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Maakonnaleht juba 78 aastat! Teemaleht

MILLINE ON MEIE
METSA TERVIS?
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Nr 35 (2363)
Hind 1,99 eurot

Läänemere olu-
kord on kehvake, 
aga lootust on 
Läänemeri on kõige inten-
siivsemas kasutuses meri, 
kus liigub päevas umbes 
2000 laeva, mistõttu on 
reostuse oht merekesk-
konnale väga suur.

lk 13

Kodanikuühendus 
on metsa kaitseks 
suures kohtu-
lahingus
Pärast pikka kohtumenet-
lust jõudis halduskohus 
seisukohale, et kui Natura 
2000 aladel toimub ma-
jandustegevus, tuleb läbi 
viia mõjuhinnang.

lk 10

KESKKOND

Ülimalt kerged, hästi painduvad, 
mugavad ja väga vastupidavad poolsaapad. 
Kanna neid tööl, matkal või linnatänaval.

• BOA® kinnitusmehhanism
• Kõrge toetav säär
• Hingav, vetthülgav pealispind
• Täielikult suletud kand
• Põrutuskindel välistald
• Komposiidist torkekindel vahetald
• Klaaskiust turvanina (200J/15000N)
• Õli- ja kuumuskindel tald (HRO)
• Elektritakistus (vahemikus 0.1-1000 MO)
• Energia neeldumine kannaosas (testitud 20 J)

UNUSTA PAELAD VõtaBOAMUGAVAM • PUHTAM • OHUTUM

Tel 654 9900   Faks 654 9901   e-post: tamrex@tamrex.ee   www.tamrex.eeTAMREX OHUTUSE OÜ
TALLINN Laki 5, Pärnu mnt 139c, Katusepapi 35 • TARTU Aardla 114, Ringtee 37a • PÄRNU Riia mnt 169a • RAKVERE Pikk 2 • JÕHVI Tartu mnt 30 • VÕRU Piiri 2 • VILJANDI Tallinna 86
VALGA Vabaduse 39 • NARVA Maslovi 1 • HAAPSALU Ehitajate tee 2a • PAIDE Pikk 2 • JÕGEVA Tallinna mnt 7 • TÜRI Rakvere tee 23 • RAPLA Tallinna mnt 2a • KEILA Keki tee 1 • KURESSAARE Tallinna 80a

Shore
Boa® S3 HRO SRC ESD talvesaapad

€

Hinnad sisaldavad käibemaksu 20% ja kehtivad kuni kaupa jätkub!

Talus
S3 WR HRO SRC ESD 
Gore-Tex veekindlad 
talvesaapad 

239 €

Odoacre
Boa® S3 WR 
CI HRO SRC
talvesaapad

 €

Annar
S3 WR CI HRO SRC 
talvesaapad

 €

Sparta
S3 SRC
talvesaapad 

 €

Brimir
S3 HRO WR CI SRC 
Gore-Tex veekindlad 
talvesaapad 

223 €

SULGEMISEKS 
VAJUTA ALLA

PINGUTAMISEKS 
KEERA

AVAMISEKS 
TÕMBA ÜLES

Osta  kinnitussüsteemiga või membraaniga 
talvesaapad või poolsaapad tavahinnaga, 

saad Snickers Workwear mütsi € )TASUTA
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ENDISELT SAADAVAL:
HI-MATIC 8-käiguline automaatkäigukast
3,5 kuni 7,2 t täismass
3,5 t haagise võimalus
Väikseim pöörderaadius klassis
Täisraam

UUENENUD DAILY. 
NÜÜD NUTIKAM!

 uus 6-käiguline manuaalkäigukast
AIR-PRO õhkvedrustus
kohanduva polstriga istmed

Parim valik erilahendusega 
tarbesõidukeid igale ärile: 
kaubik, furgoon, külmik, kallur…

AUTOD

LAOS!

Iv Pluss TALLINN   Pärnu mnt 556, Laagri   677 9060   myyk@ivpluss.ee

Iv Pluss TARTU   Ilmatsalu põik 3   740 90 66   tartu@ivpluss.ee 
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Harju Elu
Peatoimetaja: Ülo Russak,
ylo@harjuelu.ee
Toimetajad: Merit Põld,
merit.pold@harjuelu.ee,
Askur Alas,
askur.alas@harjuelu.ee
Küljendaja: Lauri 'PL' Lumiste, 
tel 5590 1803

Müük: myyk@harjuelu.ee,
tel 5660 8202

 sisuturundus

Toimetus: Mustamäe tee 46, 
Tallinn, 12918, HÜM,
www.harjuelu.ee,
info@harjuelu.ee,
tel 505 2475, kell 10–16

Maakonnaleht Harju Elu, 
tellimisindeks 69 841,
trükk AS Printall.

Reklaami sisu ja lugejakirjades 
toodud seisukohtade eest 
toimetus ei vastuta.

Reklaamide laekumise tähtaeg 
reedesesse lehenumbrisse on 
kolmapäeval kell 14.00.

Väljaanded
Harju Elu, Jõelähtme Vallaleht,

Kiili Ekstra, Kiili Leht, Kose Teataja
Reklaami tellimine

myyk@harjuelu.ee, tel 5660 8202

Venemaa sõda Ukrainas 
on põhjustanud ener-
giahindade hüppelise 
kasvu. On ju teada, et Pu-
tini Venemaa kasutab 
energiat relvana Euroopa 
ja läänemaailma väärtus-
te ning iseolemise vastu. 

Kremli diktaator loodab, et 
kõrged energiahinnad murra-
vad läänemaailma toe Ukrai-
nale. Me ei tohi seda võitu tal-
le pakkuda.

Sestap sisaldab parlamenti 
jõudnud järgmise aasta rii-
gieelarve olulisi meetmeid, et 
saaksime Putinile energiasõjas 
vastulöögi anda. Seal sisaldu-
vad lahendused aitavad ühelt 
poolt meie inimestel ja ettevõ-
tetel energiakriisis paremini 
hakkama saada. Teisalt pane-
me aluse ka pikaajaliste lahen-
duste arendamisele ning kind-
lustundele, et energeetika on 
tulevikus kindlates kätes.

Riigikogu faktiline ja mõ-
testatud tegevus riigieel-
arve osas on peenhääles-
tatud lubamatult väike-
seks nii mahult kui sisult.

17. oktoobril läbis riigikogu 
suures saalis esimese lugemi-
se järgmise aasta riigieelarve 
seadus.

Kellelgi ei tohiks olla kaht-
lust selles, et tegemist on olu-
lise, ehki isegi olulisima eel-
nõuga meie rahva ja riigi jaoks. 
Seda eelkõige seetõttu, et see 
seadus loob fundamentaalse 
aluse riigi jätkuvale arengule, 
toidab poliitikaid.

Samas on selle seadusega 
hulganisti probleeme. Asi läheb 
iga aastaga halvemaks.

Eelarve seadusega käsitle-
tavate probleemikuhilate seast 
tuleb esile tuua kaks problee-
mide plokki, mis omakorda ja-
gunevad väiksemateks. Esime-
ne neist on formaalne, teine 
aga sisuline. Mõlemad täienda-
vad ja võimendavad teineteist. 
Lisaks eskaleerib eelarve sisu-
list poolt pöörane inflatsioon 
Eestis, kõrgeim Euroopa Liidus.

Formaalne puudus
Formaalse puudusena mär-

gin ära seaduse vormi ja selle 
puudused. Tegemist on üliolu-
lise seadusega, mida riigikogu 
liikmed peavad hääletama, 
kusjuures eelarveseaduse vas-
tu võtmata jätmise korral tekib 
teatud oludel põhiseaduslik 
alus riigi kõrgeima organi, rii-
gikogu laialisaatmiseks ning 
erakorraliste valimiste välja-
kuulutamiseks.

Seega tuleb see seadus vas-
tu võtta ja riigi vastutustund-

Järgmise aasta riigieelarve – võidame Putinit energiasõjas

Riigieelarvest ühte- ja teistpidi

TIMO SUSLOV
Riigikogu liige 

(Reformierakond)

PAUL 
PUUSTUSMAA

Riigikogu liige 
(EKRE)

Esiteks käivitub kodutarbi-
jatele järgmiseks neljaks aas-
taks reguleeritud hinnaga 
elektrienergia ostmise univer-
saalteenus. Kodutarbijatele ra-
kendub ka 1. oktoobrist kuni 
märtsi lõpuni automaatne toe-
tus nii kodusooja-, elektri- kui 
gaasiarvetele.

Hinnatõusude hüvitami-
seks pole vaja teha eraldi taot-
lusi, vaid need rakenduvad au-
tomaatselt.

Universaalteenus laieneb
Riigikogus on ettevalmis-

tamisel ka universaalteenuse 
laiendamine mikro- ja väikeet-
tevõtetele ning mittetulundus-
ühingutele, sihtasutustele ja 
FIEdele. Suurte ettevõtete 
abistamiseks on välja töötatud 
likviidsusmeetmed ener-
giakriisi mõjude leevendami-
seks. Samuti tekib ettevõtjatel 
võimalus taotleda investeerin-
gutoetusi energia varustus-
kindluse parandamiseks ja res-
sursitõhususe suurendami-
seks.

Samas ei tohi unustada 
lihtsat talupojatarkust, et ai-
nult toetuste najal kaua vastu 
ei pea. Iga kriis on ühtaegu ka 
võimalus ja praegust kriisi ei 
tohi raisku lasta uute soodsa-
te ja keskkonnasõbralike ener-
giavõimsuste arendamisel.

Näiteks tõuseb tuleval 
aastal päästjate mii-
nimumpalk 1620 ja 

politseinike oma 1849 
euroni. Õpetajate 

keskmine palk kasvab 
2048 euroni.

Euroopa Liidu vahenditest 
saame järgneva viie aasta jook-
sul rohepöördega seotud in-
vesteeringuteks kasutada hin-
nanguliselt 2,9 miljardit eurot, 
millele lisandub üle 600 miljo-
ni euro heitmekaubandussüs-
teemi tulu.

Mahukaimad investeerin-
gud suunatakse korterelamu-
te rekonstrueerimise toeta-
misse, raudteevõrgu arenda-
misse, ettevõtete rohetehno-

loogiate arendamise toetami-
seks, vesiniku terviktehnoloo-
giate kasutuselevõtu edenda-
misse, õiglase ülemineku toe-
tamiseks ning elektrivõrgu tu-
gevdamiseks, et suurendada 
taastuvenergia tootmist ja tar-
bimist.

Energiavõimsust tuleb 
arendada

Peame tegema lähitulevi-
kus olulised pikaajalised sam-
mud energiavõimsuste kiir-
tempos arendamiseks: oluline 
on kiirendada meretuuleparki-
de ja teiste taastuvenergia al-
likate ehitamist juba planeeri-
tud aladele.

Meretuulealade ehitamise 
võimaldamiseks soetame koos-
töös kaitseministeeriumiga 
õhuseireradarid 66,8 miljoni 
euro eest. See on vajalik, et 
saaksime suurendada kodu-
maist keskkonnasõbralikku 
energiatootmist ilma meie 
kaitsesüsteeme häirimata.

Lisaks on oluline investee-
rida võrgu tugevdamisse, et 

toodetud energia võrkudesse 
suunata. Selleks eraldame 49 
miljoni euro ulatuses täienda-
vaid vahendeid võrgutugev-
dusteks elektri jaotusvõrgus, 
et tõsta jaotusvõrgu võimekust 
uusi taastuvelektri tootmis-
seadmeid liita.

Loomulikult ei tohi uute 
võimsuste arendamise kõrval 
jätta tähelepanuta ener-
giasäästu. Peame mõtlema, 
kuidas kasutada energiat efek-
tiivsemalt. Majade soojustami-
ne on kindlasti üks koht, kuhu 
investeerida. 50 protsenti 
energia lõpptarbimisest toi-
mub Eestis ju hoonetes. Ka on 
küsimus tuumaenergia kasu-
tuselevõtust. Valitsuse juures 
tegutseva tuumaenergia 
töörühma vastavasisuline lõp-
paruanne valmib tõenäoliselt 
2023. aasta lõpuks.

Palgad tõusevad
Lühemas perspektiivis on 

see kõik vajalik selleks, et tulla 
Putini käivitatud energiasõjast 
kindlamana välja. Samas ei saa 

mainimata jätta, et see eelarve 
on ka töötasude tõstmise eel-
arve. Näiteks tõuseb tuleval 
aastal päästjate miinimumpalk 
1620 ja politseinike oma 1849 
euroni. Õpetajate keskmine 
palk kasvab 2048 euroni. Mak-
suvaba tulu tõuseb 500lt 654 
euroni kuus ning keskmine 
pension kasvab 704 euroni ja 
on järgmise aasta 1. jaanuarist 
tulumaksuvaba.

Eesti riigi kaitsekulud on 
järgmisel aastal rekordiliselt 
üle ühe miljardi euro, suurene-
des lausa 41 protsenti!

Kui küsida, kas midagi 
saaks veel paremaks teha, siis 
kindlasti! Reformierakonnaga 
oleme seisukohal, et kordate-
gemist vajab ka ebaõiglane ja 
keeruline tulumaksusüsteem, 
kus maksuküür sööb ära suu-
re osa keskklassi palgatõusust. 
Nt 2000eurost palka teeniv 
õpetaja võidaks ühetaolise tu-
lumaksusüsteemiga 120 eurot 
kuus. Aga võimalik, et see vaid-
lus peab jääma riigikogu vali-
miste teemaks. 

lik valitsemine eeldab, et sea-
duseandjad saavad ka aru, mi-
da nad vastu võtavad, milliseid 
õigusi ja kohustusi nad pane-
vad eelarvega riigile ja tema 
elanikele.

Mitmeid riigikogu koossei-
se on räägitud teemal, et rii-
gieelarve seaduse menetlemi-
sel on seda raske mõista, see-
ga raske läbi mõelda, et teha õi-
ge ja piisavalt kaalutletud ot-
sus. See omakorda võib viia 
(teatud oludes) väga rasketele 
valeotsustele.

Riigikogus on varasemates 
koosseisudes, aga ka viimases, 
XIV kooseisus, loodud isegi 
spetsiaalne ühendus – riigieel-
arve arusaadavaks muutmise 
toetusrühm. Selle rühma ees-
otsas on Peeter Ernits (EKRE) 
esimehena ja Aivar Sõerd (Re-
formierakond) aseesimehena.

Riigieelarve formaalse ja si-
sulise bloki vahel olevaks sil-
laks on teema, kui palju saab 
riigikogu mõjutada riigieelar-
ve käsitlemist tervikuna?

Täpsustagem probleemi
Teatavasti on riigieelarve 

igal aastal suurenenud märki-
misväärselt. Viimastel aastatel 
on eelarvekohustuste maht 
suurenenud 11 miljardilt 17 mil-
jardi euroni 2023. aastal.

Väga raske, kui mitte või-
matu, on aru saada, kui suur on 
see riigieelarve osa, mida riigi-
kogu oma riigieelarve seaduse 
arutelu juures saab üldse mõ-
jutada. Teisisõnu – milline on 
viimati viidatud 17 miljardi eu-
ro osas riigikogu tegelik päde-
vus summade üle otsustami-
sel?

Selget vastust ei ole ka eel-
arvega kaasnenud dokumen-
tatsiooni juures, mille tekstiosa 
on kokku 500–600 lehekülge. 

Teada küll on, et erinevate Ees-
ti riigi kohustuste kaudu, olgu 
siis varasemate pikaajalist mõ-
ju omavate otsustuste ja sea-
duste kaudu, rahvusvahelistest 
lepingutest tulenevalt, kredii-
dikohustuste kandmisest joh-
tuvalt, sotsiaalpoliitikast jne, 
on tegelikult suurem osa rii-
gieelarvest niikuinii eelnevalt 
lukku löödud.

Väga raske, kui mitte 
võimatu on aru saada, 

kui suur on see riigi-
eelarve osa, mida 

riigikogu oma riigieel-
arve seaduse arutelu 

juures saab üldse 
mõjutada.

Samas, riigieelarve doku-
mentatsioon ei võimalda 
mõistlikult aru saada nendest 
osadest, mida parlamendiliik-
mel on võimalik muuta.

Seepärast ongi nii, et eel-
arvearutelude juures on mär-
gata püüdu, kuidas suhteliselt 
väiksemate eelarve klotsikes-
te kaudu püütakse kuidagi aru 
saada, mida siis ühe või teise 
eelarve rea taha tegelikult pei-
detud on.

Näiteks, mida kujutab en-
dast kohaliku omavalitsuse ük-
suste eelarvete tasandusfond 
või tulemusvaldkond „Tõhus 
riik“ või pikaajalise hoolduse 
poliitika kujundamine, KOVi 
võimestamine.

Lukku pandud osa
Küsisin muuhulgas riigiko-

gu saalis ministrilt, kui suur on 
nö lukku pandud osa eelarvest. 
Vastuseks oli, et 2/3. Mäletan 
ka varasematest aastatest se-
da küsimust ning selle suletud 
osa suurus on eelarves dekla-
reeritud 65%–85%.

2020. aastal, kui eelarve 
maht oli 11,8 miljardit, saadi 
sellele küsimusele vastus, et 
meie reguleerida on pisut üle 
miljardi.

Hägune vastus. Selge on 
vaid see, et riigikogu faktiline 
ja mõtestatud tegevus riigieel-
arve osas on peenhäälestatud 
lubamatult väikeseks nii ma-
hult kui sisult.

Eelarve on muditud üsna 
halva haaratavusega poliitstra-
teegiliseks asjapulgaks, olles 
nagu kehv strateegiline arvu-
timäng, mille tajutav visuaal on 
kaetud paksu sõjauduga. Sisse 
vaadata on ülimalt keeruline. 
Ligi pääsed vaid üldistele and-
metele, millised on omakorda 
seletuskirjas lahti seletatud ko-
hutavas kantseliidis, täis piki-
tuna poliitilisi loosungeid ja 
hüüdlauseid. Seetõttu ei täida 
parlamentaarne eelarve arute-
lu seda eesmärki, mida riigiko-

gulastelt oodatakse – eelarvest 
aru saamist, et õiglast ja põh-
jendatud otsust langetada nii 
terviku kui selle osade üle.

Inflatsioon
Lisaks tuleb eelarvet vaa-

data läbi inflatsiooniprisma, 
mis teatavasti on u 25% aastas. 
Seega võiks näiteks eeldada, et 
olulised riigikaitsega seotud 
investeeringud arvestaksid 
selle asjaoluga. Samas aga kait-
seliidu tegevustoetus on tõus-
nud väga napilt: 2022. aastal oli 
see 46,9 miljonit ja 2023. aas-
taks on see tõusnud kõigest 49 
miljoni peale.

Mõtelgem vaid selle inflat-
siooni juures omavalitsuste 
sotsiaal- ja hariduskuludele... 

Või siis põllumehed. Riigi-
kogu saalis tekitas küsimusi 
see, et põllumeestel suurt abi 
eelarvest pole loota. Valitsuse 
poolt on eelarverea peale kir-

jutanud 10 miljonit eurot, nagu 
oleks unustatud, milline olu-
kord valitseb toidusektoris
ja milline on riigi toidujulge-
olek. 

Taristutega on asi püstihull. 
Teede arengu rahad tõmmati 
kinni. Unustage uued 2+2 teed. 
Lisaks on järgmiseks aastaks 
eelarves ette nähtud teehoiuks 
121 miljonit eurot, vajadus oleks 
160 miljonit eurot. Sedagi vaid 
selleks, et hoida teed enam-vä-
hem praeguses korras. Kanna-
tab heaolu, kuid – mis peami-
ne – teed hakkavad lagunema 
ja kannatab liiklusturvalisus.

Teine suur probleem on 
see, et kui tolmuvabade katete 
jaoks oli eelnevatel aastatel et-
te nähtud 20 miljonit ja selle 
eest sai korrastatud 200 kilo-
meetrit teid, siis nüüd on sellel 
real 1,6 miljonit ja selle eest 
saab heal juhul 10 kilomeetrit 
teid. 

KES
TEEB
KAEVU?

Lühikesed
järjekorrad,

kiire teenindus!

 maasoojuskaevude puurimine
 puurkaevude puurimine
 ja puhastamine
 süvaveepumpade ja
 septikute paigaldus
 vee- ja kanalisatsioonitööd

504 2999, 508 9848
www.baltipuurkaev.ee
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AASTA PÕLLUMEES ON 
HARJULANE: aasta põllumehe tiitli 
pälvis tuntud Kadarbiku kaubamärgi 
eestvedaja Veiko Pak Harjumaalt.

PROBLEEM SUITSUANDURITEGA: 
vaid neljas kodus 21st, kus sel aastal 
hukkus tulekahjus inimesi, oli toimiv 
suitsuandur. Kontrollige oma andureid!

ARVAMUS

NÄDALA PLUSS JA MIINUS

Millist Eesti filmi viimati
vaatasite?

IRINA 
SVENSSON

Eesti 
Rahvusringhäälingu 
vastutav toimetaja

ÜLO RUSSAK
ajakirjanik

EEVA MÄGI
jurist

SIGNE 
VALDMANN

Põhja-Harju 
koostöökogu 

spetsialist

TÕNU 
MERTSINA

Swebanki 
peaökonomist

VOX POPULI VOX DEI

NÄDAL VIRTUAALPEEGLIS

Telefoniga
pildistamine

JAKE FARRA
tippfotograaf/Huawei

Mis on levinuim aps, mida 
tehakse?
Reisil olles kipub telefon pil-
distamiseks tihedamalt tas-
kust või kotist sisse-välja 
käima ja ringi liikudes võib 
telefonile ning selle objektii-
vile palju tolmu peale sattu-
da. See vähendab oluliselt 
pildi kvaliteeti. Krõbedama 
ilma puhul soovitan hoida 
telefoni pildistamise vahe-
peal enda keha lähedal, nii 
saab telefon kehasoojust, 
mis hoiab akut rohkem täis. 
Kui külmast õuest jälle tup-
pa minna, tuleks taas telefo-
nikaamera objektiivi pühki-
da, sest tõenäoliselt on see 
uduseks tõmbunud.

Milliseid funktsioone tasub 
kasutada?
Looduse või lihtsalt vaadete 
pildistamisel soovitan telefo-
nil sisse lülitada grid-funkt-
sioon. See toob ekraanile 
triibud, mis jagavad pildi 
võrdseteks osadeks. Kui 
nüüd näiteks maastikust pilti 
teha, siis võiks sättida hori-
sondi ühele neist triipudest. 
Siin on oluline mõelda, mida 
tahad fotol rõhutada, kas 
taevast või maad, vastavalt 
sellele pane ka horisont. Ini-
meste pildistamiseks sobib 
portree-funktsioon, mis teeb 
tausta uduseks ja jätab juba 
lausa päris kaameraga teh-
tud pildi mulje. Portree pu-
hul, olgu tegu teise inimese 
või iseenda pildistamisega, 
tasuks foto teha veidi üle-
valt poolt, mis välistab pildi-
lejääjal lõualoti tekkimise. Ei 
tohi aga unustada, et kõige 
olulisem on see õige mo-
ment. Olen juba aastaid ka-
sutanud telefoni automaa-
trežiimi, mis on väga heaks 
muutunud. Funktsioonide 
sättimisega võid kaotada 
hetke ning pilt libiseb käest.

Kas tasub öelda „herne-
supp“?
Parim emotsioon tuleb va-
hetult. Leidub neid, kes ei 
oska ennast loomupäraselt 
kaamera ees vabalt tunda. 
Inimest tuleks juhendada 
nii, et tal oleks võimalikult 
mugav olla. Alati aitab kerge 
nalja tegemine – siis võib 
naeru hetkel saada toreda 
kaadri ehedast emotsioo-
nist. Üks kavalus on veel – 
nö puusalt pildistamine: sa 
otseselt ei vaatagi läbi ob-
jektiivi, mis pildile peaks 
jääma, vaid suunad kaame-
ra pildistatava suunas ning 
teed klõpsu ära. See on pal-
ju vabam viis inimesest pilti 
saada. Veel soovitan esikaa-
mera puhul kasutada wi-
de-nurka, et mahutada pil-
dile võimalikult palju. Ka sel-
les on telefonikaamerad üha 
võimekamad. Autoportree 
pildistamise kõige esimeseks 
reegliks on aga: “Jälgi ob-
jektiivi!” Tee kindlaks, kus 
on su telefoni kaamera ob-
jektiiv ja suuna pilk sinna.

KÜSIMUST3

Nils Niitra: Venelased õpivad praegu ukrainlastest lugu pi-
dama ja terve ülejäänud maailm õpib venelastest mitte lugu pi-
dama. Kahju, et sellel koolitusel nii kõrge hind on.

Vladas Radvilavičius: Kui rongipileteid hakataks müüma 
börsi kaudu. Hinnataseme kujundab kõige kallim rongiteenuse 
pakkuja. Balti regioonis on selleks Gulbene-Aluksne kitsarööp-
meline turismiraudtee liin, mille auruveduri ülalpidamiskulud 
on väga suured. Rongipileteid hakkab pakkuma kümmekond 
ettevõtet, kuid reaalsuses sõidavad meil ikka ainult Elroni por-
gandid. Homne pilet Tartust Tallinna võib maksta 5 eurot, aga 
võib maksta ka 246 eurot. Hind selgub alles siis, kui oled juba 
rongi istunud. Öösel saaks sõita peaaegu tasuta. Kahjuks öösel 
ühtegi rongi ei välju.

Eesti film on Nüganeni 
nägu

V iimati vaatasin Eesti fil-
midest „Apteeker Melchi-

ori“ esimest osa, väga hea film 
oli. Mulle meeldis nii näitlejate 
mäng kui süžee. Eriti meeldib 
mulle aga režissöör Elmo Nü-
ganen, tehku ta siis teatrit või 
kino. Sama nauditav kui 
„Melchior“ kinolinal oli ka El-
mo Nüganeni lavastatud 
Mozarti „Don Giovanni“ Vane-
muise laval. See on suur õnnes-
tumine Eesti ooperielus! Vai-
mukas, üllatav, väga mänguli-
ne, kaasaegne, hästi karakte-
riseeritud tegelastega, loogili-
selt kulgeva tegevusega. Aga 
ega Nüganen näitlejanagi halb 
ole. Väga hea oli tema roll 
„Mandariinides“, kus ta män-
gis Margust, üht peategelast. 
Nii et minu jaoks on eesti filmil 
Nüganeni nägu.

Kõrgele tõusnud inflatsioon 
ja kasvavad intressimää-
rad pidurdavad majandus-

kasvu kogu maailmas. Euroo-
pas viib energiakriis lähiajal 
palju riike majanduslanguses-
se. Eriti suured väljakutsed oo-
tavad ees lähikuudel, kuna hin-
nakasv püsib väga kiire või ise-
gi kiireneb. Mida toob toob aga 
tulevik?

Keskpangad jätkavad inten-
siivselt rahapoliitika karmista-
mist. Muret tekitavad ka va-
rahindade järsk kukkumine 
ning mitmetes riikides eluase-
mehindade langus. Pikemas 
vaates on siiski põhjust ette-
vaatlikuks optimismiks. Nõr-
genev nõudlus peaks inflat-
siooni pidurdama.

Meie hinnangul peaks järg-
mise aasta lõpuks hinnakasv 
aeglustuma märgatavalt nii 
USA-s kui ka Euroopas ja see 
omakorda peaks andma kesk-
pankadele võimaluse intressi-
määrade allapoole toomiseks. 
Seetõttu ootame 2024. aastal 
maailmas uuesti majanduskas-
vu kiirenemist.

Euroala majanduskasv oli 
käesoleva aasta esimesel poo-
lel veel tugev, kuid ostujuhtide 
indeks näitab selle kerget lan-
gust juba kolmandas kvartalis. 
Swedbanki hinnangul kasvab 
euroala majandus sel aastal 3%, 
kuid järgmisel aastal ootame 
seisakut. Eesolevatel kvartali-
tel on võimalik ka majandus-
langus.

Kuna valitsused toetavad 
oma fiskaalpoliitikaga majapi-
damisi ja püüavad ära hoida 
pankrotte, peaks majanduslan-
gus tulema tagasihoidlik ja sel-
lel ei tohiks olla tugevat nega-
tiivset mõju tööturule. Samas 
võivad probleemid energia 
pakkumisega kesta pikemat 
aega, energiahinnad võivad 
jääda kõrgeks ja seeläbi halven-
dada majanduskasvu väljavaa-
det.

Intressimäärad 
karmistuvad

Euroopa Keskpank (EKP) 
jätkab lähiajal intressimäärade 
kiiret tõstmist. Meie hinnangul 
kergitab keskpank veel sel aas-
tal intressimäärasid kokku 125 
baaspunkti ja järgmise aasta 
veebruari ja märtsi kohtumis-

Maailmamajanduse 
väljavaade on sünge

tel kokku 50 baaspunkti. Nii 
jõuab järgmise aasta kevadeks 
EKP hoiuse püsivõimaluse int-
ressimäär 2,5 protsendini ja 
peamise refinantseerimiste-
hingu intressimäär 3 protsen-
dini.

Aeglustuv inflatsioon ja 
nõrgenenud majandus peaksid 
siis rahapoliitika karmistami-
se peatama. Järgmise aasta lõ-
pus ja ülejärgmise alguses 
peaks EKP oma intressimäära-
sid veidi langetama.

On oht, et rahapoliitika 
karmistamine Euroopas teeb 
majandusele rohkem halba kui 
head. Kõrged intressimäärad 
mõjutavad reaalmajandust, sa-
mas, kui pakkumispiirangutest 
tingitud inflatsioonile on neil 
väike mõju. Valitsused võivad 
küll oma fiskaalpoliitikaga ma-
jandusraskuste korral appi tul-
la, kuid vigade tegemise võima-
lus on suur.

Kui liiga ettevaatlik ja pas-
siivne fiskaalpoliitika võib põh-
justada suuremat majandus-
langust, siis ülemäärane sti-
muleerimine võib muuta kõrge 
inflatsiooni püsivamaks.

