvurid. Käis Vabadussõda
ja laagriülemal olid pataljoniülema õigused.

Vangideks punaväelased

Ema pani piimanõu kärule ja viis piimapukile.

Tänapäeval sõidab maal ringi isegi massaažibuss.

2xAino Lehtmets

Repro

1919. a juulis käis Asutavas
Kogus moodustatud komisjon
tutvumas vangilaagrite olukorraga. Aruandes on märgitud,
et ehitised on Pääskülas täiesti
korralikud.
Peale vangibarakkide olid
siin rätsepa-, kingsepa- tisleri- ja
lukksepatöökoda. Lisaks elektrijaam, saun, pesumaja, 2 kööki,
haigla, palvemaja ja laagri
juhtkonna ruumid.
Vangid olid enamuses
venelastest punaväelased. Suure
hulga vangide varustamine
esmavajalikuga oli raske, sest
eelkõige tuli hoolitseda kaitseväe
eest. Vangilaagrite osakonna
ülem kapten Smirnoff juhtis oma
ringkirjaga 16. jaanuarist 1920

tähelepanu haiguste levikule ja
abinõudele, kuidas neid vältida.
Mõned näited ettepanekutest:
• vangisi peab tingimata üks
kord nädalas sauna saadetama;
• vangidele peab välja
andma 1 nael seepi ( 400 g)
inimese peale kuus;
• tuleb viibimata vangide
magamise asemetele õlgi
muretseda;
• saadud nahast tuleb kiires
korras pastlate valmistamisele
asuda ja sellekohane töökoda
organiseerida /. . ./. Pastlate
valmistamine peab kiirelt
läbiviidud saama, nõnda, et 1.
veebruariks laagrites ühtegi
vangi paljajalu näha ei oleks.
Sama olukord oli riietusega.
Komisjon nentis, et “toiduga olid
vangid Pääskülas väga rahul.
Kiitsid, et neid paremini
toidetakse kui punases väes”.
Juunis 1919 töötas kohapeal
umbes 1300 vangi. Haiglaravile
suunati iga päev 20 inimese
ringis. Rasketest haigustest ja
kurnatusest tingituna oli surm
laagrielu igapäevane kaaslane.
Ainuüksi viie kuu jooksul - 1.
jaanuarist 1. juunini 1920 - on
koostatud 404 surmaakti.
Olukord hakkas paranema
pärast Tartu rahulepingu
jõustumist, kui koostöös VeneEesti vangide segakomisjoniga
hakati läbi Jamburgi (Kingissepp)
vange Venemaale saatma.

Vangid kireva elulooga
Et vangide kontingent oli
äärmiselt kirju, tuli enne nende
vabastamist selgeks teha, kellega
on tegemist. Välja tuli selgitada
vangide meelsus, väejooksikud,
vangi langemise motiivid ja
muu.
Politsei Peavalitsuse ülem
hindab oma kirjas 12. okt 1920
sõjaväeringkonna ülemale

olukorda nii: “Arvesse võttes, et
iga päev suuremal arvul eestlasi
Venemaalt kodumaale jõuab ja
siin teenistust ja ülevalpidamist
otsivad, ei ole soovitav vene
sõjavange suuremal arvul siia
jätta. Kes on vabatahtlikult
punasesse väkke astunud,
enamlaste poolehoidjad ja
tegelased, tuleb üle piiri
Venemaale saata.”
Samas töötas Sõjaväe
Teadete Kogumise Osakond ja
Vangilaagrite Teadete Büroo,
kes kogus teavet vangide kohta
vallavalitsustelt, politseist,
kaitsepolitsei osakondadelt ja
mujalt. Vabastatud vangidele
anti vabastamise tunnistus ja 14päevase puhkeaja järel olid nad
kohustatud ilmuma rahvaväe
vastuvõtukomisjoni.
Pikaks ja seiklusterohkeks
kujunes austerlaste, sakslaste,
ungarlaste ja teistest rahvustest
inimeste vangipõlv.

Komisjon nentis, et
“toiduga olid vangid
Pääskülas väga rahul.
Ülekuulamisprotokollidest
selgub nende saaga, eksirännakud ja üldinimlik soov jõuda
kunagi veel kodumaale.
Olgu siin näiteks toodud
austerlase Josif Helleri lugu. Ta
oli 33-aastane, abielus, katoliiklane, kohtulikult karistamata.
Heller langes vangi Poolas
Lublini all 1914. aasta augustis.
Vang saadeti Semipalatinski
sõjavangide laagrisse Kasahstanis, sealt 1915. aastal
Omskisse. Vangina töötas
raudteel kuni aprillini 1918.
Seejärel oli kaevur Jekaterinburgi söekaevanduses, kuni
punased selle vallutasid ja

vangid vabaks lasid. Josif Heller
koos kaheksa mehega sõitis
Moskvasse, kuid linna neid ei
lubatud. Ühe väikese raudteejaama kaudu üritasid nad Lätisse
pääseda, kuid Läti ei võtnud neid
vastu. Põgenikud sattusid jälle ei
tea mitmendat korda laagrisse.
Josif
lahkus
laagrist
omavoliliselt eesmärgiga Pihkvas
tööd leida. Ta oli kuni 4. märtsini
1920 seal juhutöödel. Talvel
otsustas Josif jalgsi üle Pihkva
järve jää Eestisse minna. Läbis
punaste rinde ja sattus Eesti
piirivalvepostide kätte.
Nii tuli ka tuhandetel teistel
end Siberist läbi murda, et jõuda
Euroopa tsivilisatsioonini.
Josif Helleril ja tema
kaaslastel vedas, et nad sattusid
Pääsküla vangilaagrisse, kus
neid ei koheldud kui vange, vaid
kui interneeritud isikuid. Õige
pea hakati neid rahvusvahelise
sõjavangide komisjoni ja Taani
konsuli vahendusel kodumaale
saatma.
Nii tühjenes vangilaager järkjärgult ja 1920. aasta lõpuks
kadus vajadus selle järele.
Vangilaagri hobustest vabaks
jäänud karjamaad said talupered
tagasi.
Kuid hooned ei jäänud
tühjaks. 30. novembril 1920
toodi Rahumäelt siia üle sõjaväe
distsiplinaarrood, mis 1922.
aasta novembrist hakkas kandma
nime üksik-distiplinaarkompanii.
See tegutses siin 1928. aastani.
Kompanii ülesandeks oli
sõjaväelastest vahialuste kinnipidamine ja valve.
1928. aastal sai see maakoht
koos äsja raudtee ülesõidu ja jõe
vahele rajatud peatusega nimeks
Laagri. Seda nime kannab
Pääsküla jõest maa poole jääv
endine taludega asustatud ala ka
täna Saue valla koosseisus.
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Autoõnnetuse juhtum

Uskumatu, aga tõsi

Sügismnemo 2008
6. mäng
1. Kes kinkis Brežnevile sõrmuse, mille
hiigeljuveel pidi sümboliseerima teda kui
Päikesekuningat? Seda ümbritsesid 15
liiduvabariiki väiksemate kalliskividena
“otsekui planeedid Päikese ümber”. Härdunud Brežnev
puhkes otse telekaamerate ees nutma.
2. Mis taimest on jutt? Oletatakse, et see oli üks esimesi
köögivilju. Legendi kohaselt saatis Jumal peaingel
Gabrieli maa peale tegema sellele taimele
presentatsiooni. Eestis nimetataksegi rahvasuus seda
taime ingli taimeks. Kõik selle taime osad eritavad
meeldivat lõhna. Keskajal peeti tema kuivatatud juuri
katku ennetavaks vahendiks.
3. Paljudes kultuurides on pulmade ajal kombeks riisi
laiali pilduda õnne tagamiseks. Mille viskab enne uude
majja sisenemist lävepakule abielunaine Prantsusmaal?
4. Rahvusooper “Estonia” 2008/2009 mängukavas on
ooper “Wallenberg”. Kes on selle ooperi helilooja?
5. Mis riik korraldas nn rohelise marsi LääneSaharasse? Sajad tuhanded saabusid “isade maale”,
rahvale järgnesid sõdurid. Aastaid hiljem taheti
korraldada Lääne-Sahara iseseisvuse rahvahääletus. Pole
selge, kes selles võivad osaleda, sest ligi 300 000
elanikust on pooled sinna elama asunud okupandid.
6. Tummfilmide kangelane Rudolph Valentino pidas oma
karjääri algul kutselise tantsupartneri ametit. Kuidas
neid nimetatakse?
7. Varem oli Hiina keisrite lemmikspordiks kilgivõitlus
— putukate kahevõitlus. Tänapäeval harrastatakse seda
Pekingi äärelinnas. Millise euroopaliku spordiala nimetus
langeb tõlkes kokku selle hiinlaste meelisspordialaga?
5. mängu vastused: 1. Fontainebleau, 2. herned, 3.ilma
veeta, 4. kass, 5. 21 aupauku, 6. Göteborg 7.
“Kuraditriller”.
Pärast 5. mängu juhib Allan Espenberg 66, Peeter
Böckler 48, Martti Suurorg 42 punktiga.
Küsimused koostas Peeter Kubo

Kogunud Rita Tamm
• Ametlikult registreeritud
rekord närimiskummist mullide
puhumise kohta kuulub
ameeriklanna Susan Williamsile,
kelle mulli läbimõõt oli 58,4
cm.
• Inglane Steve Fletcher on
paarikümne aasta vältel kogunud
5300 mitmesuguselt maalt pärit
nätsupaberit.
• Esimest korda lisati
närimiskummisse suhkrut 1869.
aastal hambaarst William
Sample soovitusel.
• Somaalias kehtib seadus,
mis keelab tänaval käia
ninaotsale kleebitud nätsuga.
• Spetsialistide väiteil
pidurdavad nätsutamisega
kaasnevad lihaste liigutused
soovi suitsetada või süüa, aitavad
kontsentreeruda, kõrvaldada
liigset hingelist või kehalist
pinget. Just seepärast kuulus
näts USA sõdurite menüüsse I ja
II maailmasõja ajal.
• Ameeriklane Thomas
Adams proovis kaua aega tulutult
toota nätsukummist laste lelusid,
jalgrattakumme ja kummikuid.
Siis proovis ta juhuslikult selle
maitset, mis oli meeldiv. Nii
avaski ta 1871. aastal maailma
esimese närimiskummi tehase.
• Kanadalane Garry Ducci
on pea 40 aastat meisterdanud
nätsupaberitest ketti. Veel paar
aastat tagasi koosnes see 104 m
pikkune kett 800 000 paberist ja
kaalus üle 200 grammi.
• Vanade rahvaste seas välja

kujunenud kannibalism ehk
liigikaaslaste söömine koosneb
rituaalsest ja olmekannibalismist.
Viimane eksisteeris kiviajal.
Tänapäeval ainult suurte
näljahädade puhul. Rituaalne
kannibalism on aga tänapäeval
mõne rahva hulgas levinud. See
väljendub teatud organite
söömises. Vaenlase suur jõud
pidavat sel puhul jõudma
sööjasse.
• Mõnes Hiina piirkonnas
süüakse abordi käigus eemaldatavaid
inimlooteid. See
“hõrgutis” maksab 2 dollarit ja
olevat eriti kasulik sööja maksale
ja nahale.
• Ka loomariigis on
kannibalismi. Mõni mürgine
emasämblik pistab meeleldi
nahka oma liigikaaslasi. Mõni
putukaliik õgib ära oma
munad.
• Mõnel maal on keelatud
näidata näpuga Kuu poole.
Mõnel maal ollakse aga
veendunud, et iga krudisev sõrm

Mullinäts.

Arhiiv

näitab armukeste arvu. Mõne
rahvuse seas soovitatakse
vaenlase suu sulgemiseks
hammustada oma väikest
sõrme.
• Kui Orinaco jõe ääres
elaval suguharul sureb mees,
lõikab ta leinav lesk endal maha
ühe sõrme.
•
Nõiad ja ravitsejad
kasutasid sülge nahahaiguste,
ussi- ja putukahammustuste ning
isegi epilepsia raviks. Et
vabaneda konnasilmadest, pandi
sellele süljes niisutatud lapp.
Usuti, et süljel on elustav või
hävitav toime, olenevalt sellest,
kes seda kasutas.
• Rahvuslikus maagias
peetakse sülge universaalseks
vahendiks needuse vastu. VanasRoomas oli komme enne kingade
jalgapanemist sülitada paremasse
kinga. Kui tuli minna läbi
ohtlikust kohast, tuli sülitada
kolm korda oma rinnale või
maapinnale.
• Vanadel roomlastel oli ka
komme sülitada enne võitlust
või kaklust oma kätele, see
olevat suurendanud löögi
tugevust. Kui haigel kahtlustati
needust, tuli talle peale sülitada
või hõõruda haiget kohta
süljega.
• Asjata arvatakse, et
enamiku geniaalsetest avastustest on teinud mehed.
Kuulikindla vesti juures on olnud
mängus naise käed. 1965. aastal
leiutas dr Stefani Koleck
ülitugeva materjali, millest
hakati neid veste valmistama.

Sinine Buick rippus pooleldi
kanalisatsioonikaevu äärel, rattad
õhus. Kiirabiarstid kinnitasid
pikka habemikku kanderaamile.
Detektiiv Brown ja uurija Blake
jõudsid õnnetuskohale. Kuni
Brown vestles vigastatud juhiga,
astus Blake auto kõrval seisva
nuuksuva punapäise naise
kõrvale. “Mis juhtus?” —
“Sõitsin rahulikult mööda teed.
Äkki tundsin, et rooliratas andis
järele. Püüdsin seda pöörata, kuid
asjata. Vajutasin pidurile ja äkki
— sõitsime teelt välja. Olime ühes
klubis ja jõin küll algul ühe õlle,
siis aga ainult koolat. Dave võttis
meie mõlema eest, nüüd on ta
kanderaamil.” — “Tüdruk
väidab, et rool ei kuulanud sõna.”
— “No see kutt seal kanderaamil
lausa lehkab viina järele. Ja jutt
on tal ka segane,” vastas Brown.
Blake laskis neiul puhuda
alkomeetrisse, tüdruk polnud
purjus.
Blake jälgis, kuidas Brown oma
koguka kere Buicki hiivas,
juhiistme ettepoole tõmbas ja
süütevõtme sisse torkas. Mootor
hakkas möirates tööle. Brown
keeras rooli mõlemale poole.
Blake jälgis esirataste liikumist,
kõik oli okei. Siis asus ta õnnetuse
protokolli täitma. Brown pööras
järsku ringi. Ta läks neiu juurde:
“Teate, politseile valetamine on
kuritegu. Annan teile ühe
võimaluse oma lugu muuta.”
Tüdruk pühkis silmi: “Teil on
õigus, kuidas te seda teate?”
Brown teadis, et roolis pidi olema
pikakasvuline juht, sest pisike
neiu poleks nii kaugelt istmelt
pidurini ulatunud
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Mõrv rantšos
Charles H. Snow
Tõlkinud Rita Tamm

-Kust sa selle sombreero said
ja kus sa oled juba hulkunud? Pat
röökis, et oli vara tõusnud ja
sõitnud taksoga üle Mehhiko
piiri, kus politseinikud olid talle
relva tagastanud. Tal olevat neist
nüüd kohe hulga meeldivam
mulje. Mul oli aga tunne, et selles
loos oli mängus Thorne abistav
käsi. Võib-olla oli Thornel veel
midagi meeles mõlkunud, kui ta
keeldus eilsel õhtul Pati koju
saatma oma lesestunud ema
juurde? Thorne väitis eile, et Pati
jaoks võib veel leiduda mõni
eriülesanne.
-Mul on kohe kindel tunne, et
see Pontiac satub veel meie teele,
deklareeris Pat.
Baaris tellis Pat ainult kokat
ja ma soovitasin lisada sellele
jäätist. Vastuseks sain pilgu, mis
pani mind tundma end
kümneaastase jõmpsikana.
-Jäta ta rahule, soovitas
Thorne, kui Pat lahkus, et veel
veidi ringi vaadata.
-Poiss on nagu suur kutsikas,
kes on esimest korda rihma otsast
lahti saanud ja peab nüüd kõik
võõrad lõhnad üle nuusutama. Sa
hakkad vist ise oma nooruspõlve
unustama, vana sõber!
Auto järele minnes märkasin
vana Johnny Hughsonit. Mulle
torkas pähe mõte, et mees võis
ise olla vana ja kaval kelm, kuigi
kohalik politseiülem oli just teda
soovitanud jätta garaaži autot
valvama kas polnud võimalik, et
Hughson ja šerif Wilkerson olidki
soovinud, et mehed pääseksid
põgenema? Mis põhjusel? Thorne
palus mul
osta lähimast
relvapoest kaks karpi padruneid.
Mul oli millegipärast tunne, et

olin hetkel liigne. Aga võib olla
lootis Thorne, et Hughson räägib
talle veel midagi, kui mina juures
ei passi!?
Tulin veerand tunni pärast
tagasi, kuid Pati polnud näha.
Thorne hakkas oma relva
laadima. Pat saabus taksoga, peas
tuliuus Stetsoni kaabu. Aga see
polnud veel kõik. Poiss aitas
autost välja kena ja stiilselt
rõivastatud brüneti daami. Siis
kergitas ta oma kaabut ja
tutvustas kaunitarile meid,
kellega tal olevat üks tähtis asi
ajada. Preili Butler võttis selle
fakti teatavaks ja lahkus, öeldes,
et peab tööle minema.
-Kust sa ta leidsid?
-Teelt, ta kõndis linna poole
ja ma kutsusin neiu autosse.
Muide, ühel tänaval asub
bensiinijaam, kus tangiti täna
öösel sinist Pontiaci. Auto olevat
suundunud New Mexico poole.
Asusime teele. Ilm oli kuum.
Tundsime seda isegi autos, kui
kõik aknad olid avatud. Pat uuris
hoolega ümbrust.
-Mida need neli hobust seal
teevad? Imelik, et ratsanikke pole
näha?
-Ilmselt peavad mehed siestat,
kehitas Thorne õlgu. Pat nõjatus
tagasi istmele, kuid tõmbus siis
järsult ettepoole õhku ahmides,
silmad pärani. Kõlas lask ja kuul
lendas tigeda sisinaga Pati näost
mööda.
-Hüpake välja, enne kui ma
peatun. See on järjekordne
varitsus! haugatas Thorne.