USA dollar on sel aastal jät-
kuvalt tugevnenud, samas kui 
euro vahetuskurssi mõjutab 
negatiivselt energiakriis. Sa-
muti toetab dollarit veel lähi-
ajal USA Föderaalreservi jõuli-
sem intressimäärade tõstmine 
võrreldes enamike Euroopa 
keskpankadega.

Eesti majandust ootab ees 
raskem aeg

Eesti SKP kasvas esimesel 
poolaastal 2,4%, kuid teine 
poolaasta on tunduvalt keh-
vem.

Majanduse kindlustunne on 
järsult halvenenud, välisnõud-
luse nõrgenemine on vähenda-
nud kaupade eksporti ja tööt-
leva tööstuse toodangut, ko-
dumajapidamiste ostujõu lan-
gus on aga järsult pidurdanud 
jaekaubanduse kasvu. Kasva-
vad kulud, sealhulgas kõrge-
mad energiahinnad, samal ajal 
kui nõudlus on nõrgenenud, 
avaldavad survet ettevõtete 
likviidsusele ja konkurentsivõi-
mele. Need suundumused lä-
hikuudel tugevnevad.

Vaatamata oodatavale väi-
kesele majanduslangusele sel-
le aasta teisel ja 2023. aasta esi-
mesel poolel, oleme selleks 
aastaks prognoosinud 0,5% 
SKP kasvu ja järgmiseks aas-
taks majanduskasvu seisku-
mist. Kõrge inflatsiooni tõttu 

kasvab majandus jooksevhin-
dades siiski kiiresti. 

Väga kiire tarbijahindade 
tõus jätkub ka järgmistel kuu-
del, kuigi aastases arvestuses 
kasv ilmselt aeglustub. Ok-
toobris peaks kuine inflatsioon 
olema negatiivne tänu valitsu-
se energiatoetustele, mis lan-
getavad kodumajapidamiste 
elektri-, gaasi- ja küttehindu. 
Majapidamiste ostujõu langust 
leevendavad energiatoetused, 
mis moodustavad 0,5% SKPst. 

Hinnad peaksid tänavu 
tõusma ligi 19% ja järgmisel 
aastal veel ligi 9%. Enim mõju-
tavad sel aastal hinnatõusu 
energia ja toit. Hindade kasvu 
aeglustumine tuleneb kõrge-
mast baasefektist, aga ka nõud-
luse aeglustumisest nii kohali-
kul kui ka globaalsel turul. 

Tööjõuturg
Töötuse määr peaks lähi-

ajal mõnevõrra suurenema, 
kuid langeb majanduse taastu-
misel. Swedbanki prognoosi 
järgi tuleb selle aasta töötuse-
määraks ligi 6%, kuid järgmi-
sel aastal tõuseb see veidi üle 
7%.

Palgakasvu toetavad töö-
jõupuudus, kõrgem miinimum-
palk, palgatõus avalikus sekto-
ris ja jõuline palgasurve tööta-
jate poolt, kes ei taha, et nen-
de elatustase hüppeliselt tõus-
va inflatsiooni tõttu oluliselt 
langeks. 

On oht, et rahapoliitika 
karmistamine Euroo-

pas teeb majandusele 
rohkem halba kui 

head. 

Pärast elatustaseme lan-
gust 9% võrra läheb viis aastat 
enne, kui elatustase jõuab eel-
mise aasta tasemele. Ukrainla-
sed on tööjõupuudust leeven-
danud vähe. Töötukassa kaudu 
on seni töö leidnud ligi 6000 
sõjapõgenikku, mis on vaid 
0,9% kogutööhõivest. Ligi 
6000 ukrainlast otsivad töötu-
kassa kaudu veel tööd. 

Valitsuse suured kulutused 
halvendavad riigirahandust. 
Valitsussektori eelarve jääb 
prognoosiperioodil defitsiiti, 
samas kui riigivõlg järk-järgult 
suureneb. See toob kaasa suu-
remad intressimaksed ja väik-
sema puhvri järgmise kriisi 
mõjude leevendamiseks, riigi-
võla edasise kasvu ja võimalik, 
et ka maksukoormuse suure-
nemise. 

Elatustase-
me langus: 
hinnad peak-
sid tänavu 
tõusma ligi 
19% ja järg-
misel aastal 
veel ligi 9%. 

Foto on il-
lustratiivne.

Ei teadnud, kas Kalev tuleb 
meistriks!

V iimane eesti film, mida 
vaatasin, oli mängufilm 

„Kalev“. Nähtavasti olen üks 
neid väheseid, kes ei teadnud, 
kas Kalev tuleb liidu meistriks 
või ei. Sama lugu oli Ott Täna-
ku dokumentaali vaadates – 
mul puudus teadmine, kas ta 
võidab või ei. Sellises teadma-
tuses oli neid spordifilme isegi 
põnev vaadata – filmist saab 
justkui spordimäng. Üldiselt on 
eesti film ühtlaselt keskpära-
ne, nii on pärast keeruline eris-
tada, mida vaadatud sai.

„Kalev“ tuletas olnu 
meelde

V iimase Eesti filmina vaa-
tasin „Kalevit“. Film meel-

dis väga, paratamatult tekkis 
kaks võrdlusmomenti. Üks 
võrdlus oli venelaste vändatud 
„Kolme sekundiga“, mis räägib 
samuti korvpallist, N. Liidu 
koondise võidust USA üle 
Müncheni olümpial. Samuti vä-
ga hea film, aga – poliitiliselt 
liiga üle võlli keeratud. Seevas-
tu „Kalev“ pani liblikad taas 

Kinno jõuan 
kahetsusväärselt harva

K inno jõuan kahetsusväär-
selt harva, ka telerit vaa-

tan väga harva. Eesti filmidest 
käisin viimati kinos vaatamas 
„Talve“, mis mulle väga meel-
dis! „Apteeker Melchiorit“ ei 
ole veel näinud, ootan kuni te-
levisiooni jõuab. Plaan on siis-
ki lähiajal minna kinno „Kale-
vit“ vaatama, olen selle kohta 
vaid positiivset kuulnud.

kõhus lendama. Nagu oleks 30 
aastat tagasi istunud jälle Ka-
levi hallis, vaadanud mängu. Nii 
võimas tunne oli. Et käisin aja-
kirjanikuna Kalevi korvpalli-
meeskonnaga ka Venemaal 
kaasas, siis võin julgelt väita – 
väga ajastutruu.
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Üle 200
õpetaja arutles

Viimsis Eesti hariduse 
tuleviku üle, pidades 

olulimaks probleemiks 
digivahendite kasuta-
mise ja otsesuhtluse 
vahelise tasakaalu 

leidmist.

Pakri lahte lasti siiakalad
RMK Põlula kalakasvatuskeskus 
asustas Lääne-Harju vallas asu-
vasse Pakri lahte 5400 siia noor-
kala, millega anti tubli panus siin-
sete siiavarude täiendamiseks. 
Eelmisel sügisel püüdsid kohali-
kud kalamehed sugukalad, üle tal-
ve inkubeeriti marja ja terve suve 
kasvatati noorkalu. „Siia arvukus 
on vähenenud kõikjal Eestis ja po-
pulatsioonide tugevdamiseks tu-
leb neid juurde asustada,“ selgitas 
RMK Põlula kalakasvatuskeskuse 
juhataja Kunnar Klaas. Siinsete 
siiakalade suurim vaenlane on 
hüljes. (HE)

Rae vald on eeskujuks
Tallinna ja Tartu linn ning Rae 
vald käivitavad projektid, mis pa-
kuvad elanikele võimalust paran-
dustöid teha ning soodustavad 
ettevõtete rohekoostööd. Rae val-
la allasutustele luuakse ringma-
janduse tegevusplaanid ja ühe 
lasteaia ja üldhariduskooli ring-
majanduskava viiakse ellu. Seda 
mõõdetavate tulemustega kava 
saavad tulevikus aluseks võtta ka 
teised omavalitsused ja haridu-
sasutused. (HE)

Eesti inimestele laekub 
massiliselt petukirju
Praegu levivad massiliselt petu-
kirjad, mida saadetakse nii polit-
sei, kaitsepolitsei ja ministeeriu-
mite töötajate nimelt. Inimest 
teavitatakse tema suhtes läbivii-
davast menetlusest, mis on seo-
tud pornograafiaga. Pettuse ees-
märk on inimene segadusse viia 
ja raha välja petta. Kirjades on ka-
sutatud päris politseinike või tun-
tud inimeste, näiteks endise jus-
tiitsministri nime. Tegemist on 
pettusega, sellised e-kirjad tuleb 
kustutada. (HE)

Tallinna bussidesse jõuab 
Maardu gaas
Maardus peatselt avatava biogaa-
sitehase toodangut hakatakse ka-
sutama Tallinna Linnatranspordi 
(TLT) gaasibussides. EKT Ecobio 
tehase ehituslik osa on valmis, te-
hakse ettevalmistusi kääritus-
protsessi käimalükkamiseks. Esi-
mene kuupmeeter gaasi jõuab 
Tallinna bussidesse 2022. aasta 
lõpus. Eestis ainulaadse tehase 
rajamiseks tehti 14 miljoni eurone 
investeering. (HE)

Viimsi/Sportland alistas 
Tallinna Kalev/Audentese
Paf Eesti-Läti korvpalliliiga 23.10 
mängus läksid mõlemad võist-
konnad püüdma hooaja teist või-
tu. Viimsi/Sportland võitis esi-
mese veerandaja 11 punktiga. Tei-
sel veerandajal viigistasid külali-
sed seisu. Teise poolaja alguses 
tegid viimsilased 10:0 vahespurdi, 
mis püsis veel viimase minutini, 
kuid siis õnnestus kalevlastel va-
het pidevalt vähendada, ning 
heitlik ja närviline mäng lõppes 
Viimsi/Sportlandi napi võiduga 
71:69. (HE)

UUDISED

Reede, 28. oktoober
• Kell 11 Laagri kultuurikesku-
ses film „Kalev“.
• Kell 18–20 Gardet Prestige'i 
ürituskeskuses Allikul laste pi-
du.
• Kell 19 Aegviidu rahvamajas 
mälumäng.
• Kell 19 Laagri kultuurikesku-
ses film „Kalev“.
• Kell 19.30 Haiba rahvamajas 
Saue valla sünnipäevapidu, 
esineb ansambel Regatt.
• Kell 22–02 Gardet Prestige'i 
ürituskeskuses Allikul hal-
loweeni disko.

Laupäev, 29. oktoober
• Kell 11 Loo kultuurikeskuse 
lipuväljakult jalutuskäik Vand-
jala külla.
• Kell 11–18 Kallavere kesk-
koolis A. Abergi mälestustur-
niir kreeka-rooma maadluses.
• Kell 12–15 Laulasmaa kooli 
ees suur kõrvitsapidu ja laat.
• Kell 12.30 Tabasalu Arenal 
naiste meistriliiga: JK Ta-
basalu vs JK Tallinna Kalev. 
• Kell 13 Kiisa Saalis eakate 
sügispidu.
• Kell 14 Harju maakonnaraa-
matukogus kohtumine Ellen 
Niidu tütre Maarja Unduskiga. 
• Kell 14 Maardu linnastaadio-
nil Eesti MV jalgpallis (2. lii-
ga): Maardu linnameeskond 
vs Tartu JK Welco 2.
• Kell 16–20 Vasalemma ko-
gukonnamaja (Ranna tee 8) 
avamispidu.
• Kell 17–20 Paldiski linnaväl-
jakul mängib Arni Alandi nos-
talgiahõngulist muusikat oma 
kogust (kui ei saja, tasuta).
• Kell 19 Kehra rahvamajas 
Sander Õiguse soolotund 
„Laiskus ehk seitsmes surma-
patt“.
• Kell 19 Vääna seltsimajas 
vaatemäng ja tantsupidu.

Pühapäev, 30. oktoober 
• Kell 14 Foruse spordikesku-
ses minikonverents „Viimsi 
Eesti korvpallis 20“ (tasuta).
• Kell 11 Anija mõisas laste-
hommik „Oswald avastab Ilo-
ni imedemaad“.
• Kell 12 Keila kultuurikesku-
ses tsirkuseetendus.
• Kell 13 Jõelähtme kirikus 
Tallinna Poistekoori ja Kristjan 
Kannukese heategevuslik 
kontsert.
• Kell 16.30 Alavere rahvama-
jas Kose näiteseltsi „Kikerdis“ 
etendus „Minu elu lavalauda-
del“.
• Kell 17 Foruse spordikesku-
ses korvpallimatš Viimsi/
Sportland vs Avis Utilitas 
Rapla.
• Kell 18 Kose-Uuemõisa küla-
keskuses Hedvig Hansoni 
soolokontsert (tasuta).

Esmaspäev, 31. oktoober
• Kell 14 Kiisa noortekeskuses 
halloween – iga noor, kes tu-
leb kostüümis, saab väikese 
üllatuse.
• Kell 17 Vääna kultuuriaidas 
laste halloween.
• Kell 17 Harjumaa muuseu-
mis halloween – räägitakse 
jubedaid legende.
• Kell 17–21.30 Laagri kultuu-
rikeskuses halloweeni pidu.

Teisipäev, 1. november
• Kell 19 Keila kultuurikesku-

ses Indrek Taalmaa monoe-
tendus.

Kolmapäev, 2. november
• Kell 19 Harjumaa muuseu-
mis hingedepäeva kontsert 
(tasuta).
• Kell 19 Kumna kultuuriaidas 
Riho Sibula kontsert.
• Kell 19 Saku kirikus hinge-
depäeva kontsert (tasuta).

Neljapäev, 3 november
• Kell 11.30 Alavere rahvama-
jas Lasteteatri lavastus „Kui-
das saada heaks“
• Kell 18.30 Kehra muuseumis 
film „14 käänet“ (tasuta).
• Kell 19 Keila kultuurikesku-
ses Tom Lumeni (Ungari) ki-
tarrikontsert.

Reede, 4. november
• Kell 17 Viimsi Artiumis est-
raadiõhtu Vaariku ja Veskiga.
• Kell 18 Muraste kinopunktis 
lastefilm „Kapten Morten lolli-
de laeval“.
• Kell 18 Viimsi raamatukogus 
Tom Lumeni (Ungari) kitarri-
kontsert.
• Kell 18 Ääsmäe ÄKKKis hin-
gedepäeva kontsert (Marek 
Sadan, Martin Trudnikov).
• Kell 19 Jõelähtme rahvama-
jas LavaGrupi etendus „Grafi-
ti“.
• Kell 19 Anija mõisas Kristii-
na Ehini ja Silver Sepa luule- 
ja lauludeõhtu.
• Kell 19 Rae kultuurikeskuses 
lühifilm „Vanamees ja Põr-
sauss“ ja parimad palad.
• Kell 19 Saku Saalis Priit Piu-
si ja Kait Kallo stand-up-ko-
möödia „Midagi ikka“.
• Kell 19 Laagri kultuurikesku-
ses Saue valla sünnipäeva-
kontsert (Rein Rannap jt; ta-
suta).
• Kell 20 Turba kultuurimajas 
esineb popmuusik Hunt e 
Andrus Muld.

Laupäev, 5. november
• Kell 10–14 Maardu linnas-
taadionil jalgpalliturniir „Maar-
du cup 2022“.
• Kell 11 Saku kultuurikesku-
ses muusikaline lastelavastus 
„Lambaarst“ (tasuta).
• Kell 11 Saku spordikeskuses 
ETSÜ 10 tantsu meistrivõistlu-
sed (Danceland karikaetapp).
• Kell 18 Alavere rahvamajas 
Siiri Sisaski kontsert.
Pühapäev, 6. november
• Kell 15 Kehra rahvamajas 
väikekannelde võistumängimi-
ne.

Teisipäev, 8. november
• Kell 11 Saue Väärikate üli-
koolis zooloog Aleksei Turovs-
ki loeng.
• Kell 18 Rae kultuurikeskuse 
kohvikus väärtfilm „Kukerpilli-
de rapsoodia“.

Kolmapäev, 9. november
• Kell 13 Saku noortekeskuses 
mardipäeva tähistamine.

Neljapäev, 10. oktoober
• Kell 16 Kiisa noortekesku-
sesse tuleb külla vallavanem 
Marti Rehemaa.
• Kell 18 Kose kultuurikesku-
ses kogupere muusikaline ko-
möödia „Will, Will, krokodill“.
• Kell 19 Turba kultuurimajas 
film „Kalev“.

TULEMAS HARJU ARV

LÜHIDALT

Tallinna-Viljandi maan-
tee äärses Luige alevikus, 
ringtee vahetus lähedu-
ses toimetavad mehed ja 
suured masinad. Pinnase-
kiht on eemaldatud, nüüd 
käib vundamendi rajami-
ne. Nagu hakkaks Luige-
le, bensiinijaama kõrval 
olevale tühimaale midagi 
suurt kerkima. 

„Siia tuleb suur kaubanduskes-
kus, kus suurim pind on Rimil, 
kes on meie ankurrentnik; tei-
sele korrusele leiab koha avar 
jõusaal. Võib julgelt öelda, et 
sellest saab piirkondlik kau-
banduskeskus, kus on ka kor-
ralik toiduala, sest läheduses 
söögikohti ei ole. Tuleb vähe-
malt kolm erinevat toitlustajat. 
Lisaks apteek, lemmikloomade 
pood...“ kõneleb kinnisvaraa-
rendaja Real State juhatuse lii-
ge Ardi Roosimaa.

Kokku peab ärikeskuse esi-
meses etapis valmima 4000 m2 
müügipinda ja valmis peab ka-
hekordne hoone olema järgmi-
se aasta lõpuks. Hoone juurde 
on ette nähtud ka ruumikas 
parkla.

Teine etapp
Ärikeskuse esimesest eta-

pist Tallinna poole peab tule-
ma teine etapp, kus saavad ole-
ma mitmed kiirtoitlustusko-
had, edasi stock office-tüüpi 
laod. „Need ladu-kontor-esin-
dus tüüpi ärihooned on prae-
gu väga popid, nõudlus nende 
järele on väga suur. Eriti siin 
Tallinna ümbruses. Mugavad ja 
uuenduslikud lahendused lo-
gistiliselt väga atraktiivses asu-
kohas pakuvad meie klientide-
le kindlasti huvi,“ sõnab aren-
daja. Esimese stock office-tüü-
pi ärihoone juurde kerkib veel 
teinegi ja siis ka üks büroohoo-
ne 40 kontoripinnaga.

„See kõik kokku on teine 

Luigele kerkib uhke 
ärikeskus

ÜLO RUSSAK
ylo@harjuelu.ee

10 aastat kaupluseta
Kaire Roosileht, Luige kü-
laseltsi juhatuse esimees

Luige piirkonnas elab vähe-
malt 2000 inimest ja meil 
pole ühtegi kauplust, kuigi 
oleme üritanud teha kõik, et 
mõni kauplus ka meie kanti 
tuleks. Mõned poekesed 
meil varem olid, sama koha 
peal, kus nüüd ärikeskus 
kerkib, aga kui hakati Luige 
ringteed ehitama, sulgesid 
needki uksed. Nii et rohkem 
kui kümme aastat oleme il-
ma kaupluseta olnud. Pikka 
aega oli lähim pood Järve 
kaubanduskeskus Tallinnas, 
nüüd on ka Raudalul õnneks 
kauplus. Meil on siin praegu 
ainult hamburgeriputka 
maantee ääres, kus müüak-
se ka õlut ja suitsu. Väga 
nõukaaegne. 
Muidugi ootame uut ärikes-
kust väga. Apteek on ülimalt 
vajalik, juuksur võiks olla. 
Jõusaal kulub ära, meil on 
väga sportlik rahvas. Prae-
gust ehitustempot vaadates 
usun, et järgmise aasta jõu-
luostud saame juba uuest 
kaubanduskeskuses teha. 

KOMMENTAARetapp,“ kõneleb Ardi Roosimaa. 
Teise etapi konkreetset valmi-
misaega ta siiski ei luba, pakub, 
et see saab olema kolmveerand 
aastat kuni aasta pärast esime-
se ärihoone valmimist. Kokku 
peab äripinda esimeses ja tei-
ses etapis valmima 10000 ruut-
meetrit.

Rohelus säilib
Bensiinijaamast linna poo-

le kasvab praegu kena noor 
männik. Kas see vahepealne 
roheala arenduste käigus säi-
lib? 

„Mitte täielikult, aga pla-
neeritud on jätta rohesaareke-
sed, mis peavad lahutama 
kliendiliikluse elumajadest,“ 
täpsustab Ardi Roosimaa.

Kinnisvaraarendaja Real 
State kõhkles alguses selle 
arendusega alustades, kas lei-
dub ikka kliente... „Nüüd on 
kindlust kõvasti juurde tulnud. 
Nii paljud ettevõtted tunnevad 
Kiili tuleku vastu huvi,“ kõne-
leb arendaja. Järelikult täidab 
see projekt Kiilis lünga.

Ka kiidab arendaja Ardi 
Roosimaa koostööd vallavalit-
susega. „Meil on erinevates 
valdades kinnistud, arendused. 
Nii hästi ei suju aga asjaajami-
ne kuskil,“ kinnitab Roosimaa.

Ehitajaks on Eventus Ehi-
tus OÜ. 

Ärihoone makett.

Real State juhatuse liige Ardi Roosimaa. Foto Ülo Russak
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Paljudel pole aimugi, et 
üks ohvriterohkeim me-
relahing maailma ajaloos 
toimus 81 aasta eest Har-
jumaal, Juminda poolsaa-
re lähistel, kus hukka sai 
kuni 15 000 inimest ja 
põhja läks 64 laeva. Nüüd 
on Kiur Aarmal ja Jaak 
Kilmil sellest valmimas 
film.

15. oktoobril näitasid nad Len-
nusadamas järgmisel aastal ek-
raanidele jõudva filmi treilerit, 
sealsamas on avatud ka näitus 
„Põrgu Läänemerel. Juminda 
meretragöödia 1941“.

Jaak Kilmi sõnul on film Ju-
minda merekatastroofist en-
nekõike inimeste lugu, kus 
kümned hukkunud laevad, mis 
sellest läbi sõidavad, on pigem 
draamalavadeks. 

„Evakueerumise eelõhtust 
kuni erinevate eluga pääsemis-
teni, jutustavad seda lugu osa-
lenute hääled, mis isekeskis 
põimuvad. Need on hääled 
kõikvõimalikest sündmus-
punktidest: laevade mootori-
ruumidest, hävituslennukilt, 
piirivalvekaatrilt, päästepaa-
dist, kambüüsist, kajutist, hul-
pimas mustade lainete vahel,“ 
rääkis Kilmi.

Osalised räägivad vähemalt 
neljas keeles, milles inimesed 
neil traagilistel öödel Soome 
lahel kõnelesid, karjusid, käs-
kisid, palvetasid, kartsid, 
raporteerisid või appi hüüdsid 
– eesti, vene, saksa, soome. 

Kuna tegu on ajaloolise ai-
nesega, jutustatakse Kiur Aar-
ma sõnul neid lugusid läbi do-
kumentaalkaadrite, vanade fo-
tode ja animatsiooni.

„Usume, et oma filmiga 
saame tuua merepõhja unus-
tatud dramaatilised lood taas 
pinnale ja panna nendele kat-
kenud lugudele lõpuks punkti. 
Tahame esitada sündmuste ja 
inimeste omavahelisi seoseid 
dramaturgiliselt, jäädes see-
juures ajalooliselt ja dokumen-
taalselt korrektseks,“ ütles 
Aarma. 

Näitus, mis on samale tee-
male pühendatud, avati tra-
göödia 81. aastapäeval. „Jumin-
da poolsaare lähistel Tallinna 
evakuatsiooni käigus toimunud 
lahing, mis viis kahe päeva 
jooksul, 28.–29. augustini 1941 
endaga kaasa kordi rohkem 
hingi kui üleilmselt teadaole-
vad Pearl Harbour või Dunkirk, 
on eestlastele ja maailmale 
suuresti tundmata lugu,“ ütles 
meremuuseumi juht ja näituse 
üks algatajaid Urmas Dresen 
avamisel. Kui jaapanlased ülla-
tuslikult 1941. aasta 7. detsemb-
ril Pearl Harborit ründasid (mis 
kiskus USA II ilmasõtta), huk-
kus 2467 inimest.

Maailma üks ohvrite-
rohkem merekatastroof

Tavaliselt kasutatakse toi-
munu kohta terminit „miinila-
hing“, mis raamatu „Juminda 

Juminda merekatastroofist
valmib ajalooline film

ASKUR ALAS
askur.alas@
harjuelu.ee

miinilahing 1941“ autorite Ma-
ti Õuna ja Hanno Ojalo hinnan-
gul on omaette nähtus. „Ju-
minda miinilahing oli merela-
hingu omapärane liik. Lisaks 
miinitõkete läbimisele ründa-
sid Balti laevastikku Saksa len-
nukid, Saksa ja Soome sõjalae-
vad ning tulistasid Soome ja 
Saksa rannakaitsesuurtükid. 
Enamik laevu hukkus miinidel, 
kuid osa ka õhurünnakutest, 
üks torpeedotabamusest ja üks 
suurtükimürsust,“ kirjutavad 
sõjaajaloolased.

Raamatus täpsustatud and-
metel asus 28. augustil 1941 
Tallinnast Kroonlinna ja Le-
ningradi poole teele 232 laeva. 
Lisaks meeskondadele oli lae-
vadel veel u 42 000 inimest, sõ-
javäelasi, mobiliseerituid, tsi-
viliste. Nad ei teadnud, et Ju-
minda kandis ootas neid 1612 
miini, Saksa suurtükid ning 
Soome ja Saksa torpeedokaat-
rid. Samal päeval olid Saksa 
väed Tallinna vallutanud ja Pu-
nalipulisel Balti laevastikul oli 
põgenemisega tuli takus. Ve-
nelased olid Tallinnas kotti jää-
nud ja pidid evakueeruma. 

Juminda neeme ja Soome 
ranniku vahele olid soomlased 
ja sakslased miine paigutanud 
juba alates 22. juunist, esime-
sed pandi Mohni saarest ja Ver-
gi sadamast põhja poole. Balti 
laevastiku juhtkond vaatas 
kaks kuud tegevusetult pealt, 
kuidas sakslased-soomlased 
nende hävitamist ette valmis-
tavad, vaevumata isegi mii-
niluuret tegema. Sealjuures oli 
Balti laevastikul märgatav jõu-
dude ülekaal. Arvatavalt puu-
dus neil ka plaan miinide traa-
limiseks.

Selle asemel täitsid nad 
Stalini käsku propagandistliku 
eesmärgiga ja sõjaliselt tähtsu-
setu lahinguülesande soorita-
miseks – Berliini pommitami-

seks –, vedades kiirete mii-
nitraaleritega lennukitele 
pomme. Neid olnuks vaja aga 
hoopis miinide traalimiseks 
kasutada.

Tallinna hävitamine ja 
paaniline evakuatsioon

Neli päeva enne sakslaste 
jõudmist hakkasid venelased 
süstemaatiliselt Tallinna hävi-
tama – õhati-purustati teha-
seid, elektrijaam, leekides hä-
vis ka Balti jaam. Sakslaste lin-
na jõudes hakkasid nad paani-
liselt põgenema, osad laevad 
läksid teele pooltühjalt. Vale-
arvestuse läksid laevakonvoid 
teele plaanitust 10–14 tundi hil-
jem, mistõttu ei jõutud Jumin-
da miinivälja päevavalguses lä-
bida. 

Esimene laev, aurik Ella, 
kohtus miiniga Koipsi saare 
joonel õhtul kell viis ning vajus 
mõne minutiga põhja. 930st 
inimesest pääses vaid 123. Vee-
rand tundi hiljem sõitis miini-
le puksiir LP-5, mis oli pääst-
nud merest Ellalt pääsenuid. 
Samal ajal hakkasid tulistama 
Juminda poolsaarel asunud 
Saksa suurtükivägi ja peagi 
jõudsid kohale ka Saksa lennu-
kid.

Kaks tundi hiljem lendas 
õhku esimene allveelaev S-5 ja 
veidi hiljem hävitaja Jakov 
Sverdlov, mille pardal olevat ol-
nud ka kurikuulus NKVD-lane 
Sergei Kingissepp (Viktor Kin-
gissepa poeg) ja võib-olla ka 
ENSV Rahvakomissaride Nõu-
kogu esimees Johannes Lauris-
tin.

Hanno Ojalo on kirjutanud, 
et esialgu suutsid venelaste 
konvoid hoida kiilveerivi, kuid 
üsna varsti läks rivi segi. „Mii-
nitraalerid suutsid puhtaks 
traalida üsna kitsa faarvaateri 
(eri andmetel 200–500 m), mil-
lest väljumine oli üliohtlik. Kuid 

Peipsiääre ja Lõuna-Eesti
talukaup

Kaubaringid toimuvad iga nädal ja valikusse lisanduvad 
jooksvalt maitsvad talutooted!

Pakume Harjumaal, Tartumaal, Jõgevamaal, Järvamaal, 
Lääne-Virumaal ja Raplamaal kojuvedu.

Miinimum tellimuse summa tasuta tarne puhul 25 €.

• Talvekartul Gala ja Laura 
(pudrukartul ka tulemas) 
25 kg kott 19 €, alates 
kahest kotist 17 €
• Sibulakott
5 kg 15 € (3 €/kg)
10 kg 25 € (2,5 €/kg)
15 kg 30 € (2 €/kg)
• Praetud Peipsi ahven 
tomatikastmes 250 g 4 €
• Praetud Peipsi koha 
tomatikastmes 250 g 5 €
• Kodused marineeritud

kurgid 900 g purk 4 € 
(originaal, paprikaga, 
tšilliga)
• Porgand pesemata
5 kg kott 12 €
• Peet 5 kg kott 8 €
• Kaalikas 5 kg kott 9 €
• Kapsas 5 kg kott 8 €
• Küüslauk 1 kg 9 €
• Õunad „kuldrenett“
1 kg 3 €, kastiga ostes
15 kg 40 € (2,66 €/kg)
• Õnne talu mesi 625 g 6 €

Tellimuse soovist andke 
märku Facebook'i lehe
Suu Magusaks kaudu
või saates sõnumiga
oma soov numbrile

5666 9229.
Kuulutus ei aegu!