XIX
Ma lausa veeresin autost
välja. Pat oli haaranud oma relva
ja ta kõhnad jalad paistsid juba
auto tagant. Uus valang pani
mind poissi unustama. Ta tuli

mulle uuesti meelde, kui auto
tagant tulvas kuulirahe. Thorne
tulistas aeglaselt, kuid kindlalt.
Nägime ühte hobust kukkumas.
Ülejäänud kolm rabelesid
metsikult. Midagi tabas mu
vasakut püksisäärt. Pati relv
paukus kuus korda viie sekundi
jooksul.
-Kas nad said sulle pihta,
Fenstrom? uuris Pat, relva uuesti
laadides. Veendusin, et ainult mu
püksid olid “haavatud”. Siis
nägime
oma
suureks
hämmastuseks nelja meest, kes
tormasid hobuste suunas, kes olid
vahepeal üsna metsikuks
muutunud.
-Ärge neid surnuks tulistage!
Ma tahan neid elusalt Chilisagesse
viia! andis Thorne korralduse.
Üks meestest oli kõhn ja pikk
ning väga major Anthony Millsi
moodi. Thorne karjus veel kord,
et tahab röövleid elusalt. Pat
hüüdis, et kuna üks olevat ta
peaaegu teise ilma saatnud,
olevat tal täielik õigus vähemalt
üks gangster ka kutuks teha.
Kuigi ma ei ole just verejanuline
tüüp, oli mul raske vaadata,
kuidas ärahirmutatud hobused
kappasid koos ratsanikuga
minema.
-Ärge kurvastage, mõnikord
on elusast mehest rohkem
võimalik välja pigistada kui
surnust. Küll me nad kätte saame,
rahustas Thorne.
Vahepeal peatunud autodest
väljusid erutunud reisijad. Mis on
juhtunud? Kas keegi sai pihta?
Thorne rahustas neid, öeldes, et
tegu on hobusevarastega. Üks
ehmatusest pärani silmadega
noor blondiin uuris Patilt, ega
vapper noormees vigastatud ole?
Äkki Pat kirjeldaks talle, mis
juhtus?

-See pisike lahing pole küll
nüüd seda väärt, heitis Pat
hooletult, justkui oleks ta enne
sadades lahingutes osalenud.
-Kuidas sul see õnnestub,
poiss? uurisin, kui autod olid
hakanud liikuma.
-Mis? Noh, need naised, ma
tahaksin ka kuulda, uuris Thorn.
-Ah naised! Eks nad ole mulle
valu ja vaeva ka valmistanud.
-Seda me oleme märganud
küll, turtsatas Thorne.
Olin Patile isegi veidi kade.
Kolm korda oli teda tulistatud ja
kolm korda olid kuulid oma teelt
veidi kõrvale kaldunud.

XX
Thorne väitis, et tema arvates
polnud küll Petersoni ja Penascot
ratsanike seas. Ka Pat arvas
sedasama. Oli seal vana Johnny
Hughson? Ma ei tahtnud oma
kahtlust valjusti välja öelda.
Läksime surnud hobuse juurde ja
tirisime ta külje alt välja uue
relva. Thorne kirjutas endale üles
selle seerianumbri. Sadula äärel
ilutses suur A. See on James
Arlissi märk. Thorne lõikas selle
hobuse nahast välja ja viskas siis
sadula üle õla. Autoni jõudnud,
toppis ta sadula ja sadulateki
masinasse. Sinna läks ka hobuse
juurest leitud Winchesteri
karabiin.
-Need võivad osutuda
headeks asitõenditeks, selgitas
ta.
Ma uskusin, et vähemalt nüüd
jõuame ohutult Chilisagesse. Kui
kihutasime mööda teed, osutas
Thorne kanjoni lähedal asuvatele
majadele. See oli rantšo, mis
kuulus James Arlissile. Kena
paigake. Oli selge, et Jamesil oli
olnud piisavalt tarkust, et mitte
hävitada endisaegset atmosfääri.

Pat kuulutas valjusti, et võib-olla
kunagi tulevikus saab ka temast
rantšoomanik. Kapital? Mehel,
kel on ajud, polevat algkapitali
vaja. Ta võib seda teha. Ma
meenutasin talle, et ta hiljutine
unistus oli veel hiljuti omada
suurt ajalehte. Pat vastas, et ta
mõtleb veel.
Jõudsimegi Chilisagesse, kus
näis olevat ainult üks peatänav.
Linnakese embleemiks oli
tšillipipar. See oli kaubamajal ja
pangal ning ärihoonetel. See oli
ka suurel ja kenal kohtumajal,
mis asus otse hotelli vastas. Pat
segas mu mõtteid, kui osutas
mehele mitte kaugel meist.
-Vaadake, ma pole oma elus
näinud nii pikka ja kondist
meest.
Ma ei suutnud oma silmi
uskuda! Major Anthony Mills
täies hiilguses. Temast veidi
eemal seisis vana Johnny
Hughson.
-Kas see pole mitte mr
Fenstrom? Kuidas läheb?
Ma surusin ta kondist kätt.
Kuidas ta, põrgu päralt, oli juba
siin, kui ta oli üks ratsanikest?
Kas tema siis polnudki see
ratsanik, kes oli esimesena hallil
hobusel minema kapanud?
Vaatamata oma kahtlustele,
surusin majori kätt ja naeratasin
soojalt.
Äkki pööras ta ümber, tegin
sedasama. Üle tänava läks üks
paar. Mees oli tüse ja tihedate
vuntsidega, seljas linane ülikond
ja peas lai panama kaabu. Kingad
ja särk olid valged, lips sinine.
Suus tolgendas tal jäme sigar.
Naine ta kõrval oli kena
saledapihaline blondiin. Ta oli
üleni valges ja kõndis mehest
veidi eemal, nagu ei tahaks ta
teda puudutada.

-See ongi šerif Tom Dexter,
sosistas major.
-Noor leedi ta kõrval on ta
tütar Lucy Dexter. Siis jõudsin
veel märgata, et Patrick Pietro
McGillicuddy, ta saapad, teksad,
ruuduline särk, — see kõik liikus
Lucy Dexteri suunas. Väga otse,
kuid aupaklikul viisil. Poiss
tundus absoluutselt ignoreerivat
tähtsa
ja
tüseda
šerifi
juuresolekut.

XXI
Ma olin jõudnud sellesse
staadiumi, kus Pati iga
ettevõtmine ei suutnud mind
enam üllatadagi. Seekord olin ma
aga tõesti hämmastunud ja tige.
Pat peatus neiu ees, tõkestades ta
tee ülimalt galantsel viisil ja
kergitades oma laia kaabut. Neiu
kergitas esialgu imestunult oma
kulme ja muigas siis veidi, otsekui
oleks ta rõõmus seda pikka
punapead enda ees nähes.
Tahtsin minna Pati tagasi
kutsuma, kuid major peatas mind
väitega, et neiu suudab ise
otsustada, millises seltskonnas
viibida. Selgus, et vanamees
tundis tüdrukut juba alates selle
plikapõlvest.
-Kes see noormees on, päris
ta.
Selgitasin. Vaatasime, kuidas
Pat ja Lucy vestlesid. Möödus
vana Johnny Hughson. Ta näos
polnud jälgegi sellest, et ta mind
tundis.
Pat ja kaunis Lucy istusid juba
suure puu all ja vestlesid.
Loomulikult oli Pat see, kes laskis
jutul voolata, kusjuures neiu
kuulas teda huviga. Šerif oli
vahepeal peatunud meie auto
lähedal ja vestles ühe mehega.
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KURI KARJAS
Vargused
Ööl vastu 23. septembrit varastati Jüri alevikus Rae vallas
hoonest survepesur ja paadimootor, millega tekitati varalist
kahju 30 000 krooni.
22.09 varastati Harku vallas Klooga maanteel sõiduautost
kott koos 500 krooni sularaha, dokumentide ja muude
esemetega. Kahju kokku 6000 krooni.
20.09 varastati Kiili alevikus Lasteaia tänaval viiest sõiduautost kütust ning ühelt sõiduautolt lisaks valuvelg koos
rehviga. Kahju kokku 8330 krooni.
20.09 varastati Kuusalu vallas Virve külas sõiduautost kott
koos dokumentide, pangakaartide, sularaha ja muude
esemetega. Kahju on selgitamisel.
20.09 varastati Maardus Vana-Narva maanteel töökoja
hoovist valuveljed koos rehvidega. Kahju 9000 krooni.
20.09 varastati Sakus Juubelitammede teel keldriboksist 2
jalgratast. Kahju kokku 13 460 krooni.
20.09 varastati Keila linnas Kruusa tänaval trepikojast 2
jalgratast. Kahju kokku 13 919 krooni.

Arhiiv

TÄHTKUJU MÕJUTAB MEIE EELISTUSI

Mis lilli su armsam ootab?
n USA astroloogid väidavad, et lille-eelistused
olenevad sellest, millises
tähtkujus on inimene sündinud. Muidugi võib ka väljavalitult otse uurida, missugused õied on temakesele meeltmööda.
Tõlkinud Rita Tamm

Jäär
Selles tähtkuju naised on kirglikud ja rõõmustavad punaste
tulpide üle.
Ära unusta lisamast ühte
rohelist oksakest. Just oksakest, mitte tervet vihta! Kui su
armsam on romantiline, vali
kannikesed.

Sõnn
Tasakaaluka sõnnitari südameni jõuab kõik see, mis ka
tuleb südamest. Olgu see siis
sirel, maikelluke või uhke liilia.

Kaksikud
Siin on tegemist vastuolulise daamiga ja probleeme
tekib rohkem. Kõige kindlam
variant: ilmu ukse taha uhke
roosikimbuga, mis on väärt ta
säravat isiksust.

Vähk
Emotsionaalne olevus, kes
jumaldab valgeid ja õrnu õisi.
Need ei pruugi alati olla valged
roosid, daami rõõmustavad ka
vähemelegantsed
valged
krüsanteemid.

Lõvi
Võimukale daamile sobivad kõige enam pidulikult
mõjuvad gladioolid.

Neitsi
Vana legend pajatab, et

selle õrna olendi jaoks laskusid
tähed taevast ja muutusid
lilledeks.
Aga ka sinu viidud bukett
võib ta südant soojendada.
Lemmikuks on tagasihoidlikud
värvikirevad astrid.

Kaalud
Tema sädeleva loomuse ja
sarmi juurde sobivad võõrasemad. Õhuline tähemärk eelistab pastelseid toone.

Skorpion
Selle kirgliku ja energilise
naise jaoks teed ta pidupäeva
meeldivaks teravalt lõhnava
buketiga, millesse kuuluvad
kas nelgid, krüsanteemid,
pojengid või hortensiad.

Ambur
Jumaldab pidulikkust. Bu-

Lille-eelistused olenevad sellest, millises
tähtkujus on inimene sündinud.

KUULUTUSED
TEENUS
ENNUSTAMINE 24h. Tel. 900 2412 min. 40kr + km
ÕNNE ÄRIS, ARMASTUSES.
PSÜHHOLOOG-HÜPNOTERAPEUT
www.hot.ee/paikesepoeg

MÜÜK
Küttekauplus Männiku tee 106b E-R kl.8-17, L kl.8-14.
Turbabrikett, puitbrikett, kaminapuud. Kase küttepinnud.
Küttegraanul. Tellimine tel. 657 7778, 513 7737.
Müüa 4-toaline korter Harjumaal, Tallinna lähiümbruses, Leholas
(26 km Tallinnast, 5 km Keilast). Korter asub 3-korrulises renoveeritud majas, teisel korrusel. Korralik puhas korter, kõik toad
eraldi. WC ja vannituba eraldi. Köök 8m2, elektripliit, boiler. Otse
omanikult. Korteri hind: 775000 EEK. Tingi! Tel 56157526.

TÖÖ
Pakume tööd köögiviljakäitlejatele Keilas. Tel.5255527

kett võib koosneda ükskõik
millistest kaunitest õitest, kuid
selles olgu ere lint ja uhkeid
oksi.

Kaljukits
Alati praktilist ja kindlameelset armsamat üllatad
kõige rohkem kellukeste ja valgete nelkidega.

Veevalaja
Daam satub erilisse vaimustusse helesinistest hüatsintidest.
Eriti palju plusse toob
kinkijale aga potilill, mis
avaneb ja õitseb otse su väljavalitu silme all.

Kala
See tundeline olemus
armastab piiritu andumuse
sümbolit, milleks on meelespealilled. Kui neid pole parajasti kuskilt saada, võid
muretseda ka krookusi või
lumikellukesi.

Päästeamet kuulutab välja

PROJEKTIKONKURSI
mittetulundusühendustele "Õnnetuste ennetamine 2009"
Projektikonkursi eesmärgiks on kaasata kodanikeühendusi
leidmaks ideid, kuidas kõige tulemuslikumalt ja optimaalsemate ressurssidega läbi viia päästeala ennetustöö tegevusi.
Konkursil osalemiseks tuleb vormikohane taotlus kahes
eksemplaris esitada või saata postiga 27. oktoobriks 2008.a
Päästeametisse aadressil Raua 2, Tallinn 10124.
Projektikonkursi juhendi ja taotlusvormi leiab Päästeameti
koduleheküljelt aadressil www.rescue.ee
Seoses välja kuulutatud projektikonkursiga toimuvad 3. ja
10. oktoobril 2008.a. kell 11.00 Päästeametis, (Raua 2,
10124 Tallinn, III korrus) kodanikeühendustele

TEABEPÄEVAD
Osalemiseks on vaja registreeruda hiljemalt 1.oktoobriks
tel.6282000
Lisainfo: Tiina Laube, tel 5100434; e-post:tiina.laube@rescue.ee
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ESMASPÄEV 29.09

TEISIPÄEV 30.09

KOLMAPÄEV 1.10

NELJAPÄEV 2.10

REEDE 3.10

LAUPÄEV 4.10
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PÜHAPÄEV 5.10

Eesti Televisioon

Eesti Televisioon

Eesti Televisioon

Eesti Televisioon

Eesti Televisioon

Eesti Televisioon

Eesti Televisioon

06.53 Tänane kava
06.55 Terevisioon
08.55 Südameasi: Külm kalkun
09.45 Terevisioon*
11.50 Aeg enesele
12.15 Ahvatlev ettepanek:
Kadi-Signe Selde
12.30 Loodud tapjaks, 4/4:
Haavatud arst
14.00 Gilmore'i tüdrukud:
Perekonnaasjad
14.40 Inimesesööjad, 3/3:
Gysinge inimesesööjad hundid
15.35 Teletaip*.
16.05 Südameasi: Külm kalkun
16.59 Õhtune kava
17.00 Aktuaalne kaamera
17.05 Lasteekraan
18.00 Aktuaalne kaamera
18.15 Jätku leiba!
18.45 Aktuaalne kaamera
19.05 Laulukarussell 2008.
20.00 Kultuuriuudised
20.05 Osoon.
20.35 Erisaade. Eesti telezhurnalistika allveelaev "Erisaade"
21.00 Aktuaalne kaamera
21.35 Pehmed ja karvased
21.50 Välisilm
22.20 Aktuaalne kaamera
22.25 Välisilm esitleb:
Demokraatia dilemma. Fareed
Zakaria ja Türgi tulevik
23.20 Kultuuriuudised*
23.25 Muusikatund: Esineb
David Oistrahh, 1/3 (David
Oistrakh Cycle, Prantsuse
1993)*.
00.20 Inimesesööjad, 3/3:
Gysinge inimesesööjad hundid
01.10 Looduse nimel (In
Pursuit of the Wild, USA
2000). Dokfilm. 1872. aastal
"rahva jaoks ja inimkonna
hüvanguks"
02.03 Homne kava
02.05 ERR uudised

06.53 Tänane kava
06.55 Terevisioon
08.55 Südameasi: Sylvia ema
09.45 Terevisioon*
11.50 Maahommik*. Poriste
põldude "poeesia"
12.30 Välisilm*
13.00 Välisilm esitleb:
Demokraatia dilemma. Fareed
Zakaria ja Türgi tulevik
13.55 Looduse nimel
14.45 Aja kroonik. Enn Nõu
15.15 Jätku leiba!*
15.40 Kuumad 70ndad: Hea
hulk armastust
16.05 Südameasi: Sylvia ema
16.59 Õhtune kava
17.00 Aktuaalne kaamera
17.05 Lasteekraan
18.00 Aktuaalne kaamera
18.15 Osoon
18.45 Aktuaalne kaamera
19.05 'Allo 'Allo!
19.35 Miljon senti
20.00 Kultuuriuudised
20.05 Meie Euroopas
20.50 Ringvaade Nõukogude
Eesti: Varandus, 3 (Eesti
1987).
21.00 Aktuaalne kaamera
21.35 OP!
22.00 Rembrandt (Inglise-Taani
2003). Krimikomöödia.
23.45 Kultuuriuudised*
23.55 Tähelaev: Peeter Saul*.
Seekordse "Tähelaeva"
01.05 Kuumad 70ndad: Hea
hulk armastust
01.30 Kuniks elu: Zoél on halb
01.53 Homne kava
01.55 ERR uudised

06.53 Tänane kava
06.55 Terevisioon
08.55 Südameasi: Turvamaja
09.45 Terevisioon*
11.45 Meie Euroopas*
12.30 Ringvaade Nõukogude
Eesti: Varandus, 3
12.40 OP!*
13.10 Rembrandt
14.55 MuinasTeeVee:
Paneelmaja
15.20 Miljon senti*
15.45 Kuumad 70ndad:
Võistlus tiitli pärast
16.05 Südameasi: Turvamaja
16.59 Tänane kava
17.00 Aktuaalne kaamera
17.05 Lasteekraan
18.00 Aktuaalne kaamera
18.15 Puutepunkt
18.45 Aktuaalne kaamera
19.05 Rahvusvaheline
muusikapäev: Galakontserdi
otseülekanne Rahvusooperist
Estonia
20.00 Kultuuriuudised
20.05 Pealtnägija.
20.55 Saatevigad BBC moodi
21.00 Aktuaalne kaamera
21.35 Foorum. Kuidas parandada elu Eestis? "Foorum"
22.25 Aktuaalne kaamera
22.30 Muusikapreemiad 2008
23.25 Galakontsert
Rahvusooperist Estonia, 2 osa
00.10 Kultuuriuudised*
00.15 Fideliga või ilma?
01.15 Kuumad 70ndad:
Võistlus tiitli pärast
01.35 Kuniks elu: Meddi vajab
abi
02.03 Homne kava
02.05 ERR uudised