OTSIB TÖÖKAID

TÄNAVATE 
HOOLDETÖÖTAJAID,

kelle töö tulemusel on
linnatänavad, bussipeatused 
vastavalt kvaliteedinormidele 
hooldatud ja lumest puhtad.

Heal kandidaadil on
olemas B kategooria juhiload ja
valmisolek töötada 
välitingimustes.

Pakume
motiveerivat töötasu,
häid töötingimusi,
sõbralikku kollektiivi.

Lisainfo
Töökoht asub Tallinnas.

Kontakt
Reimo Karu, 500 1803
reimo.karu@eteed.ee

Juminda miinilahing
lühidalt

• Toimus 28.–29. augustil 
1941. Juminda poolsaare lä-
hedal 
• 232st teele asunud laevast 
läks põhja 64 (24 sõjalaeva 
ja 40 tsiviillaeva), sh 18 
Eesti laeva ja 14 Läti-Leedu 
laeva. Vähemalt üks laev 
põgenes Soome ja kolm jäid 
Tallinna reidile.
• 42 000st inimesest jõudis 
kohale vaid 27 000, hukkus 
umbes 15 000, sh 5000 tsi-
viilisikut. Eestlasi hukkus 
1000–3000.
• 27 000st Kroonlinna koha-
le jõudnust oli merest pääs-
tetuid koguni 16 000.
• Vastaspool – sakslased ja 
soomlased – ei kaotanud 
miinilahingus ainsatki ini-
mest.

TEAVE

loomulikult sattus ujuvaid mii-
ne ka puhtakstraalitud laeva-
teele,“ kirjutas Ojalo.

Õhtupimedas hakkas laevu 
üha sagedamini õhku lendama. 
Näiteks sai aurik Vironia pom-
mirünnakus rängalt vigastada, 
kaotas juhitavuse ning jätkas 
teekonda päästelaeva Saturn 
puksiiris. Mõne tunni pärast 
said mõlemad laevad kannata-
da miiniplahvatustes ja uppu-
sid. Vironial olnud 700st inime-
sest pääsesid väga vähesed. 
Suurim ohvrite arv – 1760 – oli 
aurik Kalpaksil.

Admiral Vladimir Tributs 
andis küll lõpuks korralduse pi-
medas seisma jääda, kuid sel-
lest oli juba vähe abi – ka seis-
vate laevade külge triivisid me-
remiinid. On selge, et Tributsi 
käpardlikkus aitas katastroo-
file kaasa. Lisaks kõigele jättis 
ta 29. augusti hommikul kon-
void üksi ja põgenes torpeedo-
kaatril Leningradi.

Võib vaid ette kujutada õu-
dust, mis Juminda kandis valit-
ses. Üksteise järel õhku lenda-
vad ja uppuvad laevad, tuhan-
ded vees ulpivad inimesed, nii 
elusad kui surnud, haavatute 
oiged ja uppujate appikarjed... 
Sisuliselt tapatalgud. 

Jaak Kilmi ja Kiur Aarma (vasakult 2. ja 4.) koos teiste näituse „Põrgu Läänemerel. Ju-
minda meretragöödia 1941“ autoritega (vasakalt: Aivar Jürgenson, Katrin Sipelgas, San-
der Jürisson) selle avamisel 28. augustil 2021. Foto Meremuuseum / Hendrik Osula

Juminda poolsaa-
re tippu paigaldati 
1981. aastal mä-
lestusmärk.  Foto Wi-
kipedia / Andrei Beljanin
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metalluste valmistamisel
metalluste valmistamisel

ja paigaldamisel!ja paigaldamisel!

info@rauduks.ee
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Raivo Sell on Tallinna 
Tehnikaülikooli mehaani-
ka ja tööstustehnika ins-
tituudi robootika tenuu-
riprofessor. Lisaks tegut-
seb ta Jumindas ka vaba-
tahtliku merepäästjana. 

Raivo Sell on väikelaevadega 
tegelenud 22 aastat ja seetõttu 
oli üsna loomulik, et ta nii en-
da kui ka üldisema mereohu-
tuse teadlikkuse suurendami-
seks liitus vabatahtliku mere-
pääste üksusega. 

„Minu suvekodu asub Ju-
minda poolsaarel ja kuna me-
rel olen ikka ainult suviti, siis 
liitusin 2015. aastal Juminda 
SAR merepäästeüksusega,“ ju-
tustab ta. Vabatahtlik mere-
pääste on reguleeritud polit-
sei- ja piirivalveseadusega ja 
ühingud omavad politsei tun-
nistust. See tähendab, et kõik 
liikmed peavad olema läbinud 
koolituse ja politsei teeb regu-
laarseid kontrolle ning teste 
hindamaks merepäästeühingu 
võimekust. 

Merepäästjatele on Selli sõ-
nul välja töötatud kaheastme-
line pädevusmudel, kus ena-
mus meeskonnast peab olema 
läbinud esimese astme kooli-
tuse ja meeskonna juhid teise 
astme koolituse. Lisaks tuleb 
ennast pidevalt koolitustel ja 
harjutustega täiendada, et po-
litsei poolt tunnustatud mere-
päästja staatus säiliks. Sellest 
omakorda sõltub ühingu ra-
hastamine ja valmisoleku tase.

Oskus merel käituda
Harjutusi korraldatakse nii 

ühingute üleselt kui ka iseseis-
valt, enamasti Hara lahel. Õp-

Raivo Sell – professorist merepäästja

Merepäästjad õnnetusele reageerimas. Raivo Sell merepäästekaatri roolis. Fotod erakogu

pused sisaldavad näiteks otsin-
guülesandeid, pukseerimist, 
kannatanute aitamist ja muud 
vajalikku. 

„Minu enda jaoks on ehk 
kõige olulisem enese harimine 
ja treenimine mereohutuse 
seisukohalt: kui olen ise merel, 
siis oskan hädaolukorras käi-
tuda,“ kinnitab Sell. „Õnneks ei 
juhtu tõsisemaid ohuolukorda-
sid just väga tihti, enamik väl-
jakutseid on pigem seotud juh-
tumitega, kus inimelud pole 
ohus – tehnilised rikked või 
plaanilised abitööd, näiteks 
pukseerimine,“ ütleb vabataht-
lik päästja.

Sell räägib, et Juminda SAR 
on uue pilootprojekti liige, kus 
Eestis üritatakse sarnaselt 
põhjamaadega käivitada nn 
Trossi süsteemi, kus sellega lii-
tunud väikelaeva omanikud 
saavad vajadusel tasuta tehni-

list abi, kui merel midagi juh-
tub. Tegemist on sisuliselt na-
gu kindlustusega, kus liikme-
maksu maksunud väikelaevnik 
saab abi, sõltumata sellest, kus 
ta parasjagu asub.

Tuleb leida töökindel 
ja lihtne droon, mida 

suudaks enamus vaba-
tahtlikke päästeko-

mandosid rakendada.

Tänavune suvi oli Selli sõ-
nul päris rahulik ja ühtegi õn-
netust tema piirkonnas ei juh-
tunud. „Eelmistest hooaega-
dest tuleb meelde üks mar-
kantsem juhtum, kus meie 
ühing osales ümberläinud uju-
vekskavaatori pukseerimine,“ 
meenutab ta. „Paraku masin 
pukseerimise ajal uppus ja 
oleks võinud ka pukseeriva 
paadi kaasa tõmmata, kui õige-

aegselt poleks saanud lukus-
tusmehhanismi hädapäästikut 
vajutada.“

Palju uusi ja huvitavaid 
võimalusi

Selli sõnul on neil suvi jaga-
tud nädalate kaupa ära mere-
päästjate vahel, kes on vasta-
valt valves ja merepääste sünd-
muse korral ka reageerivad. 

„Ka annab osalemine vaba-
tahtliku merepäästja töös või-
maluse harjutada erinevate 
alustega sõitmist, erinevaid 
operatsioone, näiteks lootsi 
viimist sõitvale laevale, mida 
tavameresõitjana tõenäoliselt 
kunagi ette ei tuleks,“ selgitab 
ta. 

Lisaks on väga oluline ka 
tegelemine noortega, et me-
reohutust juba maast-madalast 
kasvatada. „Selleks teeme 
iga-aastaselt noorte mereohu-

tuse laagreid erinevatele vanu-
segruppidele, kus läbi erineva-
te tegevuste kasvatame noor-
test põlvkonna, kes peavad me-
reohutust oluliseks,“ räägib 
Sell.

Kasulikud teemad 
tudengitele

Sell on veendunud, et teh-
nikaülikooli amet ja teadustöö 
suund on kindlasti ka seotud 
merepääste üksuse tegemiste-
ga. „Näiteks olen pakkunud tu-
dengitele välja lõputöö teema-
sid, mis on praktiliselt vajali-
kud merepääste töös. Selleks 
on olnud laevale päästeplat-
vormi ja drooni lennuplatvorm 
projekteerimine päästelaeva-
le,“ ütleb ta.

Just droonide rakendamine 
on olnud üks Raivo Selli huvi 
vabatahtlike merepäästjate ot-
singuvõimekuse arendamiseks 

– kuidas leida hea, töökindel ja 
lihtne droon, mida suudaks 
enamus vabatahtlikke pääste-
komandosid rakendada ja seda 
ka raskendatud ilmastikuolu-
des laevalt lendu lastes ja taga-
si laevale tuues.

Isejuhtivate sõidukite 
hingeelu tundja

Raivo Sell tunneb tehnika-
ülikooli professorina hästi ka 
isesõitvate sõidukite hingeelu. 
Tudengite puudust sel erialal 
pole, sest robootika ja isejuh-
tivad autod tõmbavad noori tä-
napäeval lausa magnetiga. 

Sell usub, et peagi on üle 
maailma oodata isejuhtivate 
sõidukite, ka autonoomsete 
väikebusside kasutuselevõttu, 
ehkki enamik projektidest on 
veel katsetamise faasis. Prob-
leem on selles, et need masi-
nad suudavad küll täita aren-
dajate ootusi rangelt kontrolli-
tud keskkonnas, aga ei tule toi-
me ootamatutes olukordades. 

Ka möödasõit on isesõitva-
te autode jaoks üks keeruka-
maid manöövreid, milles ini-
mene siiani masinat ületab. 
Tehnikaülikooli uurimisrühm 
eesotsas Raivo Selliga töötas 
hiljuti välja uue algoritmi, tänu 
millele muutub isesõitva auto 
möödasõit sujuvamaks, kiire-
maks ja ohutumaks, säilitades 
manöövri ajal vajaliku ohutus-
kauguse. See tähendab, et ise-
juhtiv sõiduk muutub üha tar-
gemaks. 

KETLIN RAUK

2.00 €/sõidualustus

0.50 €/km

0.17 €/min ajatasu

kodutuleohutuks.ee

SUITSUANDUR
TÖÖKORRAS 

PÄÄSTAB ELU!

Kontrolli suitsuandurit Kontrolli suitsuandurit vähemalt vähemalt 
kord kuuskord kuus. Aegunud seade . Aegunud seade 

vaheta välja jubavaheta välja juba tänatäna..
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Eesti
tipp-pianist
JOHAN

RANDVERE

06.12  kl 19  KUREMAA Loss
07.12  kl 19  TÕRVA kirik-kammersaal
08.12  kl 19  VÕRU Kannel
13.12  kl 19  SAKU Mõis
14.12  kl 19  ANIJA mõisa ballisaal
15.12  kl 19  HAAPSALU Kultuurikeskus
16.12  kl 19  PADISE Mõis

17.12  kl 19  VIIMSI Püha Jaakobi kirik
18.12  kl 17  VIHULA mõisa kontserdisaal
21.12  kl 19  TARTU Ülikooli Aula
25.12  kl 17  PÄRNU Ammende Villa
26.12  kl 16  KURESSAARE Kultuurikeskus
27.12  kl 19  OLUSTVERE Loss Viljandimaal
28.12  kl 19  KEILA-JOA Loss Schloss Fall
29.12  kl 19  RAVILA Mõis Harjumaal

Piletid: Piletikeskus, Piletilevi, Piletimaailm ja www.kontsertkorraldus.ee ning tund enne algust kohapeal.
Info tel 5059625. 

Humoorikas kupleekava

energiavaesel ajal

ARTUR
RAIDMETS

PEETER 
KALJUMÄE

17.11 kl 19  VÕRU Kannel
18.11 kl 19  NÕMME Kultuurikeskus
24.11 kl 19  ANIJA Mõisa Ait
29.11 kl 19  TARTU ERMi Hurda saal
30.11 kl 19  HAAPSALU Kultuurikeskus
02.12 kl 19  TAMSALU Kultuurikeskus

08.11 kl 19  VIIMSI Huvikeskus
10.11 kl 19  KURESSAARE Kultuurikeskus
12.11 kl 17  VIHULA Mõis
15.11 kl 19  KARKSI-NUIA Kultuurikeskus
16.11 kl 19  TÜRI Kultuurikeskus

Piletid
Piletikeskus, Piletilevi, Piletimaailm ja www.kontsertkorraldus.ee 

ning tund enne algust kohapeal. Info tel 5059625. 

tel +372 56 936 429
info@radoonitorjekeskus.ee
www.radoonitorjekeskus.ee

CORENTIUM – 
radooni mõõtmine
hoones.

Hind: al 32 €
Radoonimõõtja hind: 

216 €
(võimalik nii osta 
kui ka rentida)

Radooni mõõtmise ja -tõrjumise 
ekspert

TEGEVUSVALDKONNAD:
• Radooni mõõtmine maapinnast professionaalsete mõõteriistadega.

TÖÖANDJALE:

• Radoonikile müük ja paigaldus; aktiivsete ja passiivsete
radoonitõrjesüsteemide müük ja paigaldus.

• Radooni mõõtmine siseruumides tööaega arvestatavate seadmetega.

• Pakume konsultatsiooni ja erinevaid lahendusi radooni mõõtmiseks
ja vähendamiseks elu-, olme- ja tööruumides.

Eestis haigestub aastas radooni 
põhjustatud kopsuvähki rohkem 
inimesi kui hukkub liikluses!

adooni mõõtmine enne 
ehitust maapinnas. Hind: al 

150 €

Hea seltsi
liige!

19. novembril kell 14.00–17.00 19. novembril kell 14.00–17.00 
tähistame üheskoos Keila Aiandus-tähistame üheskoos Keila Aiandus-
ja Mesindusseltsi 65. sünnipäeva.ja Mesindusseltsi 65. sünnipäeva.

Pidu toimub Seltsi 2. korruse saalis (Ohtu tee 5, Keila). Kavas 
on ühised meeleolukad tegevused ning lisaks pakume 
külalistele suupisteid ja pidupäevatorti.

Osavõtutasu on 5. novembrini 5 eurot ning pärast seda 10 
eurot. Tasuda on võimalik AMSi poodi (sularahas) või sooritades 
ülekande Keila Aiandus- ja Mesindusseltsi arveldusarvele 
EE262200001120078610. Selgitusse palume märkida AMS 65 
ning osaleja(te) nimi. Registreerida on võimalik kuni 10. 
novembrini. Õigeaegne tasumine garanteerib koha peolauas! 
Kohtumiseni peol!

Keila Aiandus- ja Mesindusseltsi juhatusKeila Aiandus- ja Mesindusseltsi juhatus

SILMADE KONTROLL JA PRILLIDE MÜÜK

9. november kell 10.00
Kuusalu rahvamajas. Ette-
registreerimine tel 5323 2454 (kell 8–16)

Kuivasilmatest • Silmarõhu mõõtmine • Optilised päikeseprillid

Silmade kontroll 20 €, prilliostjale TASUTA!

SILMADE KONTROLL JA PRILLIDE MÜÜK

14. november kell 10.00
Loksa raamatukogus. Ette-
registreerimine tel 5323 2454 (kell 8–16)

Kuivasilmatest • Silmarõhu mõõtmine • Optilised päikeseprillid

Silmade kontroll 20 €, prilliostjale TASUTA!

SILMADE KONTROLL JA PRILLIDE MÜÜK

23. november kell 10.00
Ääsmäe külakeskuses. Ette-
registreerimine tel 5323 2454 (kell 8–16)

Kuivasilmatest • Silmarõhu mõõtmine • Optilised päikeseprillid

Silmade kontroll 20 €, prilliostjale TASUTA!

SILMADE KONTROLL JA PRILLIDE MÜÜK

24. november kell 10.00
Raasiku ambulatooriumis. Ette-
registreerimine tel 608 2369 (kell 8–16)

Kuivasilmatest • Silmarõhu mõõtmine • Optilised päikeseprillid

Silmade kontroll 20 €, prilliostjale TASUTA!

Tark pühib sügisel!
Soojust kodudesse soovib

Teie korstnapühija!
info@akorsten.ee

tel 5648 3971

Kelle tööülesanneteks on:
kauba komplekteerimine väljastuseks ja kaubaaluste kiletamine
lao korrashoid

Kandideeri kohe, kui:
oled täpne, kiire ja kohusetundlik
ei karda füüsilist tööd
omad varasemat laotöö kogemus
valdad eesti keelt suhtlustasemel

Omalt poolt pakume:
töötasu 1300.- eurot kuus
vajadusel täiendavat väljaõpet kohapeal
kaasaegset töökeskkonda ning sõbraliku meeskonda
tasuta lõunat ja transporti Tallinnast tööle ja tagasi.

Töö asukoht : Laabi küla, Harku vald

Tööaeg E–R: 8.00–16.30 

Kandideeri lingil https://
bit.ly/3EMwmJx või skaneeri QR kood
Lisainf
e-mail: alina.demenstein@barona.ee

LAOTÖÖTAJA-KOMPLEKTEERIJA

REKLAAMIPINNA 

BRONEERIMINE JA 

TEADETE EDASTAMINE

MYYK@HARJUELU.EE

5660 8202
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Suitsetajad teavad 
omast kogemusest, kui 
raske on suitsetamisest 
loobuda. Isegi kui õn-
nestub teha mõned suit-
suvabad päevad, tekib 
ühel hetkel ikkagi suit-
sunälg ja endalegi mär-
kamatult jõutakse taas 
igapäevase suitsetami-
seni. 

Kui suitsetamisest õnnestub hoi-
duda 28 päeva, siis õnnestub 
teadlaste sõnul lõplikult suitseta-
misest loobumine viis korda suu-
rema tõenäosusega. Mis aitaks 
28 päeva suitsuvabalt olla?

Appi tuleb Ühendkuningriigist 
alguse saanud Stopptoober, mil-
le loojad teadsid, et ühtainust 
imerohtu suitsuvabaks saami-
seks ei ole olemas. See, mis ai-
tab ühel inimesel suitsuvabaks 
saada, ei pruugi teisele sobida. 
Nii käsitleb Stopptoober klassika-
liste apteegikaupade nagu niko-
tiininätsude ja -plaastrite kõrval 
ka selliste alternatiivsete toode-
te nagu e-sigaretid, kuumutatav 
tubakas ja tubakavaba snus, ka-
sutamist suitsetamisest loobumi-
seks. 

Suitsuvabaks e-sigareti 
abil

Üha populaarsemaks suitse-
tamisest loobumise vahendiks on 
mitmetes riikides osutunud e-si-

garetid. Eurobaromeetri uuringu 
järgi kasutas 12% Euroopa suit-
setamisest loobujatest e-sigaret-
ti. Erinevalt sigaretist ei toimu 
e-sigaretis põlemist, vaid spet-
siaalne e-vedelik kuumutatakse 
ning tulemusena tekib nikotiini ja 
sageli ka maitseid sisaldav aur. 
Mõneti sarnanevad e-sigaretid ka 
apteegis müügil olevate nikotiini 
sisaldavate suuõõnespreidega. 

Ühendkuningriigi teadlased ja 
arstid on teinud kindlaks, et võr-
reldes suitsetamisega on e-siga-
reti kasutamine vähemalt 95% 
vähem kahjulik. Inglismaa ees-
rindlik suhtumine e-sigarettides-
se on kindlasti ka põhjus, miks 
juba 2013. aastast on e-sigaretid 
olnud seal kõige kasutatavamad 
suitsetamisest loobumise vahen-
did. Inglismaa terviseameti and-
metel on e-sigaretid aidanud aas-
tate jooksul suitsuvabaks saada 
miljonitel suitsetajatel.

Tubaka põletamise 
asemel hoopis 
kuumutamine

Viimastel aastatel on üha 
rohkem suitsetamisest loobutud 
ka kuumutatava tubaka abil. Ing-
lismaa riikliku suitsetamisest loo-
bumise ja koolitamise keskuse ju-
hendis tuuakse välja, et, kuumu-
tatavad tubakatooted sobivad 
tõenäoliselt suitsetajatele, kelle-
le meeldib tubakas ja kelle jaoks 
muud suitsetamisest loobumise 

Stopptoober:
mis kasu saan 28 suitsuvabast päevast?

vahendid ei sobi. Kuigi tubakat 
kuumutatavad seadmed on eri-
nevad, on tööpõhimõte neil sar-
nane: seade kuumutab spetsiaal-
ses tubakapulgas olevat tubakat 
ja selle tulemusena tekib sisse 
hingatav aur. 

Inglismaa terviseamet on 
kuumutatavate tubakatoodete 
osas leidnud, et võrreldes suitse-
tamisega on nende kasutamine 
kordades vähem kahjulik. Eestis 
on kuumutatavad tubakatooted 
müügil olnud üsna lühikest aega. 
Jaapanisse jõudsid esimesed 
kuumutatavad tubakatooted ju-
ba 2015. aasta lõpus ning täna-

seks on suur hulk jaapanlasi nen-
de abil suitsetamisest loobunud. 
Uuringute kohaselt on tavaliste 
sigarettide müük langenud seal 
33%. 

Suitsust eemale 
nikotiinipadjakestega

Rootsi on väikseima suitseta-
mise levikuga riik Euroopas ja 
selle põhjuseks peetakse snusi 
ja nikotiinipatjade kättesaada-
vust. Kui naaberriigis Norras said 
klassikaline snus ja tubakavaba 
snus ehk nikotiinipadjakesed kät-
tesaadavaks, siis hakati sealgi kii-
resti suitsetamisest loobuma. Nii 

Rootsi kui ka Ühendkuningriigi 
teadlased on kindlaks teinud, et 
snus oma erinevates variantides 
on võrreldes suitsetamisega kor-
dades vähem kahjulik. See on ka 
põhjuseks, miks Rootsis esineb 
muu Euroopaga võrreldes korda-
des vähem suitsetamisega seo-
tud haigusi.

Eestiski on inimesi, kes on 
suitsetamisest loobunud tubaka-
vaba snusi abil. Kasutamise poo-
lest erineb see suitsetamisest ja 
sarnaneb oma toimimiselt pigem 
nikotiininätsuga. Suitsetamiskor-
ra asemel pannakse tubakavaba 
snusi padjake mõneks ajaks huu-

le alla ja sealt imendub nikotiin 
organismi.

Suitsetamisest loobumise 
kasutegurid 

Esimestel suitsuvabadel päe-
vadel pulss ja hapniku tase veres 
normaliseeruvad, kogu vingu-
gaas väljub kehast, kopsud hak-
kavad end puhastama ning mait-
se- ja lõhnataju hakkab parane-
ma. Järgnevate nädalate ja kuu-
dega paraneb vereringe ja kop-
sude töö ning selle tulemusena 
on energiat rohkem ja hingata 
kergem.

Aasta pärast on infarktioht 
vähenenud poole võrra. Kümne 
aasta pärast on suitsetajaga võr-
reldes kopsuvähi risk langenud 
poole võrra. 15 aasta pärast on 
infarkti risk sama, mis mittesuit-
setajal.

Suitsetamisest loobumist 
toetavaid tooteid on rohkem kui 
kunagi varem. Igaüks peaks leid-
ma endale sobiva lahenduse, olu-
line on pealehakkamine. Erineva-
te võimalustega ja endiste suit-
setajate loobumise lugudega 
saab lähemalt tutvuda Stopptoo-
ber.ee lehel. Liitu Stopptoobriga 
ja võta vastu 28 suitsuvaba päe-
va väljakutse! Edukat suitsetami-
sest loobumist!

Stopptoobrit viib läbi MTÜ 
NNA Suitsuvaba Eesti ja toetab 
riigikogu suitsuvaba Eesti toetus-
rühm. 

Loobu suitsetamisest. 
Võida pikem elu!
 Foto Ingmar Kurg

KESKKOND

MTÜ Eesti Metsa Abiks 
(EMA) on Natura 2000 
alade säilimise nimel käi-
nud juba üle aasta kesk-
konnaametiga kohtuteed.

Põhjus, miks EMA nii suurema-
hulise kohtujuhtumi ette julges 
võtta, tuleneb ulatuslikust 
raietegevusest Natura 2000 
aladel (N2000), mis on tehtud 
ilma mõjusid looduskeskkon-
nale hindamata.

Käimasolevat kohtuvaidlust 
peetakse lähikümnendi üheks 
olulisemaks keskkonnateema-
liseks vaidluseks Eestis. Kol-
manda isikuna osaleb protses-
sis ka riigimetsa majandamise 
keskus (RMK). MTÜ EMA on 
kohtus kaebaja rollis.

Halduskohtu otsus kaevati 
edasi

Halduskohus jõudis pärast 
pikka kohtumenetlust seisuko-
hale, et kui N2000 aladel min-
git tegevust tehakse, tuleb eel-
nevalt läbi viia mõjuhinnang. 
Kui aga selgub, et tegevus 
ohustab N2000 ala terviklik-
kust või selle eesmärke, siis sel-
lisele tegevusele luba väljasta-
da ei saa.

„Halduskohus oli üsna re-
soluutne, sest keskkonnaamet 
ei ole senini teinud mitte ühte-
gi asjakohast hindamist N2000 
alade raietele. See oli pretse-
dent Eesti kohtuajaloos ja pidi 
jõustuma 12. oktoobril. Selle 
päevani oli võimalik RMK-l ja 

Suur kohtulahing metsa kaitseks
Vaidluse all on, kas hinnang tuleb teha igale
teatisele
Olav Etverk, keskkonnaameti metsaosakonna juhataja

Eestis on keskkonnamõju hindamine Natura 2000 võrgustiku 
aladel tavapärane praktika. Samas hinnatakse iga kord enne 
keskkonnamõju hindamise algatamist, kas tegevusel võib olla 
ala väärtustele oluline mõju. Täiemahulisi mõjude hindamisi 
viiakse läbi juhtudel, kui eelnevalt on tõendatud, et tegevusel 
võib olla oluline negatiivne mõju Natura 2000 võrgustiku ala 
kaitse-eesmärkidele. Vaidluse all on, kas keskkonnamõju hinda-
misi tuleb teha ka eraldi igale metsateatistele ehk kas metsa-
teatis on tegevusluba keskkonnamõju hindamise ja keskkonna-
juhtimissüsteemi seaduse alusel. Täpsemalt saab vaidlusalusest 
teemast rääkida alles siis, kui kohtuvaidlus on läbi.

KOMMENTAAR

ja looduskeskkonda ja toimivat 
ökosüsteemi ning me ei tohiks 
lubada raietegevusi, millel on 
ilmselge negatiivne mõju. „Iga 
viies liik on väljasuremise ää-
rel, oleme probleeme kaardis-
tanud ja korduvalt neist kõne-
lenud, aga kui läheb tegevu-
seks, siis paratamatult seistak-
se ametiasutuste poolt selle 
eest, et raietegevus saaks toi-
muda ka kaitsealadel,“ lisab 
Sepp.

Kes kannab kohtukulud?
Mõistagi seisab EMA ring-

konnakohtus jätkuvalt selle 
eest, et keskkonnamõjude hin-
damisi läbi viidaks. „Meil on 
raskusi kohtukulude katmise-
ga, sest oleme kodaniku tase-
mel rahastatud. Apellatsiooni-
kaebuses, mille RMK esitas, oli 
üks väga kurvastav punkt: RMK 

kohtukulud peaks maksma 
EMA. RMK kontol on pool mil-
jardit eurot, ometigi nõutakse 
meilt kohtukulude tasumist ju-
hul, kui kohus peaks kalduma 
RMK ja keskkonnaameti kae-
buste poole,“ ütleb Sepp.

Keskkonnaamet kinnitas 
oma kaebuses, et nad toetavad 
RMK-d, mis on Sepa sõnul 
omaette kummaline pretse-
dent. „See ei ole elurikkuse 
hoidmine, kui me töötame sel-
le nimel, et keskkonnamõjusid 
ei hinnataks. Peame lähtuma 
seadusandlusest, kus on selgelt 
kirjas, et tegevuse mõju N2000 
aladel tuleb hinnata,“ räägib 
Sepp.

RMK kommunikatsioo-
niosakonna juhataja Sille Ade-
ri sõnul algatati kohtuasi EMA 
kaebuse alusel. „Nii vastustaja 
– keskkonnaamet – kui ka kol-

mas isik – RMK – vaidlesid kae-
busele vastu. Kohtusse kaebust 
esitades tuleb alati arvestada 
võimalusega, et kaebust ei ra-
huldata ja menetluskulud jää-
vad kaebaja kanda,“ kommen-
teerib olukorda Ader.

Sepa sõnul peaksime arves-
tama, et meil on hetkel klii-
makriis, mis mõjutab kogu glo-
baalset inim- ja looduskesk-
konda. „Ükskõik kui väike meie 
riik on, meil on oma roll loodu-
se hoidmisel, me saame olla 
eeskujuks. Teisalt saame toi-
miva ökosüsteemi hoidmisega 
toetada omaenda inimesi. Het-
kel oleme olukorras, kus koda-
nikud peavad selle eest seisma 
kohtu abiga, et toimiva ökosüs-
teemiga keskkond säiliks,“ nen-
dib Sepp.

„Lahemaa rahvuspargis 
toimuv ulatuslik raietegevus – 
see on täies ulatuses Natura ala 
– on kurvastav, aga karm reaal-
sus. Me ei oska hoida riiklikul 
tasemel looduskeskkonda. See 
peab muutuma ja EMA teeb 
omalt poolt kõik, et Eestis sea-
dusandlust järgitaks ja ELi di-
rektiivid oleksid kohaldatud 
Eesti seadusandlusesse õiges-
ti,” lisab Sepp.

Hetkel ei ole veel teada, 
millisele otsusele ringkonna-
kohus jõuab, siiski loodab EMA, 
et halduskohtu otsus jääb jõus-
se. EMA leiab, et keskkonnaa-
meti poolt on metsamajandus-
liku tegevuse toetamine loo-
duskaitsealadel ebaeetiline 
ning see olukord peab muutu-
ma. 

MERIT PÕLD
merit.pold@
harjuelu.ee

des, et takistuseks ei tohi saa-
da hindamiste maksumus. Sea-
dus on täitmiseks ja Eesti sea-
dusandlus on üle viidud ELi di-
rektiividele, mis näeb ette, et 
N2000 aladel ei tohi läbi viia 
tegevust, mis mõjutab ala ter-
viklikkust või kahjustab sealset 
elukeskkonda.

EMA seisab Eesti looduse 
säilimise eest

„Meil on vaja loodust kaits-
ta ja seda mitte puhtalt kaits-
mise eesmärgil, vaid me vaja-
me toimivat ökosüsteemi. 
N2000 alad leevendaksid ma-
jandusmetsades toimuvat 
üleraiet, aga hetkel oleme olu-
korras, kus ka kaitsealadel toi-
mub massiivne majandustege-
vus ja senini ei ole hinnatud, 
kui suurt negatiivset mõju see 
sealsele looduskeskkonnale 
avaldab,“ on Sepp nördinud.

EMA sihiks oli see, et tule-
vikus oleks N2000 aladel luba-
tud vaid tegevused, mis ei 
ohusta sealseid liike, elupaika-
sid ja kaitseala tervikuna.

„RMK ja keskkonnaamet 
teevad hetkel kõik, et loodus-
kaitselised eesmärgid ei raken-
duks ja see teeb kurvaks, sest 
EL on algatanud juba Eesti rii-
gi suhtes menetluse, kuna me 
raiume N2000 aladel metsa 
massiivselt maha. Siinkohal rõ-
hutan, et mitte kõik keskkon-
naameti töötajad ei soovinud 
kaebust esitada. Oli ka neid, kes 
olid esialgse otsuse üle väga 
õnnelikud,“ räägib Sepp. 

Ta on kindel, et meil on va-

keskkonnaametil apellatsioon-
kaebus sisse anda,“ selgitab 
olukorda EMA metsanduse ja 
looduskaitse ekspert Mati 
Sepp.

„Meie kurvastuseks kasu-
tasid seda võimalust mõlemad 
osapooled. RMK puhul oli see 
arusaadav, nad on alati silma 
paistnud sellega, et loodus-
keskkonnas majandatakse in-
tensiivselt. Keskkonnaamet on 
samas väljendanud kõrgemal 
juhtkonnatasemel, et loodus-
keskkonda tuleb paremini hoi-
da ning see on nende priori-
teet, ometi andsid ka nemad 
kaebuse sisse ja ei ole otsuse-
ga rahul,“ lisab Mati Sepp.

Keskkonnaamet nõuab oma 
apellatsioonkaebuses haldus-
kohtu otsuse tühistamist ning 
seda, et keskkonnamõjude hin-
damist läbi viima ei peaks. Hal-
duskohus jõudis järeldusele, et 
see on nende kohustus, märki-

Kaitsealuse liigi, kuklase 
pesa on Natura 2000 alal 
päikese kätte kõrbema jäe-
tud. Foto Mati Sepp



Harjurju Elulu 1128. oktoober 2022 / aasta 43. nädalMAAILM

Egeuse ja Vahemerd lahu-
tav Rhodose saar on üks 
populaarsemaid puhke-
kohti Kreekas. Põhjenda-
tult: suhteliselt väikesel 
maa-alal leidub kõike, mi-
da üks keskmine puhkaja 
himustada oskab.

Rhodose saar oma 1400 ruut-
kilomeetriga on nagu poolteist 
Hiiumaad. Mitte liiga, aga kül-
lalt suur, et pakkuda turistide-
le puhkamiseks piisavalt erine-
vaid randu türkiissinise mere-
ga; ajaloohuvilistele avastami-
seks põnevaid paiku ja loodus-
huvilistele kauneid loodusvaa-
teid.

Ei puudu Rhodosel, eriti 
selle pealinnas Rhodoses ööelu 
ning loomulikult ootab kõikjal 
külalist kreeka köök oma mait-
sebuketiga. Kõik see on gar-
neeritud Vahemere kuuma päi-
kese kastmes. Ja pole vahet, kas 

Rhodos – kosmopoliitne väikesaar
ÜLO RUSSAK

ylo@harjuelu.ee

tellida sinna reis turismibüroo 
kaudu või seigelda omapäi – 
saare suurus (loe: väiksus) või-
maldab seal ka omapäi reisijal 
kõike pakutavat kogeda.

Kohalikud ütlevad, et Vahe-
mere kliima on küll hea, aga 
neil Rhodosel on veel parem – 
aastas on saarel kõige enam 
päikeselisi päevi. Suvel pidavat 
Rhodose ja Lindose vanalinna 
kitsastel tänavatel tõusma 
temperatuur küll 50 pügalani, 
aga meretuul ei lase päikesel 
päris liiga teha. Nüüd, oktoob-
rikuu esimesel nädalal, näitas 
kraadiklaas meie head suveil-
ma – vahemeresinise taeva all 
oli temperatuur 26–27 kraadi, 
merevesi oli 24. Ja mererand on 
Rhodose linna piires väga eri-
nev – kivine rand vaheldumas 
kruusasega.

Mida vaadata?
Kui rannas lesimisest vil-

land, on paras aeg heita pilk 
Rhodose linnale. Iga linn algab 
oma ajalooga. Nii ka Rhodos. 
Linna mereväravas, sadama 
suudmes, seisavad postamen-
tidel kaks hirve, saare kaitsjad. 

Pärimuse järgi olla saar kuna-
gi täis olnud mürgiseid madu-
sid. Inimesed plaaninud juba 
põgeneda, aga enne pöördu-
nud siiski Delfi oraakli poole – 
kas annab madudest kuidagi 
lahti saada. Delfi oraakel soo-
vitanud saarlastel koju pöör-
duda, saare kaitsjad pidavat 
peagi saabuma. Saarlased läi-
nud koju ja leidnudki rannast 
laeva, kust tulnud maale hir-
ved. Need kaunid loomad tap-
nudki siis oma sõrgade ja sar-
vedega mürgised roomajad. 
Kohta, kus laev randus, püsti-
tasid tänulikud rhodoslased 
aga hirvedele mälestusmärgi. 

Tänane 50 000 elanikuga 
Rhodose linn on siinkirjutaja 
arvates kosmopoliitne. Ja seda 
mitmes mõttes: siin kohtuvad 
erinevad ajastud, kultuurid, 
rahvused, usud, kombed. Kõik 
see on linna arengule oma jäl-
je jätnud. Rhodose vanalinnas 
kohtuvad Bütsantsi kirikud ja 
traditsioonilised Rhodia majad 
Veneetsia ja Araabia arhitek-
tuurist mõjutatud hoonetega. 
Vanalinna võimsate müüride 
vahele, palmipuude alla, on 

peitu pugenud maalilised 
purskkaevud. Kõik see tundub 
jalutajast turistile väga idüllili-
ne.

Rhodose uus linnapool 
kannab valdavalt läinud sajan-
di alguse Itaalia mõjutusi. Ja 
siin on – ükskõik kuhu ei vaata 
– tunda, et see linn elab turis-
mist: ümberringi hotellid igale 
maitsele ja rahakotile, taver-
nid, pubid, kohvikud. Ööeluks 
aga omad, turiste meelitavad 
paigad. Nii et aktiivne linn iga-
le maitsele, mis hakkab tal-
veunne jääma oktoobri keskel.

Rhodosega tutvus tehtud, 
on vaid 45 kilomeetrit sõita 
Lindosesse. Seal on tõeliseks 
vaatamisväärsuseks vanalinna 
kohal kõrguv akropol oma va-
nade müüride ja lummavate 
vaadetega. Akropoli võib tõus-
ta mööda treppe jala või eesli 
seljas mööda mäekülge kulge-
vat rada. Tõsi – siinkirjutaja ei 
näinud ühtegi surmapõlgavat 
turisti eesli seljas – mägi eesli 
seljas sõitmiseks tundus liiga 
järsk ja eesel liiga kapriisne 
loom selliseks ettevõtmiseks.

Lindose vanalinn oma kit-

saste, kauplusi ja baare täis 
puugitud tänavatega on aga 
tüüpiline Kreeka turistilõks. 
Mõlemad linnad, nii Rhodos kui 
Lindos on kuulutatud UNESCO 
ajaloopärandi osaks.

Turistist hoolitakse
Linn nähtud, kutsuvad 

Lindose liivarannad end laine-
tesse heitma. Lamamistoolid 
koos päevavarjuga pidavat sel-
les rannas maksma 50 eurot.

Kui sõita Lindosest veel 
edasi lõuna suunas, kohtab kü-
lasid, kus traditsiooniline kree-
ka ilme on kindlasti palju roh-
kem säilinud kui linnades. Väi-
kesed valged majad siniste us-
te ja aknaraamidega, unised 
külaväljakud, tavernis su käest 
toitu norima tulevad kassid, 
küla ümbritsevad hõberoheli-
sed oliivisalud, kreeka muusi-
ka ja mõnus natuke unine suht-
lus- ja elustiil veel lisaks. 

Mägede vahel sõites, vahel-
duvad piinia ehk itaalia mändi-
de metsad paljaste mäekülge-
dega. Nagu lõigatult. „Tuli on 
seda teinud,“ kinnitavad koha-
likud. Tosin aastat tagasi olla 

mitmel pool mägedes kohuta-
vad tulekahjud möllanud.

Kellele aga Rhodose saar 
liiga kärarikas tundub, on või-
malus sõita laevaga imekauni-
le Symi saarele, kus siis sega-
matult päevake või kaks liiva-
rannal lesida.

Kõik see ongi Rhodos, pü-
hendunud turistidele ja turis-
mile. 80–90% elanikkonnast 
tegeleb siin ühel või teisel moel 
turismiga, tehes kõik, et küla-
listel saarel hea oleks. Mina jäin 
väga rahule.

Tasub teada
Reeglina ei ole hinnad 

Kreekas kõrgemad kui Eestis. 
Siin mõned hinnad kaupadest, 
mida turist enim tarbib.

Rannas päikesevari koos 
kahe lamamisvoodiga – Rhod-
osel 15, Lindose rannas (kinni-
tamata andmetel) 50 eurot; 
lambapraad keskmises taver-
nis – 15–17 eurot; pokaal veini 
(200 gr) – 4 eurot; purk koha-
likku õlut Mytos (0,5 liitrit) – 
1.90; pilet muuseumisse – 12–
14 eurot; autorent – algab 50 
eurost (ööpäev). 

Vaade Lindose akropolist Egeuse merele.

Rhodose linna müür, nagu ka palju teisi ehitisi vanalin-
nas, rajati 14. sajandi alguses, mil saart valitses Malta or-
du. Fotod Ülo Russak

Rhodose sadama iidsed valvurid, kaks hirve, kõrvu tänapäevaste luksusjahtidega.Tulekahjudest laastatud mäed.

Kohalik, Thomse-nimelise 
restorani omanik Thomas, 
on elanud kümme aastat 
ka Rootsis, aga ikka koju 
tagasi pöördunud. „Sest 
Rhodos on parim paik maa-
ilmas,“ arvab ta külaliste ja 
oma kassiga üheaegselt 
suheldes.
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Keskkonnaagentuuri 
2021. aasta metsaseire tu-
lemuste kohaselt on män-
ni tervislik seisund sta-
biilne, ent kuuse ja lepa 
seisund on halvenenud. 

Kokku tehakse Eestis metsa-
seire tööde käigus kaheksat al-
lseiret, näiteks sademeteseiret 
tehakse igakuiselt, puude juur-
dekasvu ja alustaimestikku 
hinnatakse iga viie aasta ta-
gant. Suurem osa väliseirest te-
hakse keskkonnaagentuuri 
poolt, va alustaimestiku seire, 
kus palgatakse inimene ülikoo-
list.

Männiga olukord stabiilne
2021. aasta metsaseire aru-

ande kohaselt on hariliku män-
ni seisund Eestis viimased 20 
aastat olnud stabiilne, muutu-
sed on olnud väikesed. „Üldine 
seisund on hea,“ ütles keskkon-
naagentuuri metsaosakonna 
juhtivspetsialist Vladislav 
Apuhtin.

Kuid teise astme männiku-
te tervislik seisund on tema sõ-
nul halvenenud, peamiselt see-
tõttu, et eelmisel aastal oli vä-
ga kuiv, sademetevaene kevad. 
„Põuakartlikul mullal kasvav 
Sagadi männik jäi kannatama 
veepuuduse tõttu. See põhjus-
tas mändidel sügisel varase 
okaste langemise. Kui tavapä-
raselt on augustis hindamispe-
rioodil kahe-kolme aasta vanu-
sed okkad, siis Sagadi männi-

Milline on Milline on meie metsameie metsa tervis? tervis?

kus olid vaid ühe-kahe aasta 
vanused okkad,“ selgitas Apuh-
tin.

Soe ja põuane kevad oli 
spetsialisti sõnul soodne ka pu-
tukatele. „Tavapärasest roh-
kem esines lepapoisid ja hund-
poisid. Kui muidu on näha sü-
gisel lepalehti vaid aukudega, 
siis eelmisel suvel olid lehed ära 
söödud lause leherootsuni,“ 
lausus Apuhtin.

Kuusikute seisund 
halvenes

Seiretulemuste kohaselt nii 
esimese kui teise astme kuusi-
kute tervislik seisund halvenes, 
samuti halvenes ka halli lepa 
seisund.

„Kui vaadata hariliku kuu-
se pikaajalist trendi, siis võime 
öelda, et kuuskede seisund on 
Eestis halvenenud. Peamiseks 

põhjuseks on see, et ligi kol-
mandik vaatlusalustest kuusi-
kutest on üle 80-aastased. Tei-
seks põhjuseks on kuuse-koo-
reüraski arvukuse suurenemi-
ne, eriti Lõuna- ja Kagu-Ees-
tis,“ kõneles Apuhtin. Selle kah-
juri kohta teeb keskkonnagen-
tuuri metsaosakond eraldi sei-
ret.

„Meil kujundatakse 
endiselt massiliselt 

kuuse monokultuure 
ehk sisuliselt puu-

põlde.“
Liina Steinberg

Viimastel aastakümnetel on 
järk-järgult temperatuur tõus-
nud ja sagenenud on ekstreem-
sed ilmastikuolud – tormid, lu-
metormid, pikenenud on põua-
perioodid, ning kõik sellised 

ekstreemsed nähtused mõju-
tavad loodust.

„Kui puud kannatavad 
stressi käes ja nõrgenevad, siis 
mõnedele putukaliikidele on 
see eriti sobilik. Kuuse-koore-
üraskile sobib on eriti hästi so-
binud aastad, kus looduses on 
toimunud midagi ekstreemset, 
kui on olnud näiteks suuremad 
tormid või esinenud pikem 
põuaperiood. Kliima soojene-
mine on samuti aidanud kaasa 
kuure-kooreüraski levikule,“ 
ütles Apuhtin. 

Kui 70–80ndatel aastatel 
arenes kuuse-kooreüraskit väl-
ja vaid üks põlvkond aastas, siis 
viimaste aastate trend on ol-
nud kaks põlvkonda aastas. 
„Need ongi peamised põhju-
sed, miks on Eestis kuuse-koo-
reüraskit hetkel nii palju ja 
miks meil Eestis nii palju kuu-

sikuid raiutakse,“ lausus Apuh-
tin.

Vajame rohkem looduslikke 
segametsi

MTÜ Päästame Eesti Met-
sad koordinaatori Liina Stein-
bergi sõnul on eelnevat arves-
tades kummastav, et kuusk on 
endiselt üks enam istutatavaid 
puid lisaks männile ja kasele. 
„Meil kujundatakse endiselt 
massiliselt kuuse monokultuu-
re ehk sisuliselt puupõlde. Mõ-
ned üksikud lehtpuud 90% 
kuuskede seas ei tee puupõl-
lust loodusmetsa. Nimetame 
asju õigete nimedega,“ ütles 
Steinberg.

Kliimamuutusest ja üraski-
te levikust tuleks tema hinnan-
gul teha järeldus, et meil on va-
ja rohkem looduslikke sega-
metsi.

„Kuusikute massiline raie, 
ka kevadsuvisel pesitsusajal, on 
kestnud juba aastaid, aga kuu-
se-kooreüraskite levik pole 
sellest peatunud, vaid pigem 
hoogu juurde saanud. See on 
endaga kaasa toonud mitmete 
liikide arvukuse järsu languse, 
mis sõltuvad just sellisest 
ökosüsteemist,“ kõneles Stein-
berg. 

Näiteks laanerähni arvukus 
langeb tema sõnul 5% aastas 
ning kui seda rohkemate elu-
paikade – vanade kuusikute – 
kaitse alla võtmisega ei pidur-
data, siis saab sellest 2. kaitse-
kategooria liigist varsti 1. kait-
sekategooria liik.

„See omakorda tähendaks, 
et kaitse alla läheksid kõik te-
ma elupaigad, ka erametsades. 
Sarnaselt lendoravale, must-
toonekurele ja kotkastele. On 
arusaamatu, miks riigiameti-
tes ei tunnistata selliseid seo-
seid ja tagajärgi,“ ütles Stein-
berg.

Õhusaaste on vähenenud
Positiivse poole pealt kin-

nitavad nii keskkonnaagentuu-
ri õhusaaste raport kui metsa-
seire vaatlustulemused, et õhu-
saaste on Eestis vähenenud, 
näiteks on sademeproovides 
langenud kaltsiumi sisaldus. 

„Tavaliselt on kaltsiumi si-
saldus Eesti sademetes olnud 
kõrgem kui Skandinaaviamaa-
des, kuid samas suurusjärgus 
kui teistes Balti riikides. Aas-
tatel 2009–2015 oli samuti kalt-
siumi sisaldus madalam, kuid 
hakkas pärast seda järsku kas-
vama. Mis seda põhjustab – 
kahjuks ei oska me seda veel 
öelda,“ nentis Apuhtin. 

Kuuskede tervis on halvenenud, aga kuusikute massiline raie pole kuuse-kooreüraskite levikut peatanud. Foto Kert Grünberg

KOOLITUSED TALLINNAS
02.11–16.01 Soodushind! Raamatupidamine
 edasijõudnutele koos juhendatud
 praktikaga
08.11–07.12 Soodushind! Raamatupidamine algajatele
24.11–22.02 Soodushind! Sekretär-juhiabi kursus

KOOLITUSED VEEBIS
08.11–19.01 Soodushind! Raamatupidamiskursus
16.11–17.11  Korteriühistu revisjon
30.11–01.12  Korteriühistu raamatupidamine
 ja maksud

Koolituskeskus Reiting on Eesti Töötukassa koolituskaardi partner
Sooduskoodiga „HARJUELU“ kõik koolitused -15% soodsamalt!

Vääna-Jõesuu jõesuud-
mes, merest mõnesaja 
meetri kaugusel asuv ja-
lakäijate sild on aastaid 
olnud remontimata. Nüüd 
on silla renoveerimine 
alanud.

„Töötleme silla metallkonst-
ruktsioone korrosioonitõrje 
vahenditega, siis värvime 
konstruktsioonid üle, võimalu-
sel pingutame rippsilda hoid-
vaid terastrosse,“ loetles vaja-
likke töid silla remonti teosta-
va Harku valla ettevõtte Stran-
tum esindaja Jaanus Härms. 
Töö algas pihta oktoobri algu-
ses, vahepealsed tormised il-
mad katkestasid aga silla re-
mondi.

„Tegelikult oli silla remont 
plaanis juba kevadel, aga mitu 
hanget, millega ehitajaid otsi-
sime, ebaõnnestusid. Vald ei 
leidnud ehitajaid. Kui lõpuks 
tegijad saime, siis oli juba hilja, 
rannahooaeg oli alanud ja me 
ei tahtnud hooajaks silda sul-
geda,“ selgitas Harku valla hal-
dusspetsialist Ruth Teder.

Nüüd töö käib. Silla metal-
list piirded, mis on aastatega 
läbi roostetanud, kujutavad ja-
lutajatele tõsist ohtu. „Ranna-
hooajal ületab silda iga päev sa-
du inimesi. Selle pärast vahe-
tame piirded välja. Kuna põhi-
konstruktsioon – silda hoidvad 
postid ja üle Vääna jõe viivad 
talad – on ekspertiisi andme-
tel tugevad, siis neid me vahe-
tama ei hakka, küll aga tahame 

Vääna-Jõesuu sild uuendatakse
keskkonnasõbralikuks

Silda on mitu korda
remonditud
Sulev Roos, Harku vallava-
nem

Vääna jõe suudmesse ehita-
ti sild pool sajandit tagasi, 
möödunud sajandi 70ndate 
alguses. Ehitajaks oli Keila 
kommunaalkombinaat, kelle 
hallata oli nii Klooga kui 
Vääna-Jõesuu rand. 
Kui Harku vald 90ndatel 
taassündis, siis anti sild val-
lale üle. Oleme seda mitu 
korda remontinud, üks kord 
on ka silla kandesammas 
lõhki külmunud. Siis keevita-
sime ja lappisime. Ka silla 
puidust laudpõranda oleme 
korra välja vahetanud, vär-
vinud vähemalt kolm korda. 
Nüüd olid aga metallist käsi-
puud täiesti läbi roosteta-
nud. Oli viimane aeg silla re-
mont taas ette võtta.

KOMMENTAAR

trosse pingutada. Kas õnnes-
tub, ei tea,“ kõneles Jaanus 
Härms tehtavatest töödest. Te-
ma sõnul on laudpõrand silla 
taladel tugev, kannatab ülesõi-
tu ka randa teenindava ATVga.

Et silla alla pääseks kande-
talasid roostest puhastama ja 
värvima, on ehitajad rajanud 
silla kõrvale ajutise purde.

Arvestatakse elusa 
loodusega

Keskkonnaaktivist ja loo-
dusmees Val Rajasaar on Har-
ku vallarahva sotsiaalmeedia 
kommuunis kirjutanud, et silla 
renoveerimisel peaks arvesta-
ma Natura 2000 ja looduskait-
se all oleva jõe suudmega, kus 
nelja-viit liiki kalad kudemas 
käivad ja ka poolveelised ime-
tajad üles-alla liiguvad. See tä-
hendab, et renoveerimisel tu-
leb värvustega arvestada, et alt 
üles vaadates oleks sild 
enam-vähem taeva taustaga ja 
hele ning küljelt vaadates olek-

sid samuti taevaga sulanduvad 
hallid-sinakad toonid.

„Originaalvärvid, mida ar-
hitekt kunagi sillale kavandas, 
olid liivakarva kollane ja taeva-
sinine tugipostidel, liivakarva 
kollane piiretel. Arvan, et need 
värvid sobivad nii ümbritseva 
loodusega kui elusale looduse-
le, kaladele ja veeloomadele,“ 
rääkis Ruth Teder.

Remondi lõpp järgmisel 
kevadele

„Silla puitpõranda puhas-
tame ja katame kaitsevahendi-
ga, mõjub loodusliku taustana 
kindlasti rahustavalt,“ täpsus-
tas Jaanus Härms.

Silla renoveerimisega tahe-
takse valmis jõuda – kui mui-
dugi ilmad jälle vingerpussi ei 
mängi – veel käesoleval aastal. 
Siis on järgmisel hooajal ran-
namõnude nautlejaid ootamas 
nii suve lõpus valminud Vää-
na-Jõesuu külalistemaja koos 
baariga, SUP-laudade laenutus 

ja renoveeritud sild. Liivaran-
nast ja mereveest rääkimata.

„Kui sügisel valmis ei jõua, 
jätkame kevadel. Ja siis alusta-
me juba varakult, ehitajad on 
olemas. Järgmiseks rannahoo-
ajaks saab sild kindlasti korda,“ 
ütles Ruth Teder

Silla remondi maksumus on 
32 000 eurot. 

ÜLO RUSSAK

Vääna-Jõesuu sild remondimehi ootamas ja silla haldaja, 
Strantumi esindaja Jaanus Härms. Foto Ülo Russak
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Läänemere reostusega on 
lood paljuski üsna tõsi-
sed, kuid samas on olu-
kord stabiliseerumas ja 
tulevikus ka ilmselt para-
nemas, leidsid eksperdid 
hiljutisel rahvusvahelisel 
konverentsil.

Mereleksikoni (1996) põhjal 
reostavad merevett tehis-, sa-
muti looduslikud ained, kui 
nende kogus ületab teatud ajal 
ja kohas tavaliseks peetava ta-
seme. Kitsamas mõttes on me-
rereostus ainete sattumine 
merre inimtegevuse tagajärjel, 
kui sellega kaasneb või võib 
kaasneda kahjulikke mõjutusi 
inimese tervisele, mere elu-
keskkonnale ning muudele me-
rega seostuvatele inimtegevu-
se valdkondadele, näiteks ka-
landus, ranna- ja merepuhkus.

Kõige intensiivsemas 
kasutuses meri

Eestimaa Looduse Fondi 
(ELF) andmeil liigub Lääneme-
rel päevas keskmiselt 2000 lae-
va, umbes 200 neist on nafta-
tankerid, mis teeb meie mere 
väga tiheda liiklusega paigaks. 
Uuringute andmeil on ulatus-
liku mõjuga naftatankeriavarii 
toimumise tõenäosus Eesti 
territoriaalvetes äärmiselt suur 
– kolm kuni viis juhtumit küm-
ne aasta jooksul.

Sellest ja paljust muust rää-
giti 21. oktoobril toimunud rah-
vusvahelisel konverentsil Bal-
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Läänemere olukord on kehvake, aga 
lootust paranemisele on
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tic Sea Transparency Confe-
rence 2022.

Konverentsi avanud kesk-
konnateabe ühenduse juhi Ind-
rek Vainu sõnul on üldteada, et 
Läänemeri on üks enim reos-
tatud meresid maailmas ja sa-
mas üks noorimaid. Ta jutus-
tas loo, kuidas ta kasvas üles 
vanas rannakülas, kus vanasti 
olid võrgud kala täis, kuid aja-
pikku jäi seda üha vähemaks ja 
nüüd pole seda enam üldse.

Vanasti olid võrgud 
kala täis, kuid 

ajapikku jäi seda üha 
vähemaks ja nüüd 

pole seda enam üldse.

Keskkonnaministeeriumi 
teadusnõunik, hüdrobioloog 
Katariina Viik arvas, et Lääne-
meri on kõige intensiivsemas 
kasutuses meri, kuid ta pole 
leidnud andmeid, et see oleks 
kõige reostatum. Viigi sõnul on 
ta optimistlik, sest Euroopa ro-
hekokkuleppe jätkusuutliku si-
nise majanduse plaani järgi 
töötatakse Läänemere olukor-
ra parandamise nimel. „Pabe-
ril on kõik hea, aga kas keegi 
midagi ka teeb?“ küsis ta re-
toorilise küsimuse ja vastas ise: 
töös on tegevuskava, milles on 
seatud ka konkreetsed ees-
märgid järgmiseks kümneks 
aastaks. 

Läänemere seisund näitab 
Viigi sõnul mitme reostusalli-

Näha on paranemise märke, aga muutused võtavad 
aega
Anastasiia Kovtun-Kante, keskkonnaagentuuri keskkonnaka-
sutuse osakonna peaspetsialist

Ökoloogilise ja keemilise seisundi näitajate järgi võib tekkida 
mulje, et merevee koondseisund rannikuveekogumite lõikes on 
ajaga muutunud halvemaks, aga see on peamiselt seetõttu, et 
aastatega meil lisandusid andmed ja teadmised. Vaadates öko-
loogilist seisundit laiemalt, saab aru, et olukord on pigem sta-
biilne. Tuleb meeles pidada, et seisundit hinnatakse halvima 
järgi, seega detailide arusaamiseks tasub alati vaadata ka selle 
koostisosadele ehk kuidas aja jooksul erinevate kvaliteediele-
mentide näitajad muutuvad. Viimased tulemused näitavad, et 
tasapisi ilmub parenemismärke. Probleemiks on endiselt eutro-
feerumine ehk liigne toitainete sisaldus ja saasteained. Samal 
ajal ei leia hetkel ei leia veel peegeldust hiljuti lisandunud kesk-
konnaprobleemid nagu võõrliigid, ravimijäägid, kliima ja prügis-
tatuse mõju.

Kaladest leiab DDT jääke veel pikka aega
Kristi Kallip, põllumajandus- ja toiduameti toiduosakonna 
peaspetsialist

Seirame igal aastal Eestis toiduks turustatavatest (nii Eesti pä-
ritolu kui mitte-Eesti päritolu) kaladest erinevate saasteainete 
sisaldust. Kahjuks Läänemere kohta andmeid eraldi välja tuua 
ei saa, sest uuritakse Eestis müüdavaid kalu tervikuna. 
Kohalikust kalast on labor tuvastanud korduvalt väikeseid DDTe 
jääke. DDT on pestitsiid, mida ei ole juba aastakümneid luba-
tud kasutada, kuid kuna tegemist on väga raskesti keskkonnas 
laguneva ainega, ning seda kasutati eelmise sajandi keskpaigas 
põllumajanduses väga laialdaselt, siis leiame selle jääke üsna 
tõenäoliselt kaladest veel pikka aega. 
Lisaks oleme tuvastanud aastate jooksul Eestis müüdavatest 
kaladest ja koorikloomadest (mitte-Eesti päritolu) üksikuid ras-
kemetallide piirnormide ületusi.

KOMMENTAARKOMMENTAAR

ka tagasitõmbumise tõttu pa-
ranemismärke.