06.53 Tänane kava
06.55 Terevisioon
08.55 Südameasi: Pime õiglus
09.45 Terevisioon*
11.50 Pealtnägija*
12.40 Pehmed ja karvased*
12.55 Foorum*. Kuidas parandada elu Eestis? "Foorum"
13.50 Rahvusvaheline
muusikapäev:
Muusikapreemiad 2008*
14.45 Fideliga või ilma?
15.45 Kuumad 70ndad: Mis
mul parata
16.05 Südameasi: Pime õiglus
16.59 Õhtune kava
17.00 Aktuaalne kaamera
17.05 Lasteekraan
18.00 Aktuaalne kaamera
18.15 Kes teab?
18.45 Aktuaalne kaamera
19.05 Elu lõvidega, 1/10
19.30 Siiditeel
20.00 Kultuuriuudised
20.05 Paar
21.00 Aktuaalne kaamera
21.35 Väejuhid, 6/6: Attila
22.25 Aktuaalne kaamera
22.30 MI.
23.00 Pop(ob)sessioon: "Kui
halab hellalt mu kitarr"
23.50 Kultuuriuudised*
00.00 Meie Euroopas*
00.40 Kuumad 70ndad: Mis
mul parata
01.00 Kuniks elu: Tervenemine
01.23 Homne kava
01.25 ERR uudised

06.53 Tänane kava
06.55 Terevisioon
08.55 Südameasi: Kodused
tõed
09.45 Terevisioon*
11.45 Väejuhid, 6/6: Attila
12.35 MI*.
13.05 Pop(ob)sessioon: "Kui
halab hellalt mu kitarr"
13.55 Kes teab?*
14.25 Ajalik ja ajatu: Maailma
usundid
14.55 Siiditeel*
15.20 Elu lõvidega, 1/10
15.45 Kuumad 70ndad: Too
aga koju
16.05 Südameasi: Kodused
tõed
16.59 Õhtune kava
17.00 Aktuaalne kaamera
17.05 Lasteekraan
18.00 Aktuaalne kaamera
18.15 Teadlased: Ülle Jaakma
18.45 Aktuaalne kaamera
19.05 Mütoklipp: Katk
19.15 Rabarock@etv
20.00 Kultuuriuudised
20.05 Vabariigi kodanikud
21.00 Aktuaalne kaamera
21.35 Teatriõhtu: Valge tee
kutse (ETV 1989).
Noorsooteatri etendus. Juhan
Saare dokumentaalnäidend
Raimond Valgre elust ja
muusikast.
22.55 Aktuaalne kaamera
23.00 Teatriõhtu jätkub
00.05 Kultuuriuudised*
00.15 Pealtnägija*
01.05 Ööfilm. Kakskümmend
ööd ja üks vihmane päev
02.25 Kuumad 70ndad: Too
aga koju
02.45 Kuniks elu: Sami tagasitulek
03.13 Homne kava
03.15 ERR uudised

08.08 Tänane kava
08.10 Siim ja Semu: Külalised
Norrast
08.15 Mamma Mirabelli
kodukino: Mõistatame koos
(Inglise 2007). Animasari.
08.25 Karu-Kusti: Karu-Kusti
leiab tooli
08.35 Toopy ja Binoo:
Kalalkäik
08.40 Gloria ja tema pere:
Tervislik toitumine
09.05 Cedric: Inimrööv
09.15 Tere tulemast minu
maale: Inesega Hispaanias
09.30 Buratino tegutseb jälle:
Pierrot kuu peal
10.00 Maahommik
10.45 Õnne 13*
11.10 Pealtnägija (eestikeelsete subtiitritega)*.
12.00 Hercule Poirot: Tõus ja
mõõn viib kaasa
13.35 Põhjavalgus, 6/6
14.25 Lisaaeg.
14.50 Paar*
15.40 Erisaade*.
16.05 Ära jää hiljaks! Ära jää
hiljaks rinnavähki ennetavatele
sõeluuringutele, mis on päästnud sadade naiste ja emade
elusid
16.35 Teadlased: Ülle
Jaakma*
17.09 Õhtune kava
17.10 Aeg, 3/4: Maa aeg
18.00 Aktuaalne kaamera
18.15 Laulge kaasa!: Koonga
18.45 Aktuaalne kaamera
19.00 Koor, 3/3
20.00 Teletaip.
20.30 Õnne 13
21.00 Aktuaalne kaamera
21.20 Sport
21.35 24: 20.00-21.00
22.15 Alex Rider ja
Stormbreaker
23.50 Hercule Poirot: Tõus ja
mõõn viib kaasa
01.20 Koor, 3/3
02.23 Homne kava
02.25 ERR uudised

08.08 Tänane kava
08.10 Siim ja Semu: Mõtete
lugeja
08.15 Allveelaev Olli:
Kangelane Vimka
08.30 Inetu pardipoeg ja mina
ka: Elu on inetu
08.50 Tere tulemast minu
maale: Aichaga Malis
09.05 Laulukarussell 2008*
10.00 Tähelaev: Sirje Helme
11.15 Lassie
12.50 Smallville: Peidus
13.30 Muusikatund: Esineb
David Oistrahh, 2-3
14.30 Ajalik ja ajatu: Maailma
usundid
15.00 Aeg enesele
15.30 Ahvatlev ettepanek:
Tarmo Pihlap
15.45 Puutepunkt
16.15 Meie Euroopas
16.55 Ringvaade Nõukogude
Eesti: Varandus, 3 (Eesti
1987)*.
17.08 Õhtune kava
17.10 Vabariigi kodanikud*
18.00 Aktuaalne kaamera
18.15 Eesti aja lood: Ilusad
eesti asjad
18.45 Aktuaalne kaamera
19.00 Kuulsuse narrid (ETV
1982). 1892. aastal valmis
Eduard Bornhöhel satiiriline
teos "Tallinna narrid ja narrikesed"
20.25 'Allo 'Allo!, 2/8
21.00 Aktuaalne kaamera
21.20 Aeg luubis. "Aeg luubis"
21.40 Sport
21.55 Miss Marple: Nemesis
23.30 Gilmore'i tüdrukud:
Nagu kass ümber palava pudru
00.10 Õnnistus, 3/8
00.40 Paar*
01.30 Smallville: Peidus
02.13 Homne kava
02.15 ERR uudised

Kanal 2
05.50 Guinnessi rekordid
06.15 Delfiin Flipper: Neptuni
needus
06.40 Sylvesteri ja Tweety
seiklused: Konna kurk
07.05 Lazlo laager: Nõrgim
lüli
07.30 Looney Tunes põngerjad:
Hr McStuffles
08.00 Reporter*
09.00 Kaunis Lucia, 98/123*
10.00 Põletav armastus,
106/170*
11.00 Kodus ja võõrsil, 3981*
11.30 Tee õnnele, 25/250*
12.30 Ärapanija*
13.00 Tõehetk*
14.00 Lindprii: Haihtunud
15.00 Kaks ja pool meest: Ma
võin väljas pimedas pissida
15.30 Põletav armastus,
107/170
16.30 Kaunis Lucia, 99/123
17.30 Tee õnnele, 26/250
18.25 Kodus ja võõrsil, 3982
19.00 Reporter
20.00 Võsareporter
20.35 Saladused
21.25 Meeleheitel koduperenaised: Suveõhtu naeratused
22.25 Inetu Betty: Perekond ja
suhted
23.25 Kaks ja pool meest: Ma
võin väljas pimedas pissida
23.55 Tõehetk*
00.55 Tuvikesed.
01.25 Lindprii: Haihtunud*
02.15 Ärapanija*
02.45 Kloun: Relvavennad
03.35 Kodusaade*
04.15 Reporter*

TV 3
06.25 Haldjaist ristivanemad:
Eraldatud
08.00 Armastuse saladus
08.55 Mariana*
09.55 Kirgede torm*
10.55 Kodu keset linna*
11.25 Vaprad ja ilusad*
11.50 Teine võimalus
12.45 Robotid
14.35 Võimsad valvajad:
Ohtlik kütus
15.00 Nanny: Ema suhted
15.30 Mõrv sai teoks
16.25 Mariana
17.25 Vaprad ja ilusad
17.55 Kirgede torm
18.55 Seitsmesed uudised
19.30 Kodu keset linna
20.00 Raport
20.30 C.S.I.: Kriminalistid:
Naisetapp.
21.30 SUUR FILM:
Peitusemäng
23.30 C.S.I.: Miami:
Mässajad.
00.25 Raport*
00.55 STOP!*
01.25 Päästjad mägedes:
Kõrgel mäetipus*
02.20 Tele 2: Go Live 2007
03.30 Võta või jäta*
04.20 Targem kui 5B*
05.05 STOP!*
05.30 Raport*
05.55 Uudised

Kanal 2
05.55 Tuvikesed*.
06.20 Scooby-Doo: On vaid üks
lumeinimene
06.40 Sylvesteri ja Tweety seiklused: Bombay täht.
07.05 Lazlo laager: Oatrikid
07.30 Looney Tunes põngerjad:
Juukselõikus
08.00 Reporter*
09.00 Kaunis Lucia, 99/123*
10.00 Põletav armastus,
107/170*
11.00 Kodus ja võõrsil, 3982*
11.30 Tee õnnele, 26/250*
12.30 Võsareporter*
13.05 Saladused*
14.00 Lindprii: Puurivõitlus, 1
15.00 Kaks ja pool meest: Ei
mingit nuuskimist
15.30 Põrgulikud pulmad
16.00 Põletav armastus,
108/170
17.00 Kaunis Lucia, 100/123
17.30 Tee õnnele, 27/250
18.25 Kodus ja võõrsil, 3983
19.00 Reporter
20.00 Krimi
20.30 Teadmata kadunud:
Konstant
21.30 Kobra (Cobra, USA
1986). R: George P. Cosmatos.
O: Sylvester Stallone, Brigitte
Nielsen, Brian Thompson.
Märul.
23.10 Kaks ja pool meest: Ei
mingit nuuskimist
23.40 Kurjuse kannul:
Suguharu
00.40 Mootorite maailmas
00.55 Tuvikesed: Kõhnumine
01.25 Lindprii: Puurivõitlus, 1*
02.20 Kloun: Duell
03.10 Võsareporter*
03.35 Rooli võim*