Asjad liiguvad paremuse 
suunas

Hüdrogeoloogia insener 
Arvo Veskimets rääkis, et mär-
kas ühel hetkel, et looduskait-

sealadel toimus toksiliste aine-
te ümberlaadimine ühelt lae-
valt teisele ja keegi seda Eesti 
võimude poolt ei jälgi – samas 
kui teistes riikides on see luba-
tud ainult erandkorras.

„Selgus, et uue määruse 
järgi pidi käitlemiseks loa and-

ma ainult piirivalve, kes ei saa-
nud sellest isegi keelduda, sa-
mas kui keskkonnaamet sai 
sellest ainult teadlikuks,“ sel-
gitas Veskimets. 

Kui asi suure kella külge 
läks, siis peatati see tegevus tä-
navu veebruaris. Augustist ala-
tes muudeti määrust oluliselt 
rangemaks, millega Veskimet-
sa hinnangul hoiti ära suure-
mat sorti keskkonnakatastroof. 
„Iga tanker on keemiakombi-
naat, kus kümne tonni nafta 
vettelaskmine on protsess, mi-
da ei pruugita isegi märgata,“ 
selgitas ekspert.

Olukorda jälgib kõige tõsi-
semalt Läänemere merekesk-
konna kaitse komisjon Helcom. 
Viimane põhjalik analüüs on 
aastast 2018.

Kokkuvõttes öeldakse seal, 
et a) toitainete lisandumine 
maalt merre on selgelt vähene-
nud, kuid selle mõjud pole veel 
kõikjal ilmnenud b) saastatuse 
tase on kõikjal Läänemeres 
kõrgenenud, kuid näha on mõ-
ned parenemise trendid c) olu-
kord bioloogilise mitmekesisu-
sega ei ole rahuldav ja pingu-
tused selle parandamiseks on 
võtmetähtsusega. 

Läänemerel liigub päevas keskmiselt 2000 laeva, mis teeb 
sellest väga tiheda liiklusega reostatud paiga. Foto Helcom
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tagasi poodi, 
kust see soeta-

tud sai.
Eestis koguti 

keskkonnaameti andme-
tel aastal 2020 kokku umbes 
10 000 tonni elektroonikajäät-
meid, millest jõuab liialt suur 
hulk ka olmejäätmete hulka. 
Euroopas on see kogus 1,4 kg 
e-jäätmeid inimese kohta. Ol-
meprügisse satuvad suurema 
tõenäosusega just väikesed 
elektroonikat sisaldavad sead-
med, nagu näiteks puldid, te-
lefonid, laadijad, kõrvaklapid, 
hambaharjad, mänguasjad.

Elektroonikat sisaldavad 
seadmed saab tasuta ära anda 
valla jäätmejaama ja ka suure-
matesse elektroonikapoodi-
desse. Ära viska neid patarei-
de kogumiskasti, see on teist-
sugune jääde. Kasutuskõlblik 
elektroonikaseade on mõistlik 
sahtlisse unustamise asemel 
suunata korduskasutusse.

Elektroonikajäätmete teket 
saab vähendada, valides sead-
meid, mida on võimalik remon-
tida. Eelistada võiks seadmeid, 
mille laadijad, akud ja muud va-
ruosad ühilduvad kodus oleva-
te seadmetega, ja suuremaid 
seadmeid rentida. 

kult elujõulisel 
viisil, sa-

muti üle-
pakendami-

se ja pakendijäät-
mete vähendamine, osade pak-
kematerjalide keelamine, pak-
kematerjalide monomeerseks 
muutmine ning ühekordselt 
kasutatavate pakendite ning 
nõude vältimine on peamised 
märksõnad, kuhu pakendimaa-
ilm suundub,“ räägib Pakendi-

mis teeb villast ideaal-
se materjali õrnade ese-
mete turvaliseks pakendami-
seks. Villast valmistatud pa-
kend peab kaua vastu ning se-
da saab korduvkasutada. Vas-
tavalt ringmajanduse põhimõ-
tetele luuakse süsteemi, et 
väärtuslik ressurss leiaks kor-
duvat kasutust, kuni seda pole 
võimalik enam ümber töödel-

KESKKOND

Baltic Restaurants Estonia: rahulolevad 
töötajad = rahulolevad kliendid!

Baltic Restaurants Estonia AS, mille 
kaubamärkide hulka kuuluvad Daily, Ta-
ke Off ja Subway, teenindada on 170 
erinevat toitlustuskohta üle Eesti, olles 
tööandjaks ligi 600 inimesele. Erine-
vaid maitseid on toidumaastikul teata-
vasti sama palju, kui erinevaid inimesi, 
mistõttu pole võimalik ühtviisi kõigile 
meele järele olla, kuid sellest hoolima-
ta oleme tervislike toitude ja imeheade 
maitsetega võitnud paljude erinevate 
klientide poolehoiu.

Rahulolevate klientide taga on eel-
kõige motiveeritud töötajad, mistõttu 
paneme püsivalt suurt rõhku kaasaeg-
sele töökeskkonnale ja pakume vähe-
malt sektori keskmist töötasu. Samuti 
ootab kõiki töötajaid motivatsioonipa-
kett, tervise- või sporditoetuse näol ning 
võimalused arenemiseks ja koolitusteks. 
Baltic Restaurants on kindel tööandja, 
kus töötaja ei pea muretsema palga 
laekumise pärast ka siis, kui ühiskond-
likud olud on keerulised. Juhid on sõb-
ralikud ja avatud – nende poole võib 
alati kõigi muredega pöörduda ning 
kõigi töötajate soove võetakse arvesse.

Tegemist on suurima toitlustusteenust 
pakkuva ettevõttega Eestis, mis tegut-
seb nii koolides, lasteaedades, haigla-
tes ja büroohoonetes kui ka Tallinna 
Lennujaamas ning Saaremaa ja Hiiu-

maa vahelistel praamidel. Vaatamata 
meeskonna suurusele on tiim kokkuhoi-
dev ja armastab ühistegevusi – olgu see 
siis spordipäev, loomaaia külastus või 
uusaastapidu. Kõigi töötajate tähtpäe-
vi peetakse auga meeles ja töövõite tä-
histatakse ühiselt. 

Pakume rõõmuga võimalust prakti-
kantidele omandada esimene töökoge-
mus nii suurköögis kui ka kontoris. Ole-
masolevate töötajate hoidmine on olu-
line, seega soodustame ettevõttesisest 
liikumist karjääriredelil. Meie eesmär-
giks on pakkuda töötajatele tööd, mis 
on hingelähedane. Samuti on olulisel 
kohal tööohutus ja turvaline töökesk-
kond.

Põhjuseid liituda Baltic Restaurants 
Estonia tööka tiimiga on palju. See on 
suurepärane võimalus kõigile, kes soo-
vivad läbi elu õppida ja teha võimsaid 
karjääritõuse, kasvõi abitöölisest filiaa-
lijuhiks. 

Tule ka Sina meie ridadesse –
vaata lähemalt tööootab.ee!

E-poodidest kaupa telli-
des oled kindlasti märga-
nud seda tohutut mulliki-
le kogust, mis kauaooda-
tud tellimust purunemi-
se eest kaitseb. Mis sel-
lest edasi saab, kui kile on 
oma eesmärgi täitnud?

Üha rohkem on loodusest hoo-
livad ettevõtted pakkumas 
mullikilest vähem keskkonda 
koormavaid variante. Tänapäe-
vane pakend võiks olla kerges-
ti taaskasutatav või ümbertöö-
deldav – see peaks minema 
ringlusesse. Kindlasti ei tohiks 
pakend olla tervistkahjustav 
ega sisaldama erinevaid loo-
dust koormavaid materjale. 

Pakendi jätkusuutlikkus 
seisneb selle korduvkasutami-
se võimalustes ja vastupidavu-
ses; jätkusuutliku pakendi elu-
iga ei lõppe pärast esimest ka-
sutuskorda. Plastik on koor-
maks nii meie planeedile kui ka 
meie tervisele. Näiteks mulli-
kile lagunemiseks prügimäel 
või looduses kulub üle 500 aas-
ta.

Maailmaparandamine 
lambavillaga

Woola OÜ annab looduse-
le tagasi pakk paki haaval, an-
des oma panuse e-kaubandu-
se keskkonnamõju vähenda-
misse. Nende südameasjaks on 
lahendada neist kahte suure-
mat: lambavilla raisku mine-
mist ning plastiku ületarbimist. 

MERIT PÕLD
merit.pold@
harjuelu.ee

Keskkonnasõbralikud pakke-
materjalid aitavad loodust hoida

Ü h e s -
koos kohali-
ke lambapidajate-
ga töötatakse Eesti jääk-
villa tarneahela loomise kallal, 
millest kõik osapooled võidak-
sid. Selle puudumine on pea-
mine põhjus, miks 90% koha-
likust lambavillast kas maha 
maetakse või põletatakse. 
Woola toodab lambavilla jää-
kidest valmistatud pakkema-
terjali õrnade esemete pakki-
miseks.

Villa nimetatakse loodusli-
kult kõrgtehnoloogiliseks 
kiuks. See on elastne, niiskus-
timav, tulekindel, temperatuu-
ri isoleeriv ja komposteeruv, 

Villast valmis-
tatud mulli-
ümbrik.

  Fotod Woola OÜ

Mullikile
asendav
keskkonna-
säästlik mullivill.

keskuse turundusjuht 
Annika Sillaots.

„ P a k e n d i t e 
tootmisel peaks 
rakendama ring-
majanduse põhi-
mõtteid, minimaal-
set ressursikasutust 
(sh materjal, energia, 
vesi) ja maksimaalset pa-
kendimaterjalide ringlusse-
võttu, mitte põletamist või la-
destamist. Kuna pakendi kesk-
konnamõjust otsustatakse di-
sainifaasis 80%, siis läbimõel-
dud disain aitab kokku hoida 
nii raha kui minimeerida nega-
tiivset mõju keskkonnale,“ li-
sab Sillaots.

Jätkusuutliku pakendi 
eluiga ei lõpe pärast 

esimest kasutuskorda.

Euroopas võetakse tema 
sõnul ringlusse umbes 50% pa-
kendijäätmetest aastas, aas-
taks 2025 on eesmärk võtta 
ringlusse 65% ja aastaks 2030 
70% pakendijäätmetest. Need 
sihtarvud kehtivad kõikidele 
EL liikmesriikidele, nende mit-
te täitmisega kaasnevad raha-
lised trahvid, seega on paken-
dite disainil täita suur roll.

Elektroonikat sisaldav 
pakend tuleb koguda eraldi

Elektroonikat sisaldab näi-
teks e-sigaret, mis tuleb kogu-
da eraldi ja mille saab viia ka 

da, mille järel suunatakse see 
biolaguneva materjalina kom-
posteerimisse.

Üha enam jäätmeid tuleb 
ringlusse võtta

„Pakendite turg liigub üha 
enam keskkonnahoidliku pa-
kendilahenduse suunas. Pa-
kendite korduvkasutatavus või 
ringlussevõetavus majandusli-

Valesti sorteeri-
tud prügi koor-
mab loodust.

Foto Jasmin Sess-
ler, unsplash.com
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Konkurentsiameti 20.10.2022nr9-3/2022-045 otsusega kehtivad 
Lääne-Harju vallas 1. detsembrist veeteenustele uued hinnad

Hindade korrigeerimise põhjuseks on si-
sendhindade tõus mis väljendub energia-
kandjate, investeeringute ja ekspluatat-
siooni- ning tegevuskulude suurenemises.
Eeltoodu on tekitanud olukorra, kus ku-
lude katmiseks tuleb veeteenuse hinda 

tõsta, et tagada kvaliteetne ja järjepidev 
teenus ning vajalikud investeeringuid ta-
ristu arendusse.
Lahevesi AS osutab veeteenust Lää-
ne-Harju vallas ja lisaks ka Harku vallas 
Türisalu külas.

Paldiski linn Hinnad koos käibemaksuga
tasu võetud vee eest füüsilistele isikutele 1,85 + km = 2,22 €/m3

tasu võetud vee eest juriidilistele isikutele 2,16 + km = 2,59 €/m3

tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest füüsilistele isikutele 2,64 + km = 3,17 €/m3

tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest juriidilistele isikutele 2,95 + km = 3,54 €/m3

Rummu alevik
tasu võetud vee eest füüsilistele isikutele 1,90 + km = 2,28 €/m3

tasu võetud vee eest juriidilistele isikutele 2,20 + km = 2,64 €/m3

tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest füüsilistele isikutele 2,68 + km = 3,22 €/m3

tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest juriidilistele isikutele 3,01 + km = 3,61 €/m3

Keila-Joa, Klooga, Karjaküla alevikud ja Türisalu, Lohusalu, Lehola, Harju-Risti,
Padise, Vasalemma, Ämari, Laulasmaa, Kloogaranna,Altküla ja Meremõisa külad
tasu võetud vee eest 1,92 + km = 2,30 €/m3

tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest 2,69 + km = 3,23 €/m3

Kooskõlastada Lahevesi AS põhiteenustega seotud teenuste hinnakiri alljärgnevalt
Tehniliste tingimuste väljastamine koos projekti kooskõlastamisega
(kinnistu veetarve kuni 5 m3/h) 30 + km = 36 €
Tehniliste tingimuste väljastamine koos projekti kooskõlastamisega
(kinnistu veetarve üle 5 m3/h) 50+km=60 € 
Kliendi soovil veearvesti paigalduse kontrollimine, plommimine 23 + km = 27,60 €
Vee ja kanalisatsiooniühenduste avamine/sulgemine lühiajalisteks töödeks 23 + km = 27,60 €
Vee-ettevõtte esindaja ühekordne väljakutse tööde tegemisel
vee-ettevõtte torustike kaitsevööndis 40 + km = 48 €
Võlgnevuste tasumise järgne avamine (sisaldab võlgnevuse tõttu sulgemise kulu) 45 + km = 54 €

Algatatud on Nõmme-
Mustamäe maastikukait-
seala kaitsekorra muut-
mine. Keskkonnaamet 
ootab 6. novembrini kait-
se-eeskirja eelnõule ette-
panekuid. Avalik arutelu 
toimub 24. novembril 
Nõmme linnaosa valitsu-
se saalis.

Nõmme-Mustamäe maastiku-
kaitseala asub Tallinnas, Nõm-
me ja Mustamäe linnaosades. 
Kaitseala peamine eesmärk on 
kaitsta Mustamäe nõlva koos 
sellel kasvavate liikide, Nõmme 
liivikute ja Glehni pargi allika-
tega.

Liivikutel kasvavad kaitse-
alused nõmmnelgid ja kõnealu-
ses metsas pesitseb kaitsealu-
ne lind – kanakull. Planeeritav 
kaitsekord tagab ka teiste met-
saliikide kaitse, isegi kui neid 

liike eraldi kaitse-eesmärgina 
ei nimetata.

Maastikukaitseala kuulub 
osaliselt rahvusvahelise Natu-
ra 2000 alade alla.

Piiranguvööndisse kuuluva 
ala puhul jäävad kõik varase-
mad ehitamisele seatud piiran-
gud samaks ning uusi ehitisi 
sinna rajada ei lubata. Kaitse-
korraga täpsustatakse, millised 
piirkonnad on sobivamad rah-
vaürituste korraldamiseks, lii-
vikutel vähendatakse rahvaüri-
tustel lubatud osalejate arvu 
jne.

Kaitseala välispiir viiakse 
vastavusse põhikaardi ja maa-
üksuste piiridega, kaitseala 
servaalalt arvatakse välja väi-
kesed alad, kus looduslikke 
kooslusi ei esine. Uue kait-
se-eeskirja alusel on kaitseala 
pindala 197,7 ha.

Hetkel kehtiv kaitse-eeski-

ri võeti vastu enne looduskait-
seseaduse kehtestamist, seega 
peab uus eeskiri jõustuma en-
ne 2023. aasta 1. maid. Pärast 
kaitsekorra muudatuste kinni-
tamist paneb keskkonnaamet 
kokku uue kaitsekorralduska-
va.

Et kohalikku kogukonda 
edasiste kaitsekorralduslike 
tegevuste planeerimisse edu-
kamalt kaasata, moodustab 
keskkonnaamet Nõmme-Mus-
tamäe maastikukaitseala koos-
töökogu, mille esimene hu-
vigruppide kohtumine toimub 
juba oktoobris.

Täpsemat informatsiooni 
avaliku väljapaneku kohta ja 
kaitse-eeskirja eelnõu mater-
jalid leiad keskkonnaameti ko-
dulehelt avalikustamise me-
nüüpunkti alt. 

MERIT PÕLD

Nõmme-Mustamäe maastiku-
kaitseala kaitsekord muutub

Nooruke kanakull maastikukaitsealal.
Teede laiendamiseks teostatud raie.

Foto Koidula
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Juta & Kaido OÜ
Suur 89b, 48306 Jõgeva

www.jutajakaido.ee

Juta & Kaido OÜ tegeleb välisuste
ja puitakende tootmisega
1991. aastast.

Tuginedes kogemustele, on aastate
jooksul saavutatud pidev mahu kasv
tänu tootmisruumide laiendamisele ja
investeeringutele nüüdisaegsetesse
seadmetesse.

Meilt saab tellida uksi ja aknaid nii
erimõõdus kui ka standardmõõdus.  

VÄLISUKSED MAJALE

KORTERI VÄLISUKSED

PUITAKNAD

Akende tootevalikus on:
• sisse-välja avanevad puitaknad;
• üheraamselt väljapoole avanevad miljööväärtuslikud aknad;
• MSE Soome tüüpi kaheraamselt sissepoole avanevad aknad. 

Tootmine ja müük:
tel 508 0061, puit@jutajakaido.ee, www.jutajakaido.ee

Viimane, mis surra tohib, 
on lootus. Kui lootus on 
kadunud, siis on kadunud 
kõik. Nii mõtiskleb Eesti 
Pagulasabi keskuses töö-
tav 22-aastane Anastasiia 
Luchenko.

Anastasiias on taas tekkinud 
lootus, et kõik läheb hästi. Ja ta 
tahab seda lootust nüüd teis-
tessegi saatusekaaslastesse si-
sendada.

Anastasiia Luchenko on 
sündinud ja koolis käinud 
Zaporižžjas, ülikooli lõpetas 
neiu Kiievis. Ukraina pealinnas 
leidis ta peale ülikooli filoloo-
giateaduskonnast diplomi saa-
mist ka töö, õpetades eelkoo-
liealistele lastele inglise keelt 
ja praktiseerides kutselise fo-
tograafina. Sõda tabas teda, 
nagu tuhandeid teisigi ukrain-
lasi, täiesti ootamatult.

„Teadsime, et Putin on 
koondanud suured väekontin-
gendid Ukraina piiridele, et nad 
aga kallale tulevad, seda ei us-
kunud keegi,“ meenutab noor 
naine.

Kodulinn Zaporižžja
Zaporižžja oli väga ilus linn, 

räägib Anastasiia, ukrainakeel-

Anastasiia – pagulasena teisi 
pagulasi abistamas

ÜLO RUSSAK
ylo@harjuelu.ee

Pagulasi on oluliselt vähem
Madle Timm, Eesti Pagulasabi kommunikatsioonijuht

Eesti Pagulasabi on mittetulundusühing, mis tegutseb vaba-
tahtlikkuse põhimõttel. Meie finantseerimine toimub peamiselt 
projektipõhiselt, saame toetust Eesti välisministeeriumilt, Eu-
roopa Liidu abiprojektidest. Ukraina pagulaste abistamist toeta-
sid alguses kõige kiiremini eraettevõtjad, see võimaldas meil 
kiiresti reageerida. Nüüd toetas meie tegevust suure summa, 
miljoni euroga, Taivan.
Kui Ukraina sõja esimestel nädalatel jõudis meie nõustamiskes-
kustesse päevas mitukümmend inimest, kõnesid ja päringuid 
telefoni teel tehti meile mitusada – see oli aeg, mil Eestisse 
saabus 1000 ja rohkem põgenikku päevas –, siis nüüdseks on 
abivajajaid tunduvalt vähem.
Ka saabuvate pagulaste profiil on muutunud – võrreldes keva-
dega saabub rohkem mehi, sest Venemaale minek on tihti nen-
de ainus võimalus. Ja sealt tulevad nad Eestisse, et siit edasi 
liikuda Ukrainasse või mõnda Lääne-Euroopa riiki.
Meie töö ongi põhiliselt pagulasi nõustada, aidata neil tööd lei-
da, ID-kaart teha ja seda kasutada, elamispind leida.

KOMMENTAAR

ne ja -meelne. Küllap sellepä-
rast sattus linn ühe esimesena 
ka ränga pommirahe alla. Ka on 
Zaporižžja maanteede ja raud-
teede sõlmpunkt Lõuna-Ukrai-
nas ning suureks sadamaks 
Dnepri jõel. Linna vasak ja pa-
rem kallas on ühendatud 
Dnepri hüdroelektrijaama 
tammi ja Hortytsia saart üle-
tavate sildadega. Linna terri-
tooriumi läbivad olulised 
maanteed. Just taristud ja 
transpordisõlmed innustasid 
okupante linna hävitama. Nüüd 
on rivist välja löödud ka paljud 
linnas asunud rasketööstuset-
tevõtted. 

„Meie perel on Zaporižžjas 

kahekordne maja. Ema-isa ela-
vad praegugi seal, magavad 
pommivarjendiks ümberehita-
tud keldris,“ jutustab Anasta-
siia elust kodulinnas. Putinla-
sed suurt linna vallutada ei 
suutnud, kuigi jõudsid sellele 
väga lähedale, vaid mõneküm-
ne kilomeetri kaugusele.

„Kui Kiievis ja Kiievi lähi-
ümbruses puhkes lahingute-
gevus, sõitsin koos onu ja onu-
naisega Lääne-Ukrainasse. 
Olime seal kuu aega, püüdsime 
rahuneda, mõtlesime, mida 
edasi teha. Lääne-Ukrainast 
tulin juba Eestisse,“ meenutab 
Anastasiia põgenemist. Ukrai-
na piiri ületasid põgenikud ja-

la, piiril ootasid neid vabataht-
likud, kes sõidutasid nad Vars-
savisse. Sealt tuldi bussiga Ees-
tisse.

Töö pagulasabi keskuses
Nüüd töötab Anastasiia 

Luchenko MTÜ Eesti Pagulas-
abi Tallinna keskuses, abista-
des samasuguseid inimesi na-
gu ta ise on – sõjast laiali pillu-
tatud, kodu ja tihti ka läheda-
sed kaotanud inimesi.

„Leidsin nädalaga Eestis 
töö. Üks mu sõpradest, kes elab 
Eestis juba kuus aastat, märkas 
kuulutust, milles otsiti ukrain-
lannat, kes oskab nii ukraina 
kui inglise keelt. Ma tulin ap-

rilli alguses siia vestlusele ja 
sain kohe ka töö,“ kõneleb 
Anastasiia. 

Meie perel on Zapo-
rižžjas kahekordne 

maja. Ema-isa elavad 
praegugi seal, ma-

gavad pommivarjen-
diks ümberehitatud 

keldris.

Pagulasabi korraldab üritu-
si ukrainlastele. „Kui pagula-
sed jõuavad meile, on neil vaja 
esmalt kohaneda, aitame neil 
seda teha,“ räägib Anastasiia. 
Edasi õpetatakse saabunud uk-
rainlastele meie ID-kaardi te-
gemist ja kasutamist. 

Selliseid üritusi korralda-
takse igal pool Eestis, Tallin-

nas, Tartus, Haapsalus, Pärnus. 
„Tean juba väga paljusid Eesti 
linnu, olen käinud,“ teatab 
Anastasiia uhkelt. Õppegrupis 
on tavaliselt kuus kuni kümme 
inimest. 

Väga palju on ka tööd tele-
foniga, tuleb vastata pagulaste 
kõige erinevamatele päringu-
tele. Kuigi kaasmaalasi on vaja 
aidata, loodab Anastasiia, et 
sõda lõpeb peagi ja ta saab ta-
gasi koju. „Kuigi see on väga 
keeruline. Ukrainas pole tööd, 
pole raha, hinnad on aga väga 
kõrged. Sõda on toonud kaasa 
täieliku majandusliku kaose,“ 
räägib Anastasiia olukorrast 
kodumaal.

„Eestis on väga külm, aga 
inimesed on teil soojad,“ teab 
Anastasiia Luchenko. 

Madle Timm, Eesti Pagulasabi kommuni-
katsioonijuht. Fotod erakogu Anastasiia Luchenko, Ukraina pagulane.
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30.10 ja 12.11 kell 11 laste-
hommik „Oswald avastab 
Iloni imedemaad“

05.11 kell 18 luule- ja lau-
ludeõhtu „Janu on kõikidel 
kaks”. Kristiina Ehin ja Silver 
Sepp

20.11 ja 18.12 kell 17 ja kell 
19 vestlusõhtu „Küünlaval-
gel Anija mõisas. Lood ja 
legendid”

24.11. kell 19 Artur Raid-
mets ja Peeter Kaljumäe. 
Humoorikas kupleekava 
energiavaesel ajal „Rikas ja 
vaene”

27.11 kell 14 kammermuu-
sikute advendikontsert, Tä-
he-Lee Liiv (klaver), kaasa-
tegev keelpillikvartett

04.–10.12 Anija mõisa jõu-
lumaa

04.12 kell 18 Othodox Sin-
gers'i advendikontsert

14.12 kell 19 Eesti tipp-pia-
nist Johan Randvere kont-
sert „Kõlisevad klahvid“

17.12 ja 18.12 kell 11 laste-
hommik „Oswaldi jõuluoo-
tus“

26.12 kell 18 Kadri Voorand 
ja Mihkel Mälgand kontsert 
„Jõuluks koju“

29.12 kell 19 aastalõpukont-
sert. Mikk Saar, Jaan Sööt, 
Pääru Oja ja Allan Vainola

Piletid müügil Piletilevis.Piletid müügil Piletilevis.
Lisainfo info@anijamois.ee, 5553 0038.Lisainfo info@anijamois.ee, 5553 0038.

Täpsem info ürituste kohtaTäpsem info ürituste kohta
www.anijamois.ee/sundmused.www.anijamois.ee/sundmused.

J u h a n  S m u u l

Täname: Kultuuriministeerium, Saaremaa vald, Kultuurkapital, Etendusasutuste Liit Esietendus 19.02.2022 Kuressaare Teatris

Lavastaja ELAR VAHTER (Rakvere Teater) 
Kunstnik KARMO MENDE Lavastusdramaturg SVEN 

KARJA (Teater Vanemuine) Helilooja MARIANNA 
LIIK Videokunstnik AVE PALM Liikumis juht AARE 

RANDER Osades: PIRET KRUMM, PIRET RAUK, 
LEE TREI, KRISTJAN SARV, MARKUS HABAKUKK, 

JÜRGEN GANSEN, TANEL TING

16. novembril kell 19
Aruküla rahvamajas.
Piletid 17/14 €.

Ajaloolaste arvates on 
halloween'i juured pärit 
ilmselt paganlikest ja kel-
di rituaalidest. Sarnaselt 
meie kadri- ja mardipäe-
vale jooksevad lapsed ka 
halloween'i ajal kostü-
meeritult ukselt uksele 
lootusega maiustusi saa-
da.

Halloween (lühend ingliskeel-
sest nimetusest All Hallows' 
Eve ehk kõigi pühakute õhtu) 
on läänekristliku pühakute-
päeva (1. november) eelõhtul, 
31. oktoobril tähistatav kalend-
ritähtpäev.

Kuigi halloween on kristli-
ku algupäraga, arvatakse pü-
hal endal olevat paganlikud 
juured. Püha seostatakse keldi 
Samhaini festivaliga, mille ni-
mi tuleb vana-iiri keelest ja tä-
hendab suve lõppu. Sarnane on 
see eestlaste mihklipäevaga. 
Samhain tähendas aega, mil il-
mad läksid külmemaks, kari ja 
karjused tulid koju ning algas 
tubane käsitöö tegemise aeg.

See oli aeg mil esivanema-
te hingesid oodati tagasi koju. 
Siin leiab palju sarnasust eest-
laste kunagise hingedeajaga, 
koju oodati esivanemate hingi, 
neid kostitati ja liikusid ringi 
hingesandid.

Halloween'iga sama-
aegselt tähistatakse 

paljudes maades 
hingedepäeva.

Ajalooallikate põhjal riietu-
ti Samhaini ajal vaimudeks ja 
liiguti rongkäiguga linnast väl-
ja, et surnute hinged tagasi 
nende koju juhtida. Keldi lap-
sed kogusid perest perre käies 
puid hiiglasliku ühislõkke 
jaoks. Suurest lõkkest viidi ela-
vaid süsi kodukoldesse, kus 
süüdati oma tuli, mis tähistas 
ühendust inimeste vahel.

Traditsioonid ja kombestik
Halloween'i põhitunnuseks 

on laternaks lõigatud kõrvits. 
Enam ei piirduta vaid hirmsa-
te nägudega, laternatele kraa-
bitakse erinevaid kunsttükke. 
Muidugi saab laterna valmista-
misel ära kasutada ükskõik mil-
liseid ümaraid juur- ja puuvil-
ju. 

Kõrvitsalaternad said algu-
se Ameerikast, sest kõrvits on 
sealt pärit taim, mis oli varem 
Euroopas tundmatu. Laterna 
valmistamise komme on pärit 
18. sajandist, mil Iirimaal hak-
kas levima komme tuua Sam-
haini ühislõkkelt koju süsi õõ-
nestatud naeri sees.

Juurviljalaterna valmista-
mise komme tuleneb iiri rah-
vajutust „Ihnuskoi Jack“ (Stin-
gy Jack), keda jumal tema pat-
tude pärast paradiisi ei luba-
nud, ja tänu lepingule kuradi-
ga ei saanud ta ka põrgusse. 
Jack pidi kondama mööda 
maad, valgustades oma teed la-
ternas hõõguvate sütega, mil-

Kõigi pühakute ööd
tähistatakse ka meil

MERIT PÕLD
merit.pold@
harjuelu.ee

le kurat talle põrgust järgi vis-
kas.

Sellest legendist inspiree-
ritud iirlased ja šotlased hak-
kasid pimedal ajal oma kodu-
dest eemale peletama ringi 
kondavaid kurje vaime, aseta-
des uste ja akende juurde juur-
viljalaternad, mille sisse olid 
lõigatud hirmsad näod.

Lapsed liiguvad ringi hirm-
sates kostüümides ja maskides, 
koputades ustele ja hõigates 
„Komm või pomm?“, inglise 
keeles „Trick or treat?“ Triki 
(trick) all mõeldakse mingit 
vempu. Kui külastatav on kol-
litajate tulekuks valmistunud, 
jagab ta maiuseid. Kui aga teda 
külastatakse ootamatult, võib 
ta mingi vembu ohvriks lange-
da.

Halloween Eestis
Halloween'i hakati Eestis 

meedia vahendusel tutvusta-
ma 1980. aastate lõpus. Vara-
semalt seda püha meil ei tun-
tud. Kombestikult ühendab 
tähtpäev endas meie hingede-
aja, mihklipäeva ja mardipäeva 
tavasid. Halloween'iga sama-
aegselt tähistatakse paljudes 
maades hingedepäeva, kui oo-
datakse koju lähedaste hinge-
sid, kelle mälestuseks süüda-
takse kodudes küünlad.

Ka Eestis jooksevad lapsed, 
nii nagu mardi- ja kadripäeval-
gi, kostümeeritult ringi ja hõi-
kavad: „Komm või pomm?“ Mi-
da hirmsam on kostüüm, seda 
uhkem.

Koolides ja lasteaedades 
meisterdatakse maske ja rää-
gitakse traditsioonidest.

Mitmel pool korraldatakse 
erinevaid kostüümipidusid ja 
kõrvitsalaterna valmistamise 
võistluseid. Mõnes kohas on 
avatud lausa maisilabürint, mis 
lisab omajagu kõhedust. 

Halloween'i ajal on poed 
täis erinevaid dekoratsioone 
püha tähistamiseks ja kodude 
kaunistamiseks. Samuti on 
saadaval erinevaid maiuseid, ja 
kui hästi otsida, siis leiab mit-
meid retsepte, mille abil oma 
peolaud katta. Näiteks saab vii-
nerisse torgata spagetijupid ja 
seejärel neid veidi keevas vees 
hoides saad lauale panna just-
kui ussitavad viinerid. Loomu-
likult võiks sooja toiduna pak-
kuda kosutavat kõrvitsasuppi, 
mida saab kaunistada erineva-
te seemnetega.

Olgugi, et erinevad hal-
loween'iks valmistatavad toi-
dud eriti isuäratavad välja ei 
näe, lõbus on ikka! 

Kasutatud materjal: folklo-
re.ee ja wikipedia.

Halloween'i põhitunnuseks on kõrvitsalatern. Foto David
Menidrey, unsplash.com

Kõrvitsasupp ei saa laualt puududa. Fotod Eesi Raa

Lauale saab panna justkui ussitavad viinerid.
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Osutame Tapa Kodus autistide ööpäevaringset 
teenust, mis on Eestis esmakordne. 
Sul on ainulaadne võimalus meiega liituda ning olla 
uue, hästi koostöötava ja kõrge 
kompetentsiga meeskonna kujundajaks.

Ootame meiega liituma
JULGESTUSTÖÖTAJAT

(tegevusjuhendajat)

•

PALUN KANDIDEERI:

JA SUL ON

EST

Ranna tehnogrupp
Kaeve-, lammutus-, 

laadimistööd

laadur-

ekskavaatoritega.

Harjamistööd,

haljasalade

niitmine trimmerite 

ja murutraktoriga.

Tee-äärte, heina-

maade niitmine 

rootor- ja

tasandusniidukiga.

E-mail info@rannatehnogrupp.ee Tel 502 3466

KIILI VALLAVALITSUS 
TEATAB

• 18.10.2022 Kiili Vallavalitsuse korralduse-
ga nr 476 Kiili alevis Kurna tee 25 ja Kurna tee 
27 detailplaneeringu kehtestamine.

Detailplaneeringu on koostanud Ehitusprojekt OÜ, töö nr 248-
2021D.

Planeeritav maa-ala asub Harju maakonnas, Kiili vallas, Kiili 
alevis. Planeeringuala suurus on 10 867 m2.

Planeeritaval maa-alal kehtib Kiili valla üldplaneering ja Kii-
li alevis Kiili tehnopargi detailplaneering (DP0162).

Käesoleva detailplaneeringu koostamise eesmärk on Kiili ale-
vis Kurna tee 25 (kt 30401:001:2418) ja Kurna tee 27 (kt 
30401:001:2421) kinnistute liitmine ja ehitusõiguse määramine 
ning sellega koos heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, 
parkimise ja tehnovõrkudega varustamise lahendamine. Detail-
planeeringuga moodustatakse detailplaneeringu alale 1 tootmis- 
(75%) ja ärimaa (25%) krunt. Moodustatavale krundile tohib ehi-
tada ühe kuni kahekorruselise hoone kõrgusega kuni 12 m ja kaks 
abihoonet kõrgusega kuni 5 m ning krundi ehitisealune pind kok-
ku kuni 4700 m2 (ehitistealuse pinna moodustavad kõik krundil 
olevate ehitusloa kohustuslike hoonete, ehitusloa kohustust mit-
teomavate ehitiste ehitisealuste pindade summa). Parkimisvaja-
dused lahendatakse krundi piires.

Käesolev detailplaneering ei ole üldplaneeringut muutev.

Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Kiili Vallavalitsus 
tööpäevadel kohapeal või digitaalselt Kiili valla geoinfosüstee-
mis EVALD.
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JÕELÄHTME VALLAVALITSUS 
TEATAB
Detailplaneeringu algatamine

• Jõelähtme Vallavalitsus võttis 14.10.2022 vastu korralduse nr 
960 „Võerdla küla Kasekese maaüksuse detailplaneeringu alga-
tamine ja lähteülesande kinnitamine“.

Kasekese (katastritunnusega 24504:004:1068; 100% maatulundus-
maa sihtotstarbega; suurusega 24,20 ha) maaüksus asub Võerdla kü-
la edelaosas Kure tee, Kirtli tee ja Viimsi metskond 255 vahelisel alal, 
Maardu linna lähinaabruses. Juurdepääs planeeringualale on munit-
sipaalomandis olevalt Kure ja riigiomandis olevalt Kiltri teelt, läbi-
des erinevaid riigimandis olevaid maaüksusi ja Viimsi metskonna 255 
maaüksuse lääneküljel paiknevalt teelt. Planeeritava ala suuruseks on 
ca 25 ha. Detailplaneeringu eesmärgiks on Kasekese maaüksuse ja-
gamine maatulundusmaa kruntideks, ehitusõiguse abihoonete kavan-
damiseks, juurdepääsu, tehnovarustuse lahendamine ja keskkonnatin-
gimuste seadmine planeeringuga kavandatu elluviimiseks. Koostatav 
detailplaneering algatatakse kehtiva Jõelähtme valla üldplaneeringu 
kohasena.
Detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hin-
damise algatamata jätmine

• Jõelähtme Vallavolikogu võttis 13.10.2022 vastu otsuse nr 86 
„Uusküla Nõmme tee 8 ja Rebaskaevu maaüksuste detailplanee-
ringu algatamine, lähteülesande kinnitamine ja keskkonnamõju-
de strateegilise hindamise algatamata jätmine“.

Planeeringuala hõlmab Uusküla Nõmme tee 8 (katastritunnus 
24501:004:0018; sihtotstarve: üldkasutatav maa 100%; pindala: 2715 
m2) ja Rebaskaevu (katastritunnus 24501:004:0003; sihtotstarve: maa-
tulundusmaa 100%; pindala: 2771 m2) maaüksuseid, mis asuvad Uus-
küla lõunaosas Nõmme tee, Lõhmuse tee ja Tammiku tee vahelisel 
alal. Alale juurdepääs on Nõmme teelt ja Tammiku teelt. Planeerita-
va ala suuruseks on 0,6 ha. Detailplaneeringu eesmärgiks on muuta 
kinnistute sihtotstarve elamumaaks ning määrata kavandatavatele ela-
mumaa kruntidele ehitusõigus ja hoonestustingimused üksikelamute 
ja abihoonete rajamiseks, kavandada kruntide juurdepääsud ja tehno-
varustuse lahendus ning seada keskkonnatingimused planeeringuga 
kavandatu elluviimiseks. Detailplaneeringu algatamise taotlus sisal-
dab ettepanekut kehtiva üldplaneeringu muutmiseks elamumaa krun-
tide suuruse ja elamute vahelise kauguse osas. Üldplaneeringut muut-
va detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (edaspi-
di KSH) vajaduse tuvastamiseks viidi läbi keskkonnamõju hindami-
se ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (edaspidi KeHJS) § 33 lõi-
getes 3–5 esitatud kriteeriumitel põhinev eelhindamine, mille koha-
selt KSH läbiviimine detailplaneeringu koostamisel ei ole eeldatavalt 
vajalik, kuna planeeritava tegevusega ei kaasne eeldatavalt olulist 
keskkonnamõju. Kui detailplaneeringu koostamise käigus selgub KSH 
vajadus, tuleb algatada KSH koostamine. KeHJS § 33 lg 6 kohaselt 

on KSH algatamise vajalikkuse kohta küsitud arvamust Keskkonnaa-
metilt, kes esitas oma seisukohad 27.09.2022 kirjaga nr 6-5/22/16883-
2. Keskkonnaamet on seisukohal, et planeeritava tegevusega ei kaas-
ne eeldatavalt olulist keskkonnamõju ning keskkonnamõju strateegi-
lise hindamise algatamine ei ole eeldatavalt vajalik. Detailplaneerin-
gu koostamise korraldaja on Jõelähtme Vallavalitsus (Postijaama tee 
7, Jõelähtme küla, Harjumaa 74202; www.joelahtme.ee), algataja ja 
kehtestaja on Jõelähtme Vallavolikogu (Postijaama tee 7, Jõelähtme 
küla, Harjumaa 74202; www.joelahtme.ee) ning koostaja Optimal 
Projekt OÜ (Keemia tn 4, 10615, Tallinn).

Detailplaneeringute algatamise korralduse ning otsusega saab tut-
vuda Jõelähtme kodulehel dokumendiregistris (joelahtme.kovtp.ee) 
ja kaardirakenduses EVALD (http://service.eomap.ee/joelahtmevald).
Detailplaneeringu avalik väljapanek

• Iru küla Saha-Loo tee 10 maaüksuse detailplaneeringu ava-
lik väljapanek toimub 14.– 28.11.2022.

Iru küla Saha-Loo tee 10 maaüksuse detailplaneeringu koostami-
ne algatati Jõelähtme Vallavalitsuse 07.07.2022 korraldusega nr 618. 
Planeeringuala hõlmab Iru küla, Saha-Loo tee 10 maaüksust (katast-
ritunnus 24504:002:0374, pindala 16 871 m2, sihtotstarve 100% äri-
maa) ja munitsipaalomandis olevat Välja tee kinnistut (katastritunnus 
24504:002:0488, pindala 3403 m2, sihtotstarve 100% transpordimaa) 
ca 2000 m2 ulatuses. Planeeritav ala asub Iru küla lõunapoolses osas, 
juurdepääsuga Saha-Loo teelt ning on ümbritsetud äri- ja tootmismaa 
kruntidega. Detailplaneeringu eesmärk on kinnistu sihtotstarbe muut-
mine ja ehitusõiguse ja hoonestustingimuste määramine piirkonda so-
biva tootmis- ja ärifunktsiooniga hoone kavandamiseks. Samuti la-
hendatakse planeeringuala tehnovõrkudega varustamine ja seatakse 
keskkonnatingimused planeeringuga kavandatu elluviimiseks. Pla-
neeringuala suurus on ca 1,9 ha. Detailplaneeringu algatamise taot-
lus on kehtiva üldplaneeringu kohane.

Detailplaneeringu materjalidega saab tutvuda Jõelähtme kodule-
hel (joelahtme.kovtp.ee) ja kaardirakenduses EVALD (http://service.
eomap.ee/joelahtmevald). Jõelähtme vallamajas materjalidega tut-
vumiseks võtke eelnevalt ühendust vallavalitsuse planeeringuspetsia-
listiga Maike Heido, tel 605 4851, maike.heido@joelahtme.ee.
Projekteerimistingimuste avalikud väljapanekud

• Saha küla, Laurimäe tee 6 maaüksusele projekteerimistingi-
muste väljastamise eelnõu avalik väljapanek toimub 31.10–
14.11.2022.

Saha küla, Laurimäe tee 6 maaüksusele soovitakse püstitada abi-
hoone. Valla üldplaneeringu kohaselt asub maaüksus detailplaneerin-
gu koostamise kohustusega tiheasustusalal, kuhu on võimalik planee-
rimisseaduse § 125 lg 5 alusel anda ehitusõigus detailplaneeringu ase-
mel projekteerimistingimustega.

• Kostivere alevik, Raasiku tee 10 maaüksusele projekteerimis-
tingimuste väljastamise eelnõu avalik väljapanek toimub 31.10–
14.11.2022.

Kostivere alevik, Raasiku tee 10 maaüksusel soo-
vitakse laiendada olemasolevat abihoonet üle 33% sel-
le esialgu kavandatud mahust. Valla üldplaneeringu ko-
haselt asub maaüksus detailplaneeringu koostamise ko-
hustusega tiheasustusalal, kuhu on võimalik planeeri-
misseaduse § 125 lg 5 alusel anda ehitusõigus detail-
planeeringu asemel projekteerimistingimustega.

• Loo alevik, Lõuna tee 10 maaüksusele detailplaneeringu ole-
masolul projekteerimistingimuste väljastamise eelnõu avalik väl-
japanek toimub 31.10–14.11.2022. 

Loo alevik, Lõuna tee 10 maaüksuse osas kehtib Jõelähtme Valla-
volikogu 15.06.2017 otsusega nr 460 kehtestatud Loo aleviku Lõhe 
ja Küünisaare kinnistute ning lähiala detailplaneering. Projekteeri-
mistingimustega soovitakse ehitusseadustiku § 27 lg 4 p 2 alusel suu-
rendada krundil detailplaneeringu järgset hoonestusala kuni 10% ula-
tuses. 

• Ruu külas Kõrre kinnistu ja Jägala-Joa külas Jägala-Joa puh-
keala detailplaneeringute täpsustamiseks projekteerimistingimus-
te väljastamise eelnõu avalik väljapanek toimub 31.10–14.11.2022.

Ruu küla Kõrre kinnistu detailplaneering on kehtestatud Jõeläht-
me Vallavolikogu 30.10.2007 otsusega nr 277 ning Jägala-Joa küla 
Jägala-Joa puhkeala detailplaneeringu on kehtestatud Jõelähtme Val-
lavolikogu 31.01.2019 otsusega nr 180. Projekteerimistingimustega 
soovitakse täpsustada ehitusseadustiku § 27 lg 4 p 5 alusel eelnime-
tatud detailplaneeringute järgseid maa-alal asuvate ehitise teeninda-
miseks vajalike ehitiste võimalikke asukohti. Mõlema planeeringu-
ala tarbeks soovitakse kavandada ühine ühisveevärgi ja -kanalisat-
siooni ning tuletõrje veevarustuse lahendus ehk näha ette Jägala-Joa 
külas Jägala-Joa puhkeala detailplaneeringu alale kahe lähestikku 
asetseva planeeringuala teenindamiseks ühised puurkaev, reoveepu-
hasti ja tuletõrje veevarustuse lahendus. Lisaks soovitakse ehitussea-
dustiku § 27 lg 4 p 7 alusel täpsustada Jägala-Joa küla Jägala-Joa puh-
keala detailplaneeringu haljastuse, heakorra või liikluskorralduse põ-
himõtteid ehk näha ette vee- ja kanalisatsioonirajatiste teenindami-
seks teenindustee. 

• Detailplaneeringu olemasolul projekteerimistingimuste väl-
jastamise eelnõu avalik väljapanek tuletõrjeveelahenduse täpsus-
tamiseks Kullamäe küla, Kullamäe I ja Siimu I maaüksuste ning 
lähiala osas toimub 07–20.11.2022.

Kullamäe küla, Kullamäe I ja Siimu I maaüksuste ning lähiala osas 
kehtib Jõelähtme Vallavolikogu 16.02.2017 otsusega nr 422 kehtes-
tatud Kullamäe küla Kullamäe I ja Siimu I maaüksuste ning lähiala 
detailplaneering. Projekteerimistingimustega soovitakse täpsustada 
ehitusseadustiku § 27 lg 4 p 4 alusel detailplaneeringu järgset tuletõr-
jeveelahendust.

Projekteerimistingimuste eelnõud on kättesaadavad Jõelähtme ko-
dulehel.



Harjurju EElulu20 28. oktoober 2022 / aasta 43. nädal REKLAAM/TEATED

LÄÄNE-HARJU VALLA-
VALITSUS TEATAB

• Lääne-Harju Vallavalitsuse 11.10.2022 korraldusega nr 1021 
võeti vastu Lääne-Harju Vasalemma alevikus Metsa tn 2 maa-
üksuse detailplaneering.

Planeeritav katastriüksus paikneb Vasalemma valla üldplaneerin-
gu põhijoonisel planeeringukohustusega alal, mille juhtotstarve on 
pereelamute maa (EP). Metsa tn 2 katastriüksus asub luitelisel met-
saalal. Luite orientatsioon on kirde-edela suunaline ja maapind lan-
geb loode suunal ning tõuseb kagu suunal. Metsa tn 2 maaüksus piir-
neb põhjas, idas ja lõunas Suusaraja (katastritunnus 43101:001:1761) 
üldkasutatava maaga ning läänes Jaama tn 39a (katastritunnus 86601: 
001:0340) ja loodes Jaama tn 39 (katastritunnus 86801:002:0220) 
elamumaadega. Metsa tn 2 maaüksus on hoonestamata. Metsa tn 2 
maaüksusele on tagatud juurdepääs avaliku kasutusega Metsa täna-
valt (teeregistri nr 8681012). Planeeringuala suurus on 2692 m2. De-
tailplaneering on üldplaneeringu kohane.

Detailplaneeringuga määratakse ehitusõigus elamumaa krundile. 
Elamumaa krundile on planeeritud summaarne ehitusõigus 269 m2

elamule ja abihoonele. Hoonete lubatud kõrgused on elamul 9 m ja 
abihoonel 5 m. Parkimine on lahendatud oma krundil. Veevarustus 
on lahendatud puurkaevuga ja kanalisatsioon kogumismahutiga. De-
tailplaneeringu on kooskõlastanud Elektrilevi OÜ 21.09.2022 kirja-
ga nr 2099020835, Päästeamet 30.09.2022 kirjaga nr 7.2-3.1/5933-
2.

Metsa tn 2 maaüksuse detailplaneeringu avalik väljapanek 14–
27.11.2022 Lääne-Harju Vallavalitsuses, aadressil Rae 38, Paldiski 
linn ja Vasalemma raamatukogus, aadressil Ranna tee 10, Vasalem-
ma alevik ning Lääne-Harju valla veebilehel https://laaneharju.ee/
vastuvoetud-detailplaneeringud.

• Lääne-Harju Vallavalitsus on algatanud 20.09.2022 korral-
dusega nr 968 detailplaneeringu Lääne-Harju vallas Tuulna kü-
las Kõrgemäe mets 2 (katastritunnus 29501:007:3470) maatu-
lundusmaa katastriüksusel.

Planeeritav ala asub Keila valla üldplaneeringu kohaselt hajaasus-
tuses. Planeeritava ala suurus on 6,34 ha. Juurdepääs planeeringu-
alale avalikult Tuulnase teelt (teeregistri nr 2953220).

Planeeritav ala piirneb põhjas Eest-Tulina mets 7 (katastritunnus 
29501:007:0027) maatulundusmaaga, idas Aedevahe mets 1 (katast-
ritunnus  29501:007:1258) maatulundusmaa ja Türnpu tee 6 // Ki-
viaia (katastritunnus 29501:007:1242) elamumaaga, lõunas Põllu 
(katastritunnus 29501:007:1273) maatulundusmaaga, edelas Türn-
pu tee 4 // Tasase (katastritunnus 29501:007:2880) elamumaaga, lää-
nes Tuulnase (katastritunnus 29501:007:1587) üldkasutatava maa-
ga, Kõrgemäe tee (katastritunnus 43101:001:1231) transpordimaa-
ga ning Lahepere vkt 27 (katastritunnus 29506:002:0250), Lahepe-
re vkt 28 (katastritunnus 29506:002:0260), Lahepere vkt 29 (katast-
ritunnus 29506:002: 0270), Lahepere vkt 41 (katastritunnus 29506: 
002:0370), Metsapiiga vkt 33 (katastritunnus 29506:001:0310), Met-
sapiiga vkt 32 (katastritunnus 29506:001:0300), Metsapiiga vkt 31 
(katastritunnus 29506:001:0290), Metsapiiga vkt 30 (katastritunnus 
29506:001:0280) ja Metsapiiga vkt 29 (katastritunnus 29506: 
001:0270 ) elamumaadega.

Keila valla üldplaneeringu joonise 1A põhjal asub Kõrgemäe mets 
2 maaüksus tiheasutusala ja rohevõrgustiku vahelisel üleminekualal. 
Üldplaneeringu joonise 2A põhjal ei ole sellel alal elamumaade ka-
sutusotstarvet planeeritud ja maakasutus on jätkuvalt maatulundus-
maa. Uute elamugruppide kavandamisel on krundi minimaalseks 
suuruseks 3000 m2. Esitatud taotluse kohaselt on kavandatavad krun-
did kaks kuni kolm korda suuremad ja seetõttu on tegemist hajaasus-
tusele iseloomuliku hoonestuse rajamise tingimustele, mille puhul 
on võimalik kõrghaljastust säilitada hoonestusalast väljapoole jää-
val alal. Maa-ameti geoloogia kaardirakenduse info põhjal ulatub 
Kõrgemäe mets 2 idapoolsele osale Tõstre perspektiivse ehituslub-
jakivi uuritud varu ala, mis on kinnitamata varu. Lääne-Harju valla 
üldplaneeringu avalikustatud eelnõu kohaselt on tihehoonestusala-
ga külgneval üleminekualal soovitatud katastriüksuse minimaalseks 
suuruseks 0,5 ha. Arvestades eeltoodut on tegemist üldplaneeringu 
kohase detailplaneeringuga ja kuna planeeritaval alal ei leidu loo-
duskaitselisi piiranguid, siis ei ole nõutud keskkonnamõju strateegi-
lise hindamise eelhinnangu koostamine.

Planeeringu koostamise eesmärk on katastriüksuse elamumaa 
kruntideks jagamine, ehitusõiguse ja -tingimuste määramine, liiklus-
korralduse ja tehnovõrkude lahendamine, keskkonnakaitseliste abi-
nõude ning vajalike kitsenduste määramine. Detailplaneeringu alga-
tamisel täiendavate uuringute vajadus puudub.

• Lääne-Harju Vallavalitsus on algatanud 11.10.2022 korral-
dusega nr 1022 detailplaneeringu Vasalemma alevikus Pargi tn 
11 katastriüksusel ja lähialal.

Planeeringuala koos juurdepääsu kavandamiseks vajamineva lä-
hialaga on 2934 m2. Lähtudes vajadusest korrastada enne detailpla-
neeringu algatamist aadressiandmeid muudeti Lääne-Harju Vallava-

litsuse 04.10.2022 korraldusega nr 1010 Ranna tee 
17b katastriüksuse lähiaadressi ja määrati uueks aad-
ressiks Pargi tn 11.

Planeeritav katastriüksus asub Vasalemma alevi-
kus Pargi tänava (teeregistri nr 8681017) ja Kesk tä-
nava (teeregistri nr 8681007) ristmiku lähialas. Pargi 
tn 11 (katastritunnus 43101:001:2006) elamumaa piir-
neb põhjas Ranna tee 17a (katastritunnus 86801:002:0104) elamu-
maa kinnistuga, idas Keskmetsa (katastritunnus 43101:001:0905) 
maatulundusmaa katastriüksusega, lõunas Pargi tn 9 (katastritunnus 
86801:002:0740) üldkasutatava maa ja läänes Ranna tee 17c (katast-
ritunnus 43101:001:2007) maatulundusmaaga. Detailplaneering on 
üldplaneeringu kohane. Planeeringualale on võimalik kavandada 
juurdepääs Pargi tänava pikenduselt Keskmetsa maatulundusmaalt. 
Detailplaneeringu eesmärk on Pargi tn 11 elamumaal ehitusõiguse 
ja -tingimuste määramine, liikluskorralduse ja tehnovõrkude lahen-
damine, keskkonnakaitseliste abinõude ning vajalike kitsenduste 
määramine.

Detailplaneeringu algatamisel täiendavate uuringute vajadus puu-
dub.

• Lääne-Harju Vallavalitsus on 11.10.2022 korraldusega nr 
1020 kehtestanud detailplaneeringu Lääne-Harju vallas Põllkü-
las Metsavahi tee 3 katastriüksuse (katastritunnus 43101:001: 
0054) osas.

Planeeritav maa-ala paikneb Keila valla üldplaneeringu põhijoo-
nisel planeeringukohustuseta alal, juhtfunktsiooni määratud ei ole. 
Katastriüksus asub Põllkülas ning piirneb Vana-Põllküla tee 6 (tun-
nus 29501:009:0037), Metsavahi tee 7 (tunnus 43101:001:0055), 
Metsavahi tee 5 (tunnus 29501:009:0130), Vana-Põllküla tee 2a (tun-
nus 29501:001:0456), Vana-Põllküla tee 2 (tunnus 29501:001:0455), 
Vana-Põllküla tee 4 (tunnus 29501:009:0434) elamumaa; Tambeti 
(tunnus 29501:009:0449), Linsi (katastritunnus 29501:009:0175), 
Rehe (tunnus 29501:009:0310), Männimetsa (tunnus 
29501:001:0778), Vana-Põllküla tee 1 (tunnus 29501:009:0321) maa-
tulundusmaa ning Serva (tunnus 29501:009:0466) riigikaitsemaa 
sihtotstarbega katastriüksustega. Planeeringuala suurus on 14,5 ha.

Detailplaneering on üldplaneeringu kohane. Detailplaneeringuga 
nähakse ette maatulundusmaa kasutuselevõtt avalikke teenuseid pak-
kuva ökofarmina. Farmi tegevusteks on planeeritud nii looma kui 
taimekasvatus, mõlemas valdkonnas planeeritakse pakkuda ka ava-
likke teenuseid: koolitusi ja töötubasid koos majutusega. Teenuste 
sihtgrupiks on planeeritud eelkõige koolilapsed ja -noored. Majutus-
kohad, 11 kämpinguhoonet, on planeeritud Põllküla elamualast kau-
gemale. Krundi külapoolsele osale on planeeritud farmiomaniku ma-
japidamine, üksikelamu koos abihoonetega.

Planeeringul puudub oluline mõju looduskeskkonnale. Detailpla-
neeringu majanduslik ja sotsiaalne mõju on positiivne.

Detailplaneeringu materjalidega on võimalik tutvuda valla vee-
bilehel https://laaneharju.ee/kehtestatud-detailplaneeringud.

Avatud menetlusest projekteerimistingimuste andmiseks Klooga-
ranna küla Männiku tee 1 katastriüksusel (tunnus 29501:007:1113) 
detailplaneeringuga määratletud hoonestusala täpsustamiseks.

Taotleja soovib katastriüksusele püstitada auto varjualuse detail-
planeeringuga määratletud hoonestusalast väljapoole. Soovitav muu-
datus moodustab määratletud hoonestusala pinnast kuni 10%. Muus 
osas jääb detailplaneering kehtima muutmata kujul.

Projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek toimub 28.10– 
11.11.2022 Lääne-Harju valla veebilehel, aadressil https://laanehar-
ju.ee/eelnoude-avalikustamine1. Kirjalike ettepanekute ja põhjenda-
tud vastuväidete esitamise tähtaeg on 11.11.2022 aadressil info@laa-
neharju.ee.

• Lääne-Harju Vallavalitsuse 18.10.2022 korraldusega nr 1056 
võeti vastu detailplaneering Lääne-Harju vallas Laulasmaa kü-
las Kuusiku tee 2a (katastritunnus 43101:001:0214) katastriük-
susel.

Planeeritav katastriüksus paikneb Keila valla üldplaneeringu põ-
hijoonisel tiheasustusalal, juhtfunktsiooniks on väikeelamumaa ning 
Keila Vallavolikogu 23.07.2003 otsusega nr 093/0703 kehtestatud 
Kõltsu maaüksuse maatükk II detailplaneeringu alal. Planeeritav ala 
piirneb Kuusiku tee 2 (katastritunnus 43101:001:0215), Kuusiku tee 
4 (katastritunnus 43101:001:0216), Kuusiku tee 4a (katastritunnus 
43101:001:0217) elamumaa ning 11397 Klooga aiandusühistu tee 
(katastritunnus 29503:024:0001) ja 11390 Tallinn-Rannamõisa-Kloo-
garanna tee (katastritunnus 29501:007:0416) transpordimaa sihtots-
tarbega katastriüksustega. Detailplaneering on üldplaneeringu koha-
ne.

Detailplaneeringuga määratletakse katastriüksuse hoonestusala ja 
ehitusõigus.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 14–28.11.2022
Lääne-Harju Vallavalitsuses, aadressil Rae 38, Paldiski linn ja valla 
veebilehel, aadressil www.laaneharju.ee.