TV 3
06.25 Haldjaist ristivanemad:
Särav naeratus
08.00 Armastuse saladus
08.55 Mariana*
09.55 Kirgede torm*
10.55 Kodu keset linna*
11.25 Vaprad ja ilusad*
11.50 Teine võimalus
12.45 C.S.I.: Kriminalistid:
Naisetapp*
13.40 Võta või jäta*
14.35 Võimsad valvajad:
Võlutud tööriistad
15.00 Nanny: Produtsendid
15.30 Mõrv sai teoks
16.25 Mariana
17.25 Vaprad ja ilusad
17.55 Kirgede torm
18.55 Seitsmesed uudised
19.30 Kodu keset linna
20.00 Kaua võib! Tarbijate
probleeme aitab lahendada
saatejuht Aivar Riisalu
20.30 C.S.I. New York.
21.30 Must Mask (Black Mask
(Hak Hap), Hongkongi-Saksa
1996).
23.15 NCIS: Kriminalistid:
Surnud kõnelevad
00.10 C.S.I.: Miami:
Kildudeks.
01.00 Odüsseia 5: Põhjustajad
01.50 Kaua võib!*
02.20 Must Mask
03.45 Sugar Sugar
05.05 Ruudulipp*
05.30 Kaua võib!*
05.55 Uudised

Kanal 2
05.55 Tuvikesed: Kõhnumine*
06.20 Scooby-Doo:
Kosmosejaama kosmoseahv
06.40 Sylvesteri ja Tweety seiklused: Kas Pariis haiseb?
Joonissari
07.05 Lazlo laager: Raji pood
07.30 Looney Tunes põngerjad:
Daffy tegi seda! Notsu, kes
hunti kutsus
08.00 Reporter*
09.00 Õuduste pulmad
09.30 Kaunis Lucia, 100/123*
10.00 Põletav armastus,
108/170*
11.00 Kodus ja võõrsil, 3983*
11.30 Tee õnnele, 27/250*
12.30 Krimi*
13.00 Kelgukoerad*
14.00 Lindprii: Puurivõitlus, 2
15.00 Kaks ja pool meest: Mu
arstil on lehmanukk
15.30 Põletav armastus,
109/170
16.30 Kaunis Lucia, 101/123
17.30 Tee õnnele, 28/250
18.25 Kodus ja võõrsil, 3984
19.00 Reporter
20.00 Suur lotokolmapäev
20.30 Inga Lindström - Emma
Svensson ja armastus, 2/2.
21.30 Üksikvanem otsib
kaaslast
22.30 Jälgi jätmata: Kaotatud
aeg
23.30 Kaks ja pool meest: Mu
arstil on lehmanukk.
00.00 Selgeltnägijate
tuleproov*
01.00 Tuvikesed: Ma ei tapnud
sherifit
01.30 Lindprii: Puurivõitlus,
2*
02.20 Kloun: Arlekiin
03.10 112*

TV 3
06.25 Haldjaist ristivanemad:
Võlumikrofon
08.00 Armastuse saladus
08.55 Mariana*
09.55 Kirgede torm*
10.55 Kodu keset linna*
11.25 Vaprad ja ilusad*
11.50 Teine võimalus
12.45 C.S.I. New York*
13.40 Targem kui 5B*
14.35 Võimsad valvajad:
Metsade vaim
15.00 Nanny: Näidisnukud
15.30 Mõrv sai teoks
16.25 Mariana
17.25 Vaprad ja ilusad
17.55 Kirgede torm: Kirgede
torm
18.55 Seitsmesed uudised
19.30 Kodu keset linna
20.00 3D-dokument: 99%
naine
21.00 Kondid: Labürint kõrvitsatest
22.00 Põgenemine: Sekkumine
23.00 Top Gear
00.05 Matrjoshkad
01.00 Perepea: Viisteist häbistavat minutit
01.30 Ruudulipp*
02.00 3D-dokument: 99%
naine
02.55 Top Gear*
03.50 Matrjoshkad*
04.40 Tele 2: Go Live 2007*

Kanal 2
05.55 Tuvikesed: Ma ei tapnud
sherifit*
06.20 Scooby-Doo: 3D peletis
06.40 Sylvesteri ja Tweety
seiklused: Moskva kõrvallugu
07.05 Lazlo laager: Vanemate
päev
07.30 Looney Tunes põngerjad:
Uus kass linnas
08.00 Reporter*
09.00 Kaunis Lucia, 101/123*
10.00 Põletav armastus,
109/170*
11.00 Kodus ja võõrsil, 3984*
11.30 Tee õnnele, 28/250*
12.30 112*
13.00 Üksikvanem otsib
kaaslast*
14.00 Lindprii: Verekoer
15.00 Kaks ja pool meest:
Nagu pühvel
15.30 Põletav armastus,
110/170
16.30 Kaunis Lucia, 102/123
17.30 Tee õnnele, 29/250
18.25 Kodus ja võõrsil, 3985
19.00 Reporter
20.00 Eestlane ja venelane:
Mets ja puu
20.30 Selgeltnägijate
tuleproov
21.30 Kanal 2 viisteist aastat!
22.35 Orange'i maakond
(Orange County, USA 2002).
R: Jake Kasdan. O: Colin
Hanks, Jack Black, John
Lithgow. Komöödia.
00.10 Kaks ja pool meest:
Nagu pühvel
00.40 ÕUDUSTE ÖÖ Tuhande laiba maja
02.15 Tuvikesed: Kelle tuba,
kelle luba? Steve ja Marcy
tahavad oma majale ühe toa
juurde ehitada
02.45 Lindprii: Verekoer*
03.30 Hooaeg*
04.10 Parim maitse:
Seesamilõhe ja vürtsikad
ahjuõunad*
04.35 Reporter*

TV 3
06.25 Haldjaist ristivanemad:
Armastuse jõud
08.00 Armastuse saladus
08.55 Mariana*
09.55 Kirgede torm*
10.55 Kodu keset linna*
11.25 Vaprad ja ilusad*
11.50 Teine võimalus
12.45 Kondid: Labürint kõrvitsatest*
13.40 3D-dokument: 99%
naine
14.35 Võimsad valvajad:
Segadusseajav laul
15.00 Nanny: Yetta kirjad
15.30 Mõrv sai teoks
16.25 Mariana
17.25 Vaprad ja ilusad
17.55 Kirgede torm
18.55 Seitsmesed uudised
19.30 Kodu keset linna
20.00 Raport
20.30 Brigaad 3
21.30 Värske Ekspress
22.30 Shark: Range kohtunik
23.30 Päästjad: Ajud
00.25 Kutsuge Cobra 11
01.25 Värske Ekspress*
02.15 Raport*
02.45 Kahvel*
04.50 Kutsuge Cobra 11*
05.55 Uudised

Kanal 2
05.55 Tuvikesed: Kelle tuba,
kelle luba?*
06.20 Scooby-Doo: New
Orleansi vaimud
06.40 Sylvesteri ja Tweety
seiklused: Kondori päevad ja
ööd
07.05 Lazlo laager: Hea abiline. Armuvalu.
07.30 Looney Tunes põngerjad:
Kes seda ütles? Las nad teevad
kooki
08.00 Reporter*
09.00 Kaunis Lucia, 102/123*
10.00 Põletav armastus,
110/170*
11.00 Kodus ja võõrsil, 3985*
11.30 Tee õnnele, 29/250*
12.30 Eestlane ja venelane:
Mets ja puu*
13.00 Selgeltnägijate
tuleproov*
14.00 Lindprii: Põgenik
15.00 Kaks ja pool meest: Kas
sa tunned mu sõrme?
15.30 Põletav armastus,
111/170
16.30 Kaunis Lucia, 103/123
17.30 Tee õnnele, 30/250
18.25 Kodus ja võõrsil, 3986
19.00 Reporter
20.00 112
20.30 Rooside sõda
21.30 Kelgukoerad
22.30 Narkovõmm
00.35 Kaks ja pool meest: Kas
sa tunned mu sõrme?
01.05 Krokodillihoiatus
02.45 Tuvikesed: Fordi võlud
03.15 Lindprii: Põgenik*
04.00 Reporter*
04.50 Võsareporter*
05.15 Ellujääjad: Tapvad lõuad

TV 3
06.25 Haldjaist ristivanemad:
Cosmo üritus
08.00 Armastuse saladus
08.55 Mariana*
09.55 Kirgede torm*
10.55 Kodu keset linna*
11.25 Vaprad ja ilusad*
11.50 Teine võimalus
12.45 Kutsuge Cobra 11*
13.40 Brigaad 3*
14.35 Võimsad valvajad:
Õnnetus
15.00 Nanny: Maggie pulm
15.30 Mõrv sai teoks
16.25 Mariana
17.25 Vaprad ja ilusad
17.55 Kirgede torm
18.55 Seitsmesed uudised
19.30 Kodu keset linna
20.00 Võta või jäta
21.00 Dr House: Kaitseinglid
22.00 Stjuardessikool
(Stewardess School, USA
1986). R: Ken Blancato. O:
Brett Cullen, Mary Cadorette,
Don Most, Judy Landers.
Komöödia.
23.50 Huff: Sünnitusvalud
01.00 Hullumise äärel
02.45 Hüvasti Lenin (Good
Bye Lenin, Saksa 2003).
04.45 Raport*
05.10 Uudised