Keskkonnaloa muutmise
eelnõu avalikustamise teade
Keskkonnaamet teatab, et on valminud EKT Eco-
bio OÜ keskkonnaloa nr KL-511859 muutmise ja 
keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise 
eelnõud. Keskkonnaluba nr KL-511859 on ette-
võttele EKT Ecobio OÜ (registrikood 14943490) 
antud biolagunevate jäätmete kääritamiseks 
jäätmekäitluskohas aadressil Vana-Narva mnt 
26, Maardu linn, Harju maakond (katastritunnus 
44604:002:0038). Keskkonnaloa alusel on ette-
võttel õigus aastas kuni 20 000 tonni biolagune-
vaid köögi- ja sööklajäätmeid ning biolagunevaid 
aia- ja haljastujäätmeid anaeroobselt kääritada 
biogaasi tootmiseks.
Ettevõte soovib jäätmekäitluskohta rajada jäät-
mete põletusseadme, kus põletatakse biolagu-
nevatest jäätmetest eraldatud võõriseid ning li-
sakütusena puiduhaket biogaasijaama käitami-
seks. Aastas soovib ettevõte põletada kuni 3900 
t eraldatud võõriseid ja kuni 3900 t puitu, sum-
maarselt kuni 5000 t jäätmeid aastas.
Keskkonnaloa muutmise ja keskkonnamõju hin-
damise algatama jätmise otsuse eelnõud ning 
muud asjasse puutuvad dokumendid on kätte-
saadavad digitaalselt keskkonnaotsuste infosüs-
teemis KOTKAS (kotkas.envir.ee) menetluse nr 
M-118068 all.
Ettepanekuid ja vastuväiteid eelnõudele saab 
esitada Keskkonnaametile e-posti teel info@
keskkonnaamet.ee või aadressil Aleksandri 14, 
Tartu 51004 kahe nädala jooksul alates teate il-
mumisest. Keskkonnaamet teeb ettepaneku as-
ja arutamiseks avalikku istungit läbi viimata.

Niinsoni looduskaitseala 
kaitse-eeskirja eelnõu avalik 
väljapanek

Keskkonnaministri 15.09.2021 käskkirjaga nr 
1-2/21/389 on algatatud Niinsoni looduskaitse-
ala kaitse-eeskirja menetlus, mida viib läbi 
Keskkonnaamet.
Niinsoni looduskaitseala kaitse-eeskirja 
eelnõu avalik väljapanek toimub ajavahemikus 
24.10–14.11.2022. Kaitse-eeskirja eelnõu, 
seletuskirja, ekspertiisi ja kaardiga on võimalik 
tutvuda avaliku väljapaneku ajal Keskkonna-
ameti veebilehel (www.keskkonnaamet.ee) 
looduskaitse planeerimise rubriigis.
Oma parandusettepanekud ja vastuväited 
Niinsoni looduskaitseala kaitse-eeskirja eelnõu 
kohta palume esitada kirjalikult Keskkonna-
ametile (info@keskkonnaamet.ee või J. 
Kunderi 18, Rakvere) hiljemalt 14.11.2022.
Teeme looduskaitseseaduse § 9 lg 4 p 3 alusel 
ettepaneku arutada asja ilma avaliku aruteluta. 
Vastava ettepanekuta avalikku arutelu ei 
korraldata.
Kui hiljemalt 14.11.2022 ei ole kaitse-eeskirja 
eelnõu kohta parandusettepanekuid või vastu-
väiteid esitatud, arvestame, et vastuväited 
puuduvad. Pärast avalikustamist esitatakse 
eelnõu ministeeriumitevahelisele kooskõlas-
tamisele. Määrus jõustub eeldatavasti 2023. 
aasta esimesel poolel.

Lisainfo Riina Kotter, 503 7128,
riina.kotter@keskkonnaamet.ee.
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KOSE VALLAVALITSUS TEATAB
• Kose alevikus asuva Pikk tn 30a katastriüksuse detailplanee-

ringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine.
Kose Vallavalitsus võttis 18.10.2022 korraldusega nr 702 vastu 

Kose alevikus asuva Pikk tn 30a katastriüksuse detailplaneeringu 
(Arhitektuuribüroo Tava OÜ, töö nr 21350). Detailplaneering on al-
gatatud Kose Vallavalitsuse 1.02.2022 korraldusega nr 90. Detailpla-
neeringu eesmärk on ehitusõiguse määramine kortermaja püstitami-
seks. Lisaks antakse detailplaneeringuga lahendus planeeringuala hal-
jastusele, heakorrale, juurdepääsuteedele, parkimiskorraldusele ja teh-
novõrkudega varustamisele. Planeeritava ala pindala on ca 0,5 ha ning 
see hõlmab Pikk tn 30a (katastritunnus 33702:003:2260), osaliselt 
Vahtra tänav (katastritunnus 33801:001:0343), osaliselt 14 Kose-Pu-
rila tee (katastritunnus 33702:003:0239) ja osaliselt Pika tänava lõik 
2 (katastritunnus 33702:003:0240) katastriüksust. Detailplaneeringu-
ga moodustatakse kaks krunti (krundi piire ei muudeta) – olemasolev 
Vahtra tänav (POS 2), mille äärde planeeritakse valgustatud jalgrat-
ta- ja jalgtee ning olemasolev Pikk tn 30a (POS 1) katastriüksus, mil-
lele kavandatakse kuni 15 korteriga kortermaja. Ehitusõigus POS 1 
krundil: hoonete suurim lubatud arv maa-alal kaks, hoonete suurim 
lubatud ehitisealune pind 700 m2, kortermaja maksimaalne lubatud 
kõrgus kuni 10 m, abihoonel kuni 6 m. Kortermaja arhitektuur peab 
olema kõrgetasemeline ja kaasaegne ning sobima naabruses oleva ja 
varem planeeritud hoonestusega ning parandama elukeskkonna kva-
liteeti. Viimistlusmaterjalide valikul kasutada vastupidavaid, kvali-
teetseid ja keskkonda sobivaid materjale, nt puit, kivi, betoon, klaas. 
Hoonete katusekalle 0–20 kraadi. Parkimine lahendatakse krundisi-
seselt. Krundile rajatakse avalikuks asutamiseks mõeldud mänguväl-
jak, mille osas seatakse pärast selle väljaehitamist ja kasutusele võt-
tu isiklik kasutusõigus Kose valla kasuks. POS 2 kavandatakse val-
gustatud jalgratta- ja jalgtee, mille katendi minimaalne laius on 2,5 
m. Detailplaneeringu on kooskõlastanud Transpordiamet ja Pääs-
teameti Põhja päästekeskus. Koostööd on tehtud tehnovõrkude val-
dajate (Telia Eesti AS, Elektrilevi OÜ, Kose Vesi OÜ) ning isikute ja 
asutusega, kes on kaasatud menetlusse. Detailplaneeringu elluviimi-
sel Kose aleviku peatänava äärne tühi krunt hoonestatakse ning pea-
tänava esindusfunktsioon kerkib rohkem esile. Kavandatav korterma-
ja on üks esimesi uusi kortermaju aleviku keskuses, mille arhitektuur-
ne lahendus peab olema silmapaistev, samas sobituma piirkonna hoo-
nestusega. Vahtra tänava äärde kavandatakse valgustatud jalgratta- ja 
jalgtee, mis tõstab piirkonnas jalgratturite ja jalakäijate ohutust ning 
suurendab inimeste liikumisvõimalusi. Detailplaneeringu realiseeru-
misel avaldub positiivne majanduslik mõju uute elanike lisandumise 
näol, mistõttu Kose valla elanike arv suureneb. Lisaks suureneb ko-
halike teenuseid ja tooteid kasutatavate isikute arv. Planeeritava tege-
vusega negatiivne mõju majanduslikule keskkonnale puudub. Detail-
planeeringuga planeeritud hoonete rajamisega kaasnev peamine po-
sitiivne sotsiaalne mõju väljendub uute kogukonnaelanike näol. Ne-
gatiivne mõju sotsiaalsele keskkonnale võib avalduda eelkõige ehi-
tusperioodil lähiümbruse elanikele põhiliselt suurenenud müra- ja vib-
ratsioonitaseme ning liiklussageduse näol. Tuginedes eeltoodule, võib 
eeldada, et pikaajaline negatiivne mõju sotsiaalsele keskkonnale puu-
dub. Kavandatav kortermaja vähendab Pikk tänavalt tulevat liiklus-
müra Kodu tn 15 ja Kodu tn 17 katastriüksustele. Pikk tn 32 katast-
riüksusel väheneb eeldatavalt kavandatava hoone tõttu lasteaiast tu-
lenev müra tööpäevadel ja -aegadel. Planeeritud hoonete rajamine ei 
põhjusta eeldatavalt olulise keskkonnamõjuga tegevust, millega kaas-
neks pikaajaline keskkonnaseisundi kahjustumine, sealhulgas vee, 
pinnase, õhusaastatuse, olulise jäätmetekke või mürataseme suurene-

mine. Planeeritava tegevusega kaasneb vähene liikluskoormuse, mü-
rataseme ja õhusaaste suurenemine, kuid oodata ei ole ülenormatiiv-
sete tasemete esinemist. Tuginedes eeltoodule, võib eeldada, et pika-
ajaline negatiivne mõju looduskeskkonnale puudub. Planeeringuga 
kaasnevatest mõjudest saab lugeda pikemalt detailplaneeringu sele-
tuskirja peatükis 2.5 „Planeeringulahendusega kaasnevad mõjud“.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 16.–30.11.2022 Ko-
se Vallavalitsuse majandusosakonnas (Hariduse tn 1, Kose alevik, 
2. korrus) ja valla veebilehel www.kosevald.ee. Avaliku väljapane-
ku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu kohta ar-
vamust. Arvamused palume saata elektrooniliselt aadressile vald@
kosevald.ee või postiga aadressile Hariduse tänav 1, Kose alevik, Ko-
se vald, Harju maakond, 75101. Avaliku väljapaneku jooksul on pa-
berkandjal materjalidega võimalik tutvuda asutuse lahtiolekuaegadel, 
elektroonselt endale sobival ajal. Soovitame detailplaneeringu mater-
jalidega tutvuda elektroonselt. Menetlusdokumentidega on võimalik 
tutvuda Kose Vallavalitsuse majandusosakonnas paberkandjal, kuid 
tungival vajadusel ja etteteatamisel saab Kose Vallavalitsus korralda-
da ka menetlusdokumentidega tutvumise võimaluse elektroonselt.

• Kose-Uuemõisa alevikus asuva Kesk tn 27 katastriüksuse ja 
Kesk tänava maa-ala detailplaneeringu kehtestamine.

Kose Vallavalitsus kehtestas 18.10.2022 korraldusega nr 701 Ko-
se-Uuemõisa alevikus asuva Kesk tn 27 katastriüksuse ja Kesk tä-
nava maa-ala detailplaneeringu (Hendrikson & Ko OÜ, töö nr 
2100410, planID 101912). Planeeritava ala pindala on ca 10 400 m2 
ning see hõlmab Kesk tn 27 (katastritunnus 33701:002:0978) ja Kesk 
tänav (katastritunnus 33801:001:0565, osaliselt) katastriüksust. De-
tailplaneeringu eesmärk on maakasutuse sihtotstarbe muutmine ja ehi-
tusõiguse määramine kortermaja püstitamiseks. Lisaks antakse detail-
planeeringuga lahendus planeeringuala haljastusele, heakorrale, juur-
depääsuteedele, parkimiskorraldusele ja tehnovõrkudega varustami-
sele. Kose valla üldplaneeringu kohaselt on planeeritava ala puhul te-
gemist tiheasustusalaga, kus on ehitusloakohustusliku hoone püstita-
misel detailplaneeringu koostamise kohustus. Tiheasustusalad on ül-
dplaneeringu mõistes valla territooriumi osad, kus ruumiline planee-
rimine järgib kompaktsele hoonestusalale omaseid põhimõtteid – hoo-
ned paiknevad/rajatakse üksteisele lähedale (kompaktselt), hoonesta-
tud alad liidetakse üldjuhul ühiste tehnovõrkudega, juurdepääsuks ra-
jatakse sidus ja naaberalade vajadusi arvestav teedevõrk jne. Üldpla-
neeringuga on määratud maakasutuse juhtotstarbeks kaubandus-, tee-
nindus- ja büroohoone ning korterelamu maa-ala. Detailplaneeringu-
ga moodustakse kaks uut krunti (POS 1, POS 2) lisaks olemasoleva-
le Kesk tänav krundile (POS 3). Krundi POS 1 ehitusõigus: maaka-
sutuse sihtotstarve elamumaa, korterelamu maksimaalne lubatud kõr-
gus 12 m, abihoonetel 6 m. Viimistlusmaterjalidest on eelistatud na-
turaalsed ja piirkonnale ning hoonestuse tüübile iseloomulikud ma-
terjalid (nt puitu, krohvi, betooni ja/või tellist, klaasi). Vältida imitee-
rivaid materjale. Hoonete katuse kalle 0–25 kraadi. Krundile POS 2 
rajatakse valgustatud sõidutee. POS 1 krundi koosseisu rajatakse ka 
avalikuks kasutamiseks mõeldud mänguväljak, mille osas seatakse 
pärast selle väljaehitamist isiklik kasutusõigus Kose valla kasuks. Pla-
neeringulahenduse elluviimisel (20 korteriga elamu kavandamisel) 
võib eeldada, et Kesk tänava, kui juurdepääsu tagava tänava liiklus-
koormus kasvab. Planeeringu elluviimisel saab olemasolev Kesk tn 
lõik uue katendi ja lisandub juurdepääsu tagav transpordimaa sihtots-
tarbega krunt, seega olemasoleva tänavatevõrgu olukord paraneb. Po-
sitiivne mõju on ka uute atraktiivsete elukohtade loomisel. Lisaks saab 
välja tuua positiivse sotsiaalse mõju ka teistele piirkonna elanikele, 
sest planeeringu elluviimisel luuakse avalikult ligipääsetav mängu-
väljak. Planeeringuala asub soodsas asukohas ning nii teenused kui 

ka ühistransport on igapäevaseks kasutamiseks hästi 
kättesaadavad. Kuna piirkonda tuleb uusi elanikke, siis 
on ka mõju piirkonna majandusele positiivne. Käes-
oleva detailplaneeringu elluviimine ei avalda kultuu-
rilist mõju, sest alal ja selle mõjualas puuduvad väär-
tustatud hooned, miljööalad ja väärtuslikud maastikud. 
Detailplaneeringu alal paiknevad ehitismälestised Ko-
se-Uuemõisa mõisa väravapostid, 19.–20. sajand (reg nr 2800). Ka-
vandatav tegevus ei muuda oluliselt väljakujunenud ruumilist olukor-
da ja väravapostide heakord ja säilimine antud asukohas on tagatud. 
Planeeringu elluviimisel ei ole ette näha olulise negatiivse mõju aval-
dumist looduskeskkonnale, planeeringualal puuduvad kõrge loodus-
väärtusega alad või objektid. Planeeringu elluviimine muudab küll 
ruumilist keskkonda, kuid ka üldplaneeringus on ette nähtud ala hoo-
nestamine. Positiivse poolena saab välja tuua, et kortermaja ümber 
luuakse korrastatud roheala. Detailplaneeringu kehtestamisel muutus 
osaliselt kehtetuks Välja ja Kesk tänava ristmikuala detailplaneering, 
mis on kehtestatud Kose Vallavalitsuse 20.07.1998 korraldusega nr 
265 (vt Hendrikson & Ko OÜ töös nr 2100410 esitatud joonist nr 6). 
Kehtestatud detailplaneeringuga (sh korraldusega) on võimalik tut-
vuda digitaalselt aadressil https://service.eomap.ee/kosevald/#/pla-
neeringud/planeeringud/222 või paberkandjal tööajal Kose Vallava-
litsuse majandusosakonnas (Hariduse tn 1, Kose alevik, Harju maa-
kond, 2. korrus).

•  Projekteerimistingimuste avatud menetlus (Kose alevik, Pikk 
tn 83)

Kose Vallavalitsusele esitati 28.09.2022 ehitisregistri kaudu pro-
jekteerimistingimuste taotlus nr 2211002/11374 Kose alevikus Pikk 
tn 83 katastriüksusele (33801:001:1610) üksikelamu ehitusprojekti 
koostamiseks.

Katastriüksusel kehtiv detailplaneering puudub. Katastriüksus on 
hoonestamata. Kose valla üldplaneeringu kohaselt asub katastriüksus 
tiheasustatud alal väikeelamu juhtotstarbega maa-alal, kus on ehitus-
loakohustusliku hoone püstitamisel detailplaneeringu koostamise ko-
hustus. Taotleja soov on püstitada katastriüksusele üksikelamu ilma 
detailplaneeringut koostamata. Planeerimisseaduse § 125 lõike 5 ko-
haselt võib kohaliku omavalitsuse üksus lubada detailplaneeringu 
koostamise kohustuse korral detailplaneeringut koostamata püstitada 
või laiendada projekteerimistingimuste alusel olemasoleva hoonestu-
se vahele jäävale kinnisasjale ühe hoone ja seda teenindavad rajati-
sed, kui: 1) ehitis sobitub mahuliselt ja otstarbelt piirkonna väljaku-
junenud keskkonda, arvestades sealhulgas piirkonna hoonestuslaadi; 
2) üldplaneeringus on määratud vastava ala üldised kasutus- ja ehi-
tustingimused, sealhulgas projekteerimistingimuste andmise aluseks 
olevad tingimused, ning ehitise püstitamine või laiendamine ei ole 
vastuolus ka üldplaneeringus määratud muude tingimustega. Arves-
tades eelpool toodud, on võimalik katastriüksusele ühe ehitusloako-
hustusliku hoone püstitamine. Planeerimisseaduse § 125 lõike 6 ko-
haselt määrab kohaliku omavalitsuse üksus käesoleva paragrahvi lõi-
kes 5 sätestatud juhul ehitusseadustiku § 26 lõikes 4 nimetatud tingi-
mused.

Projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek toimub 29.10–
07.11.2022 k.a Kose valla veebilehel. Avaliku väljapaneku ajal on hu-
vitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste and-
mine puudutada, õigus esitada eelnõu kohta kirjalikke ettepanekuid 
ja põhjendatud vastuväiteid aadressile vald@kosevald.ee. Kui avali-
ku väljapaneku jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei laeku või on 
kõiki laekuvaid ettepanekuid võimalik arvestada, otsustatakse projek-
teerimistingimuste andmine ilma avalikku istungit läbi viimata. 

Küsimused ja täiendav info Arvo Sirel, arvo.sirel@kosevald.ee.

RAE VALLAVALITSUS TEATAB
Detailplaneeringu koostamise algatamine

• Pajupea küla Sillaotsa kinnistu ja lähiala detailplaneering.
Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 11.10.2022 kor-

raldusega nr 1579. Planeeritav ala asub Pajupea külas 11303 Arukü-
la tee ääres. Juurdepääs krundile on Kaare teelt. Planeeringuala suu-
rus on ligikaudu 12 ha. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on 
jagada kinnistu elamumaa, maatulundusmaa ja üldkasutatava maa 
kinnistuteks ning määrata ehitusõigus ning hoonestustingimused, la-
hendada juurdepääsud, tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae Vallavo-
likogu 21.05.2013 otsusega nr 462 kehtestatud Rae valla üldplanee-
ringuga, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarbeks on osaliselt 
perspektiivne kalmistumaa, osaliselt määramata. Hajaasustuses on lu-
batud elamute rajamine hajaasustuse põhimõttel. Detailplaneering ei 
sisalda üldplaneeringu muutmise ettepanekut.
Detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalik väljapanek 07.–
20.11.2022 Rae Vallavalitsuses Aruküla tee 9, Jüri alevik. Vastu-
väiteid ja ettepanekuid detailplaneeringu osas esitada hiljemalt 
20.11.2022

• Seli küla Pilli kinnistute ja lähiala detailplaneering.
Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 19.04.2021 kor-

raldusega nr 606 ning vastuvõetud 11.10.2022 korraldusega nr 1578. 
Planeeritav ala asub Seli külas 11201 Vaida-Pajupea tee ääres. Juur-
depääs krundile on 11201 Vaida-Pajupea teelt. Planeeringuala suurus 
on ligikaudu 1 ha.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on moodustada üks ela-
mumaa krunt ning määrata ehitusõigus ning hoonestustingimused, la-
hendada juurdepääsud, tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae Vallavo-
likogu 21.05.2013 otsusega nr 462 kehtestatud Rae valla üldplanee-
ringuga, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarveteks on määra-
tud rohevõrgustikus asuv olemasolev elamumaa. Detailplaneering ei 
sisalda üldplaneeringu muutmise ettepanekut.

Detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõju stra-
teegilise hindamise algatamata jätmisne

• Lagedi aleviku Ilumäe tn 8 kinnistu ja lähiala detailplanee-
ring.

Rae Vallavolikogu on algatanud 18.10.2022 otsusega nr 49 Lage-
di aleviku Ilumäe tn 8 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostami-
se ja jätnud algatamata sama korraldusega kõnealuse dokumendi kesk-
konnamõju strateegilise hindamise (KSH).

Detailplaneeringu koostamisest huvitatud isik on esitanud taotlu-
se detailplaneeringu koostamise algatamiseks. Planeeringuala moo-
dustab Ilumäe tn 8 katastriüksus suurusega 1491 m2, katastritunnus 
65301:001:5372, registriosa nr 16899650, sihtotstarve 100% elamu-
maa. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on määrata ehitus- ja 
hoonestustingimused, juurdepääsud, tehnovõrgud ja haljastus. Pla-
neeringuala suurus on ligikaudu 0,2 ha. 

Detailplaneeringu koostamise eesmärk ei ole kooskõlas Rae Val-
lavolikogu 21.05.2013 otsusega nr 462 kehtestatud Rae valla üldpla-
neeringuga. Planeeringuala maakasutuse juhtotstarbeks on olemas-
olev elamumaa tiheasustuses ning seda ei soovita muuta, kuid detail-
planeeringu algatamise taotluses on tehtud ettepanek vähendada Pi-
rita jõe ehituskeeluvööndit, mis oma olemuselt on üldplaneeringut 
muutev. 

Ilumäe tn 8 kinnistu paikneb Lagedi alevikus väljakujunenud ruu-
milises keskkonnas. Piirkonnale iseloomulikult eraldavad Jõe tänav 
ja tänavaäärne haljasriba väljakujunenud hoonestust. Piirkonnas on 
väljakujunenud ehitusjoon, mis ulatub Pirita jõe ehituskeeluvööndis-
se. Rae Vallavolikogu on kaalunud, et detailplaneeringu menetlusega 
on väljendatud avalik huvi. Rae Vallavolikogu leiab, et väljakujune-
nud ruumilises keskkonnas ühele kinnistule ehituskeeluvööndi vä-
hendamine eesmärgil tagada piirkondlikult omane ehitusjoon on pii-
sav avalik huvi detailplaneeringu menetluse algatamiseks.

Detailplaneeringu elluviimisega ei kaasne olulist negatiivset kesk-
konnamõju, mis võiks ületada tegevuskoha keskkonnataluvust, põh-
justada keskkonnas pöördumatuid muutusi. Planeeritava tegevusega 
ei kaasne eeldatavalt olulisi kahjulikke tagajärgi nagu vee-, pinnase- 

või õhusaastatus, jäätmeteke, müra, vibratsioon või 
valgus, soojus-, kiirgus- ja lõhnareostus. Kavandatud 
tegevus ei avalda olulist mõju, ei sea ohtu inimese ter-
vist, heaolu, kultuuripärandit ega vara. Planeeritava ala 
vahetus läheduses ei ole kaitstavaid loodusobjekte ega 
Natura 2000 alasid. Seega keskkonnamõju strateegili-
se hindamise läbiviimine detailplaneeringu koostami-
sel ei ole vajalik. Otsuse lisa 1 „Lagedi alevik Ilumäe tn 8 kinnistu ja 
lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise eel-
hinnang“ toodu osas on vastavad ametkonnad andnud oma seisuko-
had, milles vastuväiteid ei esitatud.

Detailplaneeringu raames on vajalik teostada planeeritava maa-ala 
geodeetiline mõõdistus. Täiendavate uuringute vajadus selgub detail-
planeeringu koostamise käigus. Detailplaneeringu koostamise korral-
daja on Rae Vallavalitsus, algataja ja kehtestaja Rae Vallavolikogu 
(aadress Aruküla tee 9, Jüri alevik, Rae vald, 75301, Harjumaa) ning 
koostaja on LandComposition OÜ (aadress Tartu linn, Tartu linn, Tar-
tu maakond, 50603, Uus tn 36-109). 

Strateegilise planeerimisdokumendi koostamise ja KSH algatama-
ta jätmise otsusega on võimalik tutvuda Rae valla veebilehel www.
rae.ee/keskkonnamoju-hindamised ja tööpäevadel Rae Vallavalitsu-
ses aadressil Aruküla tee 9, Jüri alevik, Rae vald, 75301 Harjumaa.
Detailplaneeringu lõpetamine

• Ülejõe küla Lagevälja kinnistu ja lähiala detailplaneering
Rae Vallavolikogu 12.09.2006 otsusega nr 166 on algatatud Üle-

jõe küla Lagevälja kinnistu detailplaneering (edaspidi detailplanee-
ring). Kinnistu omanik on esitanud 3.10.2022 Rae Vallavalitsusele 
taotluse, milles soovib detailplaneeringu menetluse lõpetamist.

Lähtuvalt planeerimisseaduse (edaspidi PlanS) § 129 lõikest 2 tea-
vitame, et Rae Vallavalitsuse 18.10.2022 korraldusega nr 1638 „Üle-
jõe küla Lagevälja kinnistu detailplaneeringu lõpetamine“ lõpetati 
kinnistu omaniku taotluse alusel (PlanS § 129 lõige 1 punkt 2) Üle-
jõe küla Lagevälja kinnistu ja lähiala detailplaneeringu menetlemine.

Täiendavalt on üld- ja detailplaneeringutega seotud materjalidega 
võimalik tutvuda http://map.rae.ee.
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Harju Elu kolme kuu tellimuse võitis Virve Harjurand, palju õnne! Selle lehe ristsõna lahendajate vahel läheb loosi kolme kuu Harju Elu tellimus. Vastused saata vastus@harjuelu.ee 
või toimetusse Mustamäe tee 46, Tallinn 12918, HÜM. Loosi jõuavad vastused, mis on saabunud hiljemalt kolmapäeval. Eelmise ristsõna vastus „enne ja nüüd“.
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„Väga hea, mul on arvuti ole-
mas ja kasutada oskan seda ka. 
Ma saadan selle avalduse siis ära, 
peaasi, et ma oma rohud kätte 
saaksin.“

Ametnik annab Kerstinile 
veebiaadressi ja täpsed juhtnöö-
rid, kuidas avaldust esitada ning 
kui ta kõne lõpetab, lausub ta sü-
gavalt ohates oma kolleegile: „Nii 
õudne on ikka vanakeste elu, kui 
neil isegi lapsi pole.“

„Jah, niisuguses vaevalises 
olukorras ja ihuüksinda... Proua 
on kindlasti paremat väärt!“ vas-
tab kolleeg kaastundlikult.

u
Peale tüütut kõnet vallamaj-

ja tunneb Kerstin veelgi suure-
maid valusid. „Elu või asi!“ sisi-
seb ta tigedalt.

Kerstin surub hambad kokku, 
et mitte valust röökima hakata. 
Selliste valudega pole mõeldav-
gi, et suudaks tänase päeva üle 
elada, aimab ta. Kerstin jääb löö-
dult seina tapeedimustrit jälgima. 
Vahepeal surub ta taas hambad 
kõvasti kokku, kuna valud on üha 
tugevamaks muutunud.

Poole tunni pärast teeb ta 
oma südame kõvaks ja valib uue 
numbri. Telefon on peale eelmist 
kõnet kogu aeg olnud talle kõ-
vasti pihku surutud, justkui ainus 
lootus, mis talle üldse veel alles 
on jäänud.

Peale nelja kutsungit vastab 
tuttav mehehääl ärevalt:

„Kerstin? Kas midagi on juh-
tunud? Sa pole mulle aastaid he-
listanud.“

„Jah... Tambet... palun... ma 
tean, et sa... aga... kas sa saak-
sid kohe minu juurde tulla?“ kü-
sib Kerstin hädiselt ega jõua lau-
set lõpetadagi, kui hääl nutust 
värisema hakkab.

„Mis juhtus?“
„Valud... mul oleks rohte va-

ja,“ lausub Kerstin nuuksudes.
„Oota, olen kohe seal!“

Olen saavutanud selle,
mida soovisin ja lootsin.
Nüüd rahul ja õnnelik
võiksin olla ma. Kahetsusvalu,
piinav saatja,
ei jäta mu hinge närimata.
Paljugi näinud ja kogenud,
vaid ühte mitte – olla ema.
Ei tea, mis tunne oleks
süles hoida teda.
Tuleb nüüd leppida, mis muud,
sest käes on eluõhtu...

Oktoober 2045
Kerstin põrnitseb tuimalt 

suurt seinakella. Ta haigutab suu-
re suuga. Kell on kohe seitse saa-
mas. Peagi pistab hooldaja pea 
korraks ukse vahelt sisse ja hõi-
kab äratuseks. Vanaproua teab 
juba peast iga uut päeva. Kõik on 
sama ja rutiinne nagu alati.

Ei midagi uut ega põnevat, 
üksnes pidev üksluisus, hallus ja 
tuimus; vaid ühesugused, kordu-
vad, haledad päevad.

Kerstin heidab taaskord pilgu 
kellale ja ohkab raskelt. Naine 
teab, et parata pole midagi. Kord 

on kord, nii et tal tuleb vaevali-
selt oma kondid kokku korjata ja 
voodist tasapisi tõusma hakata. 

Paari minuti pärast keerab ta 
ennast külili, asetab seejärel küü-
narnuki toetuseks voodile ja lük-
kab end kogu jõudu kokku võt-
tes istukile. Natuke hingeldamist 
ning tasapisi kergitab ta oma 
suure ja lõtvunud tagumiku püs-
ti. Kerstin silub hetke oma kan-
get ja valusat selga ning hakkab 
aeglaselt riietuma.

„Äratus!“ hüüatab hooldaja 
ühtäkki ukse vahelt. „Oi, sa juba 
üleval ja panedki riidesse! Eriti 
tubli täna.“ Kerstin vaid nohiseb 
vastuseks. „Keda need töötajad 
ikka ära petta suudavad. Ei hoo-
li nemadki siin õieti kellestki, eks 
igaühel ole oma elu ja tegemis-
tega piisavalt muret,“ ohkab va-
na naine.