Kanal 2
06.00 Superlapsehoidja:
Minyoni pere
06.45 Mootorite maailmas*
07.00 Reporter*
07.50 Kummitus Casper ja
väike Wendy
09.35 UNICEFi ja Pampersi
heategu
10.00 Meeleheitel koduperenaised: Suveõhtu naeratused*
11.00 Kodusaade
11.45 Hooaeg
12.30 Parim maitse: Tulised
tortillarullid ja tshilli-shokolaadijäätis
13.00 Subboteja
14.00 Grace Kelly
16.00 Navigare
16.30 Rooli võim
17.00 Kõmutüdruk: Metsik
hommikueine
18.00 McLeodi tütred: Kihluse
reeglid
19.00 Reporter+
19.35 Tähed muusikas.
"Tantsud tähtedega" erisaade
20.35 Komissar Rex: Tappev
kriitika
21.40 Möllukokk (Mr Nice
Guy, Hongkongi-USAAustraalia 1997).
23.30 Surmamäng
01.20 Peoloomad Ibizal
02.55 Elizabeth Smarti
röövimine
04.20 Reporter+*
04.50 Krimi*
05.25 Ellujääjad: Kivi all lõksus

TV 3
05.40 Kirgede torm
07.20 Haldjaist ristivanemad:
Kuri Timmy
08.35 Simpsonid
09.00 Miki hiir ja sõbrad:
Minu sõbrad Tiiger ja Puhh
10.00 Hommikuköök
10.30 Buduaar
11.00 Peetri köök
11.20 Nurgakivi
12.00 Kurjad geeniused:
Suurim smugeldaja
12.30 Dr House: Kaitseinglid*
13.25 Simpsonid
14.05 Appi, nad kahanevad!
15.40 Moodne armastus
17.50 Kolm paksu pruuti, üks
kitsas kleit
18.55 Seitsmesed uudised:
Nädalalõpp
19.25 Targem kui 5B
20.25 Matilda
22.20 Püksid maha
00.10 Bugsy (USA 1991). R:
Barry Levinson. O: Warren
Beatty, Annette Bening, Harvey
Keitel, Ben Kingsley, Elliott
Gould, Joe Mantegna.
Krimifilm.
02.35 Põgenemine
04.30 Targem kui 5B*
05.15 Uudised: Nädalalõpp

Kanal 2
06.10 Rooli võim*
06.35 Superlapsehoidja:
Webbide pere
07.20 Vampiirid, piraadid ja
tulnukad
07.45 Pipi Pikksukk: Pipi jõulud
08.10 Kasskoer: Vägev Koer
08.35 Poochini
09.00 Alf: Täna õhtul, 1
09.30 Eestlane ja venelane:
Mets ja puu*
10.00 Teadmata kadunud:
Konstant*
11.00 Rooside sõda*
12.00 Tähed muusikas*.
13.00 Üksikvanem otsib
kaaslast*
14.00 Squanto: Sõjamehe
jutustus
16.05 Rosamunde Pilcher Tormipäev
18.00 McLeodi tütred:
Pärilikkusliin
19.00 Reporter+
19.35 Tõehetk
20.35 Ärapanija
21.05 Elude võtmine (Taking
Lives, Kanada-USA-Austraalia
2004). R: D.J. Caruso. O:
Ethan Hawke, Angelina Jolie,
Kiefer Sutherland. Põnevik.
23.05 Must kotkas
01.00 Kanal 2 viisteist aastat!*
02.00 Jälgi jätmata: Kaotatud
aeg*
02.45 Reporter+*
03.15 Narkovõmm

TV 3
05.40 Kirgede torm
07.20 Haldjaist ristivanemad:
Ohtlikud nukud
08.35 Simpsonid
09.00 Miki hiir ja sõbrad:
Minu sõbrad Tiiger ja Puhh
10.00 Jõmpsikad
11.30 Meie Annid
12.00 Staariks sündinud:
Murelaps
12.30 Päästjad mägedes:
Jumalik tegu
13.30 STOP!
14.00 Lumelaua akadeemia
15.45 Teen su pärast kõik
17.50 Kolm paksu pruuti, üks
kitsas kleit, 2/3
18.55 Seitsmesed uudised:
Nädalalõpp
19.25 Laulud tähtedega. Algab
uus glamuurne showsaade
"Laulud tähetedega"!
Televaatajate ette astuvad
tänasel väärikal otse-eetri
galakontserdil üheksa duetipaari.
21.25 Ropult magus (The
Sweetest Thing, USA 2002).
23.10 Sügav nagu meri
01.15 Diagnoos: mõrv: Tõeline
mõrv
02.05 Põgenemine
04.00 Hullumise äärel
05.30 STOP!*
05.55 Uudised: Nädalalõpp
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JÕELÄHTME VALLAVALITSUS
TEATAB
VIIMSI
VALLAVALITSUS
TEATAB

03.10.2008 - 17.10.2008 kell 8.30 - 17.00 (esmaspäeviti
kella 18.00-ni ja reedeti kella 16.00-ni) on Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1) avalikul väljapanekul alljärgnevad
detailplaneeringud:
1. Tammneeme küla, Mereääre tee 50 / Jaagu maaüksuse
detailplaneering. Planeeringu ala suurus on ca 2,2 ha ja
piirneb Mereääre tee, Metsaääre tee ja Tammetõru teega
ning Tammetõru tee 4, Mäeotsa, Tammemetsa, Viimsi
Metskond maatükk nr 84 kinnistutega ja jätkuvalt riigi
omandis oleva maaga. Planeeringu eesmärgiks on osaline
sihtotstarbe muutmine maatulundusmaast elamumaaks,
krundijaotuskava koostamine ja ühele moodustatavale
krundile ehitusõiguse määramine ühe üksikelamu ja abihoone ehitamiseks. Elamu suurim lubatud kõrgus maapinnast on 8,5 m, suurim lubatud ehitusalune pindala on 300
m2 , moodustatavate kruntide suurused on 3494 ja 5575
m2 ning maatulundusmaa sihtotstarbega maaüksus 13196
m².
2. Prangli saar, Kelnase küla, Ülesaare maaüksuse
detailplaneering. Planeeringu ala suurus on ca 1,0 ha ja
piirneb Soome lahega, Liiva maaüksusega ning jätkuvalt
riigi omandis oleva maaga. Planeeringu eesmärgiks on
maa sihtotstarbe muutmine kaitsealusest maast ärimaaks,
kinnistu jagamine ja ehitusõiguse määramine puhkeküla
majade ning teenindushoone ehitamiseks.
Lisaks vallamajale on Ülesaare maaüksuse detailplaneeringuga võimalik tutvuda ka Prangli raamatukogus.
Viimsi Vallavalitsus on 12. septembril 2008 vastu võtnud
detailplaneeringu kehtestamise korralduse nr 564
"Detailplaneeringu kehtestamine: Haabneeme alevik,
Haabneeme staadion"
Planeerimisseaduse § 23 lg 6 ning § 24 lg 3, Viimsi
Vallavolikogu 12. aprilli 2005 määrusega nr 19 kehtestatud
Viimsi valla ehitusmääruse § 3 lg 1 p 8 alusel ning arvestades alljärgnevaid asjaolusid ja kaalutlusi:
- Planeeringu kehtestamisega hõlmatud maa-ala asub
Haabneeme alevikus kinnistul nr 389302 (Haabneeme
staadioni), mille maakasutuse juhtfunktsiooniks Viimsi
valla mandriosa üldplaneeringuga on määratud sotsiaalmaa - üldkasutatavate hoonete maa - tähistab riigi- ja
omavalitsusasutuste ning üldkasutuses olevate sotsiaal-,
haridus-, tervishoiu-, kultuuri- ja spordiehitiste maad.
Detailplaneeringuga kavandatu on kooskõlas Viimsi valla
mandriosa üldplaneeringuga.
- Planeeritavale krundile kavandatava spordihooneparkimismaja rajamine aitab mitmekesistada piirkonna
sportimisvõimalusi ja arvestades elanikkonna kasvavat
nõudlust siseruumides pakutavate sporditeenuste järele,
võimaldab teha Viimsi elanikele sporditeenused kättesaadavamaks.
- Spordihoone-parkimismaja ehitamisega paraneb
ümbruskonna elukvaliteet ning loob eeldused piirkonna
järjepidevaks arenguks.
- Planeering välistab käsitletava ala muutumise isoleeritud
ja mahajäetud tagahooviks, sellega tõstetakse piirkonna
turvalisust ja tuuakse kogu ümbritsevasse piirkonda uut
elu.
1. Kehtestada Haabneeme staadioni detailplaneering (KProjekt AS-i töö nr 08033), millega Haabneeme alevikus
asuvale 2,1 ha suurusele maa-alale on kavandatud üks sotsiaalmaa krunt. Detailplaneeringuga on kavandatud
Haabneeme staadioni krundile ehitusõiguse andmine ühe
3?korruselise (tehnilise neljanda korrusega) spordihooneparkimismaja rajamiseks. Detailplaneeringu eesmärgiks on
määrata kinnistu ehitusõigus, anda heakorrastuse põhimõtteline lahendus ning korraldada haljastuse, parkimise ja
tehnovõrkudega varustamise küsimused.
2. Korraldus jõustub teatavakstegemisest.
3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna
Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn) või esitada vaie
Viimsi Vallavalitsusele 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.
Viimsi vallavalitsus, Nelgi tee1, 74001 Viimsi
Tel +372 606 6805, info@viimsivv.ee,