„Hooldajad käivad siin üks-
nes omale elatist teenimas, süda 
on aga võõrastest vanainimes-
test vägagi kaugel,“ lööb Kerstin 
mõttes rusutult käega. „Ah, mis 
sellest nii väga ongi,“ arutleb ta 
seejuures vaikselt endamisi. 
„Imelik kah, kui võõras inimene 
nüüd temast nii väga äkki huvi-
tuma peaks hakkama ja veel hel-
lalt kättki silitama. Tuleb leppida 
sellega, mis olemas,“ ohkab ta. 

Tegelikult Kerstini eest ju siis-
ki hoolitsetakse. „Vähemalt on 
täna tööl natukenegi lahkema 
olemisega hooldaja,“ mõtleb 
Kerstin edasi pisut rõõmsamalt.

„Muidu kipuvad sellised pa-
hurad ja torisejad kõik olema, 
justnagu oleks Kerstin süüdi, et 

ta nii vana on ega õieti omadega 
enam ise hakkama ei saa. Nõn-
da ongi siis sunnitud võõrad ini-
mesed tema eest hoolitsema ja 
teda kantseldama. Kuigi, jah... 
hoolitsuseks on seda küll kuida-
gi vale pidada.

Pigem tunneb Kerstin end 
hooldajatel pidevalt jalus olevat, 
kuigi ta üritab nii vähe kui võima-
lik neid üldse segada. Mis aga va-
nur sinna parata saab, kui tal 
enam põis ei pea ja tal tuleb 
pamperseid vahetada!“

Pesemisegagi on Kerstinil 
raskusi, kuna duširuumis kipub 
põrand alatasa läbimärg olema, 
nii et seal on oht libiseda ja kuk-
kuda. Nõnda ongi Kerstin pese-
mise ajal toolile istuma pandud 
ja hooldaja on siis teda pesnud 
dušist vett lastes ja svammiga te-
ma keha nühkides.

Esmakordselt nõndaviisi pe-
semas käies oli Kerstin end tohu-
tult alandatuna tundnud, kuna 
kellele siis ikka nii väga meeldiks 
võõra inimese ees ihualasti olla 
ja lasta võhivõõrastel kätel oma 
keha puhtaks küürida. Kohuta-
valt ebameeldiv ja vastik oli see 
tundunud siis, hiljem aga lõi Kers-
tin kõigele käega ega mõelnudki 
enam sellele eriti mitte. 

„Mis seal siis ikka,“ otsustas 
ta, sest paremat viisi ju võtta pol-
nud ja ennast puhtana tunda ta 
ju siiski soovis.

Eks hooldajad teevad oma 
tööd ja lõppkokkuvõttes on nad 
ju ikkagi vabatahtlikult seesugu-
se töö enesele valinud. Tegelikult 
püüab Kerstin ka hooldajatest vä-

gagi aru saada, erinevalt mõnest 
vanakesest, kes lausa kurjalt 
naudib oma tujutsemisega töö-
tajate päevade raskeks tegemist. 

Küll ei kõlba neile üks ega tei-
ne, iga asi on halvasti ja üldse 
pole ükski töötaja neile meelt-
mööda. Tihtipeale kurjustavad ja 
kärgivad nad töötajatega iga pi-
siasja pärast ja oma osa saavad 
muidugi ka teised vanakesed.

„Ei tea, kas sellised vanurid 
on terve oma eluaja tigedikud ol-
nud või on neid alles vanadus 
seesugusteks muutnud,“ arutleb 
Kerstin endamisi.

„Mille üle nad nii vihased on? 
Või on neil hoopis hirm surma 
ees? Mis seal ikka, elu on ju ela-
tud ja eks igaühel tuleb oma aeg, 
millal jäädavalt minna. Kas ela-
tud elu aga rahuldust pakkunud 
on ja jätnud südamesse õige tun-
de, see on juba iga vanakese 
enese südamesaladuse asi.“

Pole Kerstingi oma südames 
elatud elu üle just väga õnnelik. 
Vigu ja möödapanekuid on sel-
leks liigagi palju tehtud, ent mi-
dagi muuta ta ju kahjuks ka 
enam ei saa. Nii ei jäägi muud 
üle, kui südames kibedat valu ja 
kahetsust tunda valesti elatud elu 
pärast.

„Oh, saaks ometi alustada ot-
sast ja teha paljugi teisiti,“ mõt-
leb Kerstin kahetsevalt, ent pa-
raku uut võimalust ei anta enam 
kellelegi. Natuke nagu ebaõigla-
ne, et eeldatakse, et inimene 
peaks kohe oskama elama ja te-
ha kõike õigesti. „No ei oska ju, 
kaugeltki mitte,“ mõtleb Kerstin 

mõrult. Ja kui ise ei oska, ega siis 
ei taha ju ka teiste mõistlikke 
nõuandeid nii väga kuulata.

Kerstin mäletab veel hästi, 
kui targaks ja iseteadjaks ta end 
pidas, kui nähvas kõigile, et te-
male pole lapsi vaja, sest vaba-
dus ja iseendale elamine on ik-
kagi kõige tähtsamad. Nüüdseks 
on Kerstinil elu elatud ja teod 
tehtud ning punkt. Ta peab liht-
salt leppima oma valikutega või 
kandma kibedat kahetsust kuni 
surmani.

Kerstin on viie vanadekodus 
oldud aasta jooksul näinud iga-
suguseid hooldajaid. Nende seas 
on olnud palju toredaid ja lahkeid 
inimesi, kuid aastatega on ne-
madki kippunud väsima ja tüdi-
nema. Arusaadavgi, kui nad on 
sunnitud hooldama üle kümne 
vanakese korraga ja kaksteist 
tundi järjest. Nõnda väsib lõpuks 
ka kõige lahkem hooldaja.

Kerstin ohkab ja silub uuesti 
selga. Pampers on tal õnneks 
veel kuiv, kuid mitte kauaks, ai-
mab ta. Vanake võtab voodi kõr-
val olevalt lauakeselt klaasist 
oma hambad ja pistab suhu – 
nüüd on ta valmis oma toast väl-
juma.

Kell on märkamatult 7.15 saa-
nud, nii et Kerstin seab sammud 
puhkenurga poole, kus telekas 
juba kõvahäälselt üürgab. Ta lo-
histab end aeglaselt telekani. Dii-
vanil istuvad nagu ikka kaks 
mammit, kes on alati kõige vara-
semad ärkajad, ja tervitavad 
Kerstinit üheskoos.

(Järgneb)
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• Võta meilt oma ma-
jale välisvoodrilauad, si-
sevoodrilauad, tuulekas-
tid. Soovi korral krundi-
me, värvime ja toome 
kohale. Tel 5660 1979, 
www.arutehas.ee

• Värvitud voodrilaua, 
põrandalaua, tuulekasti-, 
terrassi- ja saematerjali 
müük. Vedu üle Eesti ta-
suta. Tel 5373 1117, 
www.espuit.ee

• Müüa garaažiuksed, 
suured ja väikesed. Li-
saks rulluksed ja suured 
voldikuksed. Müük, re-
mont, automaatika, pai-
galdus. Tel 5698 0540, 
Wiru Uks Tallinn OÜ, 
www.wu.ee

• Müüa kolmetoaline 
kaasajastamist ja sisus-
tamist vajav korter Las-
namäel, Linnamäe tee 
11. Hind 129 900 €, tel 
514 7886

• Müüa lõhutud kuivad 
ja toored küttepuud ko-
haletoomisega. Uus!: 
kuivad küttepuud 50 l 
võrkkotis, 30 cm lepp, 
sanglepp, kask, saar. In-
fo ja tellimine tel 
509 9598,
www.pakhalupuu.ee või 
pakhalupuu@gmail.com

• Müüme katusepleki 
tehase tootmisjääke. 
Hinnad alates 5 €/m2. 
Harja-, otsaplekid ja vih-
maveesüsteemid. Trans-
pordivõimalus. Asukoht 
Kuusalu vald. Tel 
5398 3916

• Ostan kasutult seisma 
jäänud või kiirmüügihin-
naga sõidukeid. Toimi-
vaid, avariilisi, riketega, 
arvelt maas, vanu ja 
lihtsalt seisvaid. Järgi 
tulen puksiiriga ja tasun 
sularahas. Vormistan ja 
arvelt maha võtan ise. 
Tel 5618 8671
www.seisevauto.ee

• ES Autod ostab Teie 
sõiduki! Pakkuda võib 
kõike! Äravedu ning 
ARK vormistused meie 
poolt ja meie kulul. He-
lista tel 5900 5900 või 
tee pakkumine meie ko-
dulehel esautod.ee

• Igas seisus autode 
kokkuost ja ARKist kus-
tutamine. Pakkuda võib 
nii sõitvaid, kalleid, kui 
ka romusid. Tel 
5823 8310,
ostameautod.ee

• Ostan kasutuseta jää-
nud sõiduauto või kaubi-
ku, võib olla remonti va-
jav. Pakkuda võib ka Ve-
ne autot. Kiire tehing, 
arvelt mahavõtmine ja 
vormistamine! Tel 
5365 4085,
skampus@online.ee

TEENUS

• Teostame ehitus-, vii-
mistlus- ja renoveerimis-
töid Harjumaa piirkon-
nas. Tel 5343 1487,
Ehitusmehed OÜ,
info@ehitusmehed.com

• Vanaraua tasuta ära-
vedu: plekk, aiavõrk, to-
rud, pesumasinad, plii-
did, mahutid, tööriistad 
jne. Ise laadime, lõika-
me. Tel 5550 5017

• Võtan müüki kinnis-
vara Tallinnas ja Harju-
maal. Tel 514 7886, 
www.annmarkinnisvara.
ee

• Vanaraua äravedu, 
vana mööbli ja koduma-
sinate äravedu. Autode 
ost. Veoteenus/kolimine. 
Tel 554 7345

• Korstnapühkija, tel 
5333 0556,
www.korstnahooldus.ee

• 54-aastane mittesuit-
setav naine soovib üüri-
da 1–2-toalist korterit 
Loksa linnas või selle lä-
hiümbruses. Tel 
5724 4762

• Katuste süvapesu, re-
monttööd ja värvimine, 
fassaadide pesu ja värvi-
mine, akende pesu, vee-
rennide puhastus, täna-
vakivide pesu. Töökoge-
mus 11 aastat. Tel 
5638 8994,
kpe.kpe@mail.ee

• Akuraatsed kolijad. 
Vana mööbli demontee-
rimine ja äravedu, sh 
rämpsu äravedu. Metal-
lijäätmed (sh kodumasi-
nad) viime ära tasuta. 
Töötame ka nädalavahe-
tustel. Tel 502 8148

• Bituumenkatuste re-
mont SBS-rullmaterjali-
ga. Plekitööd. Tel 
5819 7445

• Bennet Puit OÜ Kei-
las pakub tööd treppide 
ja uste paigaldajale. Va-
jadusel väljaõpe koha-
peal. Tel 502 2268

• Langetame, hoolda-
me puid ja freesime kän-
de just Teie piirkonnas. 
Leiame koos lahenduse! 
Meid saab kätte tel 
5626 3857,
www.puumehed.com

• Liuguksed, garderoo-
bid, köögid, hinnad sood-
sad, garantii. Tel 
502 9075,
liuguksed@kallion.net

• Mahla pressimistee-
nus ja õunte kokkuost 
Harjumaal Kose vallas. 
Lisainfo 5621 9762

• Ohtlike puude lange-
tamine, hekkide ja vilja-
puude lõikus, kändude 
juurimine. Tel 521 0334

• Puuküttega pliitide 
ehitus ja remont. Täht-
ajad lühikesed. Pensio-
näridele soodustus. Tel 
5829 9949

• SMM Ehitus OÜ: 
kõik üldehitus-, sise-, ka-
tusetööd, plekksepatee-
nus ja terrasside ehitus, 
septikute ja kanalisat-
sioonide paigaldus. Tel 
5854 9195,
smm.ehitus@gmail.com

• Tartu Puu OÜ puhas-
tab Teie metsaääred, 
põlluääred ja kraavipeal-
sed kasvavast võsast. In-
fo tel 5887 2388

• Ohtlike puude aasta-
ringsed raie-, hooldus- ja 
saetööd. Viljapuude ja 
hekkide lõikus. Väike-
traktori teenused: metsa-
materjali kokkuvedu, 
tööd frontaallaaduriga 
jms. Tel 5551 2104, 
www.puuhooldaja.ee

• Kütteladu24 – parim va-
lik ja hinnad pakitud kütte-
materjalil. Tel 520 2190

• Müüa kinnistu koos re-
noveerimist vajava väikese 
majaga Peipsi järve lähedu-
ses. Kat. 65701:001:0156. 
Tel 5623 9904

• Müüa kuiva/märga küt-
tepuud ja ka lehtpuud. Pik-
kus vastavalt soovile. Vedu 
hinnas. Tel 5666 0431

• Müüa laagerdunud 
saepuruvaba hobusesõnnik 
7 € / 80 l kott. Vedu tasuta. 
Tel 5341 1252

• Müüa looma- ja hobu-
sesõnnik, kompost, must 
muld, kuivad küttepuud, 
klots, brikett. Kojutoomise-
ga, paigaldusega ja väiksed 
kogused kottides. Tel 
5394 3606

• Müüa lõhutud küttepuud 
30–50 cm, koos kohaletoo-
misega. Tel 518 3927, 
tamps222@gmail.com

• Müüa muld, liiv, killus-

MÜÜK

Metsa- ja
põllutehnika,
veoautode ja

traktorite
rehvide müük 

ja tellimine.

Teostame
rehvimontaaži

Keilas!

Metsa- ja
põllutehnika,
veoautode ja

traktorite
rehvide müük 
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rehvimontaaži

Keilas!
Linnamäe tee 14Linnamäe tee 14
76621, Lääne-Harju vald76621, Lääne-Harju vald
Tel 504 7445 pinarek@neti.eeTel 504 7445 pinarek@neti.ee

www.keilarehv.comwww.keilarehv.com
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tik, kruus, freesasfalt. Tel 
5395 3788

• Müüa otse tootjalt kase 
puitbrikett, pellet, turbabri-
kett, pakitud kivisüsi, kui-
vad kütteklotsid võrgus. Va-
jadusel vedu. Tel 506 8501

• Müüa saetud ja lõhutud 
küttepuud pikkusega 30–60 
cm. Pakkuda ka võrkkotis 
kuivi küttepuude tootmis-
jääke. Kojuvedu. Võtame 
tellimusi vastu iga päev. Tel 
522 7345,
marek406@gmail.com

• Müüa toored-kuivad 
küttepuud, segalehtpuu, 
sanglepp. Võrgus 40 l kuiv 
lepp/kask, võrgus halujää-
gid (5–25 cm) 4,2 € Tel 
504 2707

• Müüa uued lamell-talve-
rehvid Hankook Winter 
185/65 R15 koos velgede-
ga. Veljed nelja auguga. 
Asuvad Harjumaal Ardus. 
Tel 520 0035

• Teisaldatavate alumii-
niumist katuseredelite val-
mistamine ja müük. Tööta-
sapinnad redelile. Tel 
503 8628, katuseredel24.
ee

pakkumised oodatud. Tel 
5552 2223

• Ostan vanaaegseid jalg-
rattaid, sääreväristajaid, 
nende raame ja muid osi. 
Ostan Vene autode/mootor-
rataste osi. Tel 510 2349

• CKE Inkasso OÜ ostab 
ja menetleb võlanõudeid. 
Tel 5667 8555, vaata
www.ckeinkasso.ee

• Eesti talukartuli ja köö-
givilja kojuvedu. Kartulid 
Gala ja Laura, porgand, si-
bul. Tel 5834 6809

• Hoonete soojustamine 
puistevillaga. Konsultat-

katuseturvatoodete paigal-
dus. Rennid toodame koha-
peal valtsimismasinaga – 
puuduvad liitekohad! Usal-
dusväärne meeskond pakub 
erinevaid katuse-, üldehi-
tus- ja soojustustöid. Tel 
527 1059, 501 6689, Vih-
maveerennid OÜ,
info@vihmaveerennid.ee

• Õhksoojuspumba paigal-
dus ja hooldus. Sertifikaa-
diga paigaldaja Kalev Le-
pistu. Lisainfo tel 
5656 2191

• Pakume tööd lumelükka-
jale talviseks perioodiks 
laadur-ekskavaatoriga, töö 
toimub öisel ajal kell 23–8. 
Tasu kokkuleppel, töö asu-
koht Keila. Kontakt tel 
5691 9600 või
elidorelektritood@gmail.
com

• Võtame tööle uude õmb-
lustehasesse õmblejaid, 
overlok – naiste kerged rõi-
vad. Asukoht Keila. Helista 
tel 5331 0767 või saada 
CV morrisan777@gmail.
com

• Estest PR OÜ ostab 
metsa- ja põllumaad. Tel 
504 5215, 514 5215,
info@est-land.ee

• Ostame Teie remontiva-
java, rikkega või avariilise 
sõiduki! Kustutame arvelt, 
tasume kohapeal sularahas 
ja äravedu treileriga! Kõik 

sioon objektil tasuta. Tel 
501 6689, Puistemees OÜ

• Kaardid ennustavad. Tel 
900 1727, 24 h. Vt ka
ennustus.ee

• Katuse-, fassaadi-, ül-
dehitus ja viimistlustööd. 
Kortermajade renoveerimi-
ne. MTR EEH011474. Pa-
kume erinevaid lahendusi 
hoonete ja majade ehitusel. 
Tel 5352 9476,
mehitus@gmail.com

• Kivikorstnate ehitamine 
ja remont. Tel 518 8889. 
Korstnapühkimine. Tel 
522 1082

• Korstnapühkimise tee-
nus, nõuetekohane akt. Tel 
5553 8506,
www.korstnakunst.ee,
info@korstnakunst.ee

• Litsentseeritud korstna-
pühkija. Tel 5361 5567, 
www.kuldnekorsten.ee

• Mulla sõelumine ja kae-
vetööd. Tel 5645 0325

• Ohtlike puude langeta-
mine. Tel 5663 2968

• Pakume igat liiki erine-
va keerukusega torutöid, li-
saks mitmesuguseid maja-
pidamistöid – pirnide vahe-
tus jms. Esimene tund 30 
€, järgnev 20 € + 0,5 s/
km, kui töö koht jääb Tal-
linna piiridest väljapoole. 
Tel 5567 8007, 
5834 0007, odessa.santeh.
ukraine@gmail.com

• Pottsepatööd: ahjud, 
pliidid, kaminad ja kütte-
süsteemid. Tel 5552 8487

• Treppide valmistamine. 
Tel 5698 6348

• Vihmaveesüsteemide ja 

TULE MEILE BUSSIJUHIKS!TULE MEILE BUSSIJUHIKS!
OTSIME 01.12.2022 ALUSTAVATELE HARJUMAA

EDELASUUNA LIINIDELE BUSSIJUHTE!

KANDIDEERI KINDLASTI KUI
• omad kehtivat D-kategooria 
juhiluba,
• bussijuhi kutsetunnistust ja juhi-
kaart,
• soovid pakkuda meeldivat klien-
diteenindust kõikidele reisijatele.

ETTEVÕTTE POOLT PAKUME
• pikaajalist töösuhet,
• paindlikku töögraafikut,
• kaasaegseid töövahendeid,
• täiendkoolitusi,
• vormiriietust;
• 35 kalendripäeva põhipuhkust.

Saada oma CV koos sooviavaldusega e-posti aadressile cv@sebe.ee.
Lisainfot saad helistades telefonil 526 9303. Aadress Sarruse tn 3,
Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond.
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• 22.oktoobril asus koos vande 
andmisega parlamendi ees 
ametisse 32-aastase Mart Laa-
ri valitsus. 
• 13.oktoobril külastas värskelt 
ametisse asunud president 
Lennart Meri Viimsi valda. Ta 
võttis osa volikogu istungist 
ning käis koos vallavanem H. 
Lindemanniga väikesel Kräsu-
li saarel. 1990ndate lõpust sai 
Merist majaomanik poolsaare 
tipus.
• Ants Roosalu nurises kirjas, 
et Saku raudteejaam on kehvas 
olukorras. Hoones olid osa ak-
naid vineeriga kinni löödud, 
osa sootuks lahti. Seinte värvi-
mine oli jäänud pooleli, käimla 
uks eest tõstetud ja selle sise-
mus rüüstatud.

• Naabrivalve on aastaid näinud 
vaeva häirenupu teenuse väl-
jatöötamisega. Pilootprojektid 
on edukalt läbitud ning nüüd 
otsitakse koostöös omavalit-
sustega teenusest huvitatuid. 
Teerajajateks on selles Anija 
ning teised Harju vallad. Häi-
renupp on mõeldud üksi elava-
tele või suure osa päevast üksi 
kodus veetvatele inimestele, 
kes õnnetuse korral võivad jää-
da hätta abi kutsumisega. Õn-
netusest teadaandmiseks pii-
sab teenuse kasutajal ühest va-
jutusest kaelas või randmel 
kantavale häirenupule. 
• Raasikul Tallinna maantee 28 
asuva puumaja põlengust tea-
tati kolmapäeval kell 17.05. 
Päästemeeskondade kohale 
jõudes põles kahekorruseline 
puidust elumaja lausleegiga. 
Leekides olid nii esimene kui 
teine korrus ja katus. Päästjad 
asusid kohe hoonet kustutama 
ning samal ajal hoonest inime-
si otsima. Kustutustööde käi-
gus leidsid päästjad majast 
kaks hukkunut.

• Haldusreformiga kadus Eesti 
kaardilt Aegviidu vald, mis oli 
Harjumaa väikseim. Et lõpp 
mõnus ja muhe oleks, korral-
dati nädal pärast kohalikke va-
limisi – 22. oktoobril – Aegvii-
du rahvamaja kõrval „pulm“, 
kus laulatati Anija Eit ja Aegvii-
du Matkasell. Pulmaisaks oli 
kutsutud TV3 uudisteankur 
Mart Mardisalu, kes septemb-
ri lõpus paistis silma valimis-
debati meeleoluka juhtimisega 
Kuusalu valla Kolgaküla rahva-
majas.
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KÄSITÖÖSÕBRA KAUBAMA JA 
24H SINU ARVUTIS

kokku üle 120 000 toote

Kaheksa kuud Aafrikas, 
Keenias ja Ugandas vaba-
tahtlikuna tegutsenud 
Eve Kislov on kogeda 
jõudnud nii Musta Mand-
ri tulist päikest kui kott-
pimedaid öid. Ja jagab ko-
getut Harju Elu lugejate-
ga.

„Viimased kolm aastat unista-
sin vabatahtlikuna tööle asu-
misest kuskil eksootilises piir-
konnas. Tundsin, et on vaja uu-
si väljakutseid, elu kulges liiga 
rööpaid mööda. Ja kui MTÜ 
Mondo (Mondo on globaalse 
ebavõrdsuse likvideerimisele 
keskendunud organisatsioon, 
mis tegutseb 13 riigis – toim.) 
selle võimaluse mulle välja pak-
kus, ei kõhelnud ma tundigi, 
olin kohe nõus sõitma Keenias-
se käsitööpetajaks,“ meenutab 
Eve Kislov vabatahtlikuks saa-
mist.

Pagasiks Aafrikasse sõidul 
oli Evel kaks diplomit – nõuko-
gude ajal saadud käsitööõpe-
taja ja uuel ajal saadud Tartu 
ülikooli juristidiplom. „Et olin 
20 aastat töötanud juristina, 
siis tahtsin midagi muud. Taht-
sin olla jälle käsitööõpetaja,“ 
naerab Eve oma nakkavat nae-
ru.

Aafrikas Eesti moodi asjad 
ei käi

„Pidin Keenias Mondo 
partnerorganisatsiooniga kon-
takti võtma, kokku leppima, 
kus piirkonnas ja keda õpeta-
ma hakkan, neile oma plaani-
dest rääkima,“ meenutab vaba-
tahtlik. Esimesena sattus talle 
õmblusgrupp, keda seal nime-
tati rätsepateks. „Rätsepaks ni-
metamine oli väga tinglik, sest 
nad oskasid väga kaudseid töö-
võtteid, ka masinad olid liga-
di-logadi,“ meenutab õpetaja, 
keda Mondo tava kohaselt kut-
sutakse eksperdiks.

Kaheksa kuud vaba-
tahtlikuna Aafrikas

Rätsepate gruppi kuulusid 
nii mehed kui naised. „Keenia 
rätsepagrupp ei kogunenud 
kohe. See tegi küll hinge hai-
geks. Mina tulen oma teadmis-
te ja kogemustega siia Aafri-
kasse maailma parandama, aga 
see ei huvita kedagi,“ muigab 
nüüd Eve. 

See juhtus Shiandas, ühes 
tõsises külas, kus kanade ja kit-
sede vahel elab majahurtsiku-
tes 30 000 inimest. Kõik nad 
teevad midagi, hommikul lähe-
vad kuhugi, aga midagi ei toi-
mu. „Täiesti sürrealistlik maa-
ilm, mida on huvitav jälgida,“ 
meenutab ekspert oma esimest 
kogemust Aafrikas. 

Kangekaelne vabatahtlik ei 

jätnud jonni, otsis ise kaks 
gruppi kokku ja hakkas neile 
hoopis heegeldamist õpetama. 
„Eks seegi oli natukene „sürr“, 
nad ju inglise keelt reeglina ei 
räägi. Näitasin lihtsalt ette, 
kuidas heegeldamine käib. Esi-
mesed tööd olid sellised, et mul 
pole kolmanda klassi tüdrukud 
ka midagi sellist teinud. Lõpuks 
saime mõne toote ikka valmis,“ 
on õpetaja õpilaste üle uhke.

Õppetunnid toimusid õues, 
palmi all, koduloomade ja las-
te piiramisrõngas. Ja naiste pi-
deva jutuvada saatel. Kui õppi-
jaid ootamatu paduvihm tabas, 
siis ega kuhugi minna polnud-
ki, majadel seal aknaid tavali-
selt ei ole.

Enim jäid õpetajale sellest 
heegeldajate grupist meelde 
kaks vanaprouat, kes nägid väl-
ja nagu 100aastased. „Tegeli-
kult olid nad ehk 60,“ naerab 
Eve. Välimus on petlik. Eriti 
tõmmudel naistel.

„Eks ma tegelikult pakku-
sin igale grupile ise asju. Vest-
lesin inimestega, arutasime, 
siis alustasime käsitööga. Kui 

nad olid heegeldamise selgeks 
saanud, tulid nad mind isikli-
kult tänama,“ meenutab õpe-
taja heldimusega.

Midagi ekstreemset?
„Valge inimene mõtleb 

musta Aafrikasse sõites, et 
kindlasti juhtub midagi väga 
ekstreemset. Tegelikult mul 
midagi väga erilist juhtunut ei 
ole,“ arutleb Eve Kislov. „Aga 
üht teist harjumatut ikka. Näi-
teks see, et ma olen enamikest 
vabatahtlikest pea kaks korda 
vanem. Teised vabatahtlikud 
on minu laste vanused,“ hak-
kab ta naerma.

Harjumatu on valgele ini-
mesele seegi, et hommikul 
jooksma minna ei saa. Kõik ko-
had on boda-boda'sid ehk moo-
torrattaid täis. Sõidavad kõr-
vale ja ette. Mõned tahavad 
lihtsalt katsuda mzungu't, val-
get inimest. Mõned arvavad 
aga, et valge inimene on kõn-
div rahakott. 

„Kas abieluettepanekuid on 
mulle tehtud? Huvitaval kom-
bel on püüdnud mu kätt palu-

des südant võita just moslemi 
mehed, kuigi neid on siin vähe-
mus, ehk 20 protsenti,“ naerab 
Eve. Miks just moslemi mehed, 
seda ta seletada ei oska.

Elada tuli seal vabatahtlike-
le mõeldud keskustes. „Ugan-
das – see oli pealinn Kampala 
külje all – elasime suures ma-
jas nagu puhkekodus, kus iga-
ühel oli oma tuba, ühiseks ka-
sutamiseks veel köök ja puhke-
ruumid. Kui prantsuse keelt 
kõnelevad vabatahtlikud hak-
kasid seal öösiti omakeskis 
maailma parandama, ega siis 
magada ei saanud,“ meenutab 
Eve. Keenias oli elamiseks aga 
oma majake.

Harjumatu oli seegi, et 
Ugandas tuli ühe õppegrupi – 
üldse oli seal tal neid kolm – 
juurde sõita bussiga 11 tundi. 
„See õpperühm asus riigi ää-
realal, päris ebola tsentri lähe-
dal,“ meenutab Eve.

Kirikus näidati filmi 
Ukrainast

„Keenias, Sihandas, käisin 
emadepäeval kirikus. Jumala-
teenistus kestab seal kolm tun-
di. Sellest kolmveerand tundi 
näidati videofilmi Vene-Ukrai-
na sõjast. See oli minu jaoks 
kummastav: kirik – video ja sõ-
da. Aga inimeste olemusest oli 
kohe aru saada, kelle poolt nad 
olid. Aafrika rahvad on väga ag-
ressori vastu,“ räägib Eve.

Seda, et ta Aafrikasse vaba-
tahtlikuks läks, pole Eve het-
kekski kahetsenud. Kuigi vahel 
on raske olnud, koduigatsus on 
peale tulnud.

„See oli täiesti ainulaadne 
kogemus. Hea meelega olen 
nõus oma kogemusi ka teeõh-
tutel jagama,“ ütleb Eve. Võr-
ratu tee, mida Aafrikas juuak-
se, on kisubi ehk sidrunheina 
tee, mis kasvab Ugandas igas 
koduaias. 

Eve Kislov, vabatahtlik 
Maardust, tuleb planeeritust 
varem ehk oktoobri lõpuks ko-
ju tagasi just ebola viirusohu 
pärast. Üks linn Ugandas on 
viiruse tõkestamiseks juba su-
letud. 

...ja eksperdina oma õpi-
laste keskel Ugandas, Ki-
koobas. Fotod erakogu

Vabatahtlik Eve Kislov Keenias, Marafa-Hells Kitchenis...