Jõelähtme valla territooriumil on algatatud järgmised
detailplaneeringud:
1. Jõelähtme Vallavalitsus võttis vastu 09.07.2008 korralduse
nr 361 "Uusküla küla Aiandusühistu Atlantika koos juurdepääsuteega detailplaneeringu koostamise algatamine ja lähteülesande kinnitamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise
mittealgatamine" (ca 2,8 ha endise aiandusühistu kinnistute
sihtotstarvete muutmise, jagamise, ehitusõiguse ulatuse ja
hoonestustingimuste väljaselgitamine ning määramine).
2. Jõelähtme Vallavalitsus võttis vastu 09.07.2008 korralduse
nr 362 "Uusküla küla Aiandusühistu Lepalind koos juurdepääsuteega detailplaneeringu koostamise algatamine ja lähteülesande kinnitamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise
mittealgatamine" (ca 2,76 ha endise aiandusühistu kinnistute
sihtotstarvete muutmise, jagamise, ehitusõiguse ulatuse ja
hoonestustingimuste väljaselgitamine ning määramine).
3. Jõelähtme Vallavalitsus võttis vastu 09.07.2008 korralduse
nr 363 "Uusküla küla Aiandusühistu Pääsusilm koos juurdepääsuteega detailplaneeringu koostamise algatamine ja
lähteülesande kinnitamine ning keskkonnamõju strateegilise
hindamise mittealgatamine" (ca 7,4 ha endise aiandusühistu
kinnistute sihtotstarvete muutmise, jagamise, ehitusõiguse ulatuse ja hoonestustingimuste väljaselgitamine ning
määramine).
4. Jõelähtme Vallavalitsus võttis vastu 09.07.2008 korralduse
nr 364 "Uusküla küla Aiandusühistu Tammiku koos juurdepääsuteega detailplaneeringu koostamise algatamine ja
lähteülesande kinnitamine ning keskkonnamõju strateegilise
hindamise mittealgatamine" (ca 6,3 ha endise aiandusühistu
kinnistute sihtotstarvete muutmise, jagamise, ehitusõiguse ulatuse ja hoonestustingimuste väljaselgitamine ning
määramine).
5. Jõelähtme Vallavalitsus võttis vastu 09.07.2008 korralduse
nr 365 "Uusküla küla Aiandusühistu Tungal koos juurdepääsuteega detailplaneeringu koostamise algatamine ja lähteülesande kinnitamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise
mittealgatamine" (ca 2,06 ha endise aiandusühistu kinnistute
sihtotstarvete muutmise, jagamise, ehitusõiguse ulatuse ja
hoonestustingimuste väljaselgitamine ning määramine).
6. Jõelähtme Vallavalitsus võttis vastu 09.07.2008 korralduse
nr 366 "Uusküla küla Aiandusühistu Paala koos juurdepääsuteega detailplaneeringu koostamise algatamine ja lähteülesande kinnitamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise
mittealgatamine" (ca 6,9 ha endise aiandusühistu kinnistute
sihtotstarvete muutmise, jagamise, ehitusõiguse ulatuse ja
hoonestustingimuste väljaselgitamine ning määramine).
7. Jõelähtme Vallavalitsus võttis vastu 09.07.2008 korralduse
nr 367 "Uusküla küla Aiandusühistu ABC koos juurdepääsuteega detailplaneeringu koostamise algatamine ja lähteülesande kinnitamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise
mittealgatamine" (ca 3,31 ha endise aiandusühistu kinnistute
sihtotstarvete muutmise, jagamise, ehitusõiguse ulatuse ja
hoonestustingimuste väljaselgitamine ning määramine).
8. Jõelähtme Vallavalitsus võttis vastu 09.07.2008 korralduse
nr 368 "Uusküla küla Aiandusühistu Haava koos juurdepääsuteega detailplaneeringu koostamise algatamine ja lähteülesande kinnitamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise
mittealgatamine" (ca 6,03 ha endise aiandusühistu kinnistute
sihtotstarvete muutmise, jagamise, ehitusõiguse ulatuse ja
hoonestustingimuste väljaselgitamine ning määramine).
9. Jõelähtme Vallavalitsus võttis vastu 09.07.2008 korralduse
nr 369 "Uusküla küla Aiandusühistu Meedik koos juurdepääsuteega detailplaneeringu koostamise algatamine ja lähteülesande kinnitamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise
mittealgatamine" (ca 2,52 ha endise aiandusühistu kinnistute
sihtotstarvete muutmise, jagamise, ehitusõiguse ulatuse ja
hoonestustingimuste väljaselgitamine ning määramine).
10. Jõelähtme Vallavalitsus võttis vastu 09.07.2008 korralduse
nr 370 "Uusküla küla Aiandusühistu Rukkilill koos juurdepääsuteega detailplaneeringu koostamise algatamine ja lähteülesande kinnitamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise
mittealgatamine" (ca 2,65 ha endise aiandusühistu kinnistute
sihtotstarvete muutmise, jagamise, ehitusõiguse ulatuse ja
hoonestustingimuste väljaselgitamine ning määramine).
11. Jõelähtme Vallavalitsus võttis vastu 09.07.2008 korralduse
nr 371 "Uusküla küla Aiandusühistu Tramm koos juurdepääsuteega detailplaneeringu koostamise algatamine ja lähteülesande kinnitamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise
mittealgatamine" (ca 2,8 ha endise aiandusühistu kinnistute
sihtotstarvete muutmise, jagamise, ehitusõiguse ulatuse ja
hoonestustingimuste väljaselgitamine ning määramine).
12. Jõelähtme Vallavalitsus võttis vastu 09.07.2008 korralduse
nr 372 "Uusküla küla Aiandusühistu Veteran koos juurdepääsuteega detailplaneeringu koostamise algatamine ja lähteülesande kinnitamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise
mittealgatamine" (ca 2,8 ha endise aiandusühistu kinnistute
sihtotstarvete muutmise, jagamise, ehitusõiguse ulatuse ja
hoonestustingimuste väljaselgitamine ning määramine).
Marerjalidega on võimalik tutvuda Jõelähtme Vallavalitsuse
arengu- ja planeerimisosakonnas tööpäeviti tööajal.

Teatame,
et on valminud Harjumaal Saue vallas Ääsmäe külas Ääsmäe
terminali
kinnistu
(katastriüksuse
nr
72704:002:0580) detailplaneeringu strateegilise keskkonnamõju hindamise aruanne.
Ääsmäe terminali kinnistu detailplaneeringu eesmärgiks
on rajada 600m2 juurdeehitus, et toota mahlapressi jäätmetest ja suhkrupeedist 96,3-99,9% etanoolpiiritust, mida
saab kasutada kütusena. Planeeritav toodang päevas on
5000 liitrit.
Saue Vallavalitsuse 08.01.2008 korraldusega nr 16
algatati nimetatud kinnistul detailplaneering ja keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH). Harjumaa
keskkonnateenistuse ettepanekul viidi KSH läbi detailsusega, mis vastab keskkonnamõju hindamise protseduurile. Kavandataval tegevusel ei ole piiriülest mõju ette
näha. Detailplaneeringu koostaja on Maaplaneeringud
OÜ (Mustamäe tee 51, Tallinn, 10261. Jörgen Vähi, tel 6
528 403).
Keskkonnamõju strateegilise hindamise ja detailplaneeringu algatamisotsusega on võimalik tutvuda Saue
Vallavalitsuses (Veskitammi 4, Laagri alevik, Saue vald)
mõju hindamise programmiga on võimalik tutvuda AS
Maves kodulehel www.maves.ee/Kadarbiku.
Aruande avalik arutelu toimub 17.10.2008 kell 10.00
Saue vallas Ääsmäe külas Kadarbiku Köögivili OÜ territooriumil.
Küsimusi ja täiendusettepanekuid saab esitada KSH
juhteksperdile avaliku aruteluni: Karl Kupits
karl@maves.ee AS Maves, Marja 4D, 10617, Tallinn, tel
656 7300.

SAKU VALLAVALITSUS
TEATAB
Alates 6.10.2008 kuni 20.10.2008 on tööaegadel Saku
Valla Majas aadressil Saku, Teaduse 1 AVALIKUL
VÄLJAPANEKUL
· Männiku külas Betooni, Roboti, Vankri, Puidu ja
Tööstuse kinnistute detailplaneering. Planeeringu
eesmärk on kinnistutele ehitusõiguse määramine
eesmärgiga rajada tootmis- ja laohooned keskkonnasõbralikuks tootmiseks. Planeeringuga haaratud maa-ala suurus
on ca 5,7 ha ja kontaktala suurus on ca 3 ha.
Avaliku väljapaneku jooksul on Teil õigus esitada
detailplaneeringu kohta kirjalikke ettepanekuid või põhjendatud vastuväiteid.
Planeeringuga on Teil võimalik tutvuda ka valla veebilehel http://www.sakuvald.ee/26446

KOSE VALLAVALITSUS
Kose Vallavalitsus teatab Oru külakeskuses 16.09.2008
toimunud Oru küla Metsaka detailplaneeringule avalikul
väljapanekul esitatud vastuväidete avalikul arutelul MTÜ
Tuhala-Kata-Tammiku külaselts ja Urve Mäenurm ei
nõustunud Kose Vallavalitsuse vastusega esitatud vastuväitele ja jäid oma seisukohtade juurde.

Reklaamipinna
broneerimine ja
teadete edastamine
sirje@harjuelu.ee
tel. 646 2214

