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Kurb kogemus          
Kuninga tänavalt

Seekordne segakoori ”Endla“ kontsert kujuneb erinevaks eelnevaist, 
olgugi et lauljad on samad ja mõned lauludki kuuldud varematel esi-
nemistel. Kontsert, mis toimub Pärnu I keskkoolis täna kell 19.30, on 
koorijuht Herbert Pulga diplomitöö kaitsmine Eesti NSV Riikliku Kon-
servatooriumi eksamikomisjoni ees, kes eesotsa NSV Liidu rahva-
kunstniku prof. Eugen Kapiga sõidab selleks puhuks Pärnu.
Õpingud Eesti NSV rahvakunstniku prof. Jüri Variste täpse kõrva ja 
nõudliku käe all on lähenenud lõpule. Diplomitöö koos ”meheikka“ 
jõudmisega – 40-aastase sünnipäevaga – on käegakatsutav.

(Pärnu Kommunist 6. juunil 1963)

 S E I S U K O H T

 V A S T U L A U S E

(arvamus@parnupostimees.ee) 

Pärnus Kuninga tänaval reedel põle-
ma süttinud ja laupäeva jooksul 
lõplikult kustutatud ilus ajalooline 

maja muutus mõneks ajaks Pärnu suuri-
maks vaatamisväärsuseks. Inimesi kogu-
nes tundide viisi suitsenud ja lõõmanud 
hoonet vaatama hordide kaupa ja väga 
paljudel pealtvaatajatel kujunes oma ar-
vamus päästetöötajate toimetamisest. Pa-
raku polnud need hinnangud just kõige 
paremad, sest jäi mulje, et suur osa pääst-
jaist ei teinud midagi, et tulekahjule piir 
panna. Eilses Pärnu Postimehes avalda-
tud pikemas usutluses annab Lääne pääs-
tekeskuse juht Ivar Kaldasaun põhjalikud 
vastused küsimustele ja kahtlustele, mis 
võisid Kuninga 11 maja põlemist ja kus-
tutamist sündmuskohal või meedia va-
hendusel jälginud inimestel tekkida.

“Paraku tulekahju sündmuse kõrvalt-
vaatajad ei näe seda rasket tööd, mida 
päästjad hoones sees teevad, pealtvaa-
tajad näevadki vaid neid päästjaid, kes 
väljaspool hoonet kustutustöid teevad, 
taastuvad või on valmisolekus järgmiste 
ülesannete täitmiseks,” ütles Kaldasaun 
ajalehele ja kindlasti pole see püüe oma 
töötajaid lihtsalt õigustada, vaid olukor-
ra tõepärane kirjeldus. 

Siiski ei läinud Kuninga 11 kustuta-
misel kõik päris nii, nagu olnuks vaja. 
Hea õnn oli see, mis säästis kõrvalasuva 
maja, mis halbade asjaolude – näiteks 
tugeva ja sobivast suunast puhuva tuu-
le – kokkusattumisel võinuks praegu sa-
ma halvas seisus olla kui naaber. Halb 
asjaolu, mis venitas tulekahju kustuta-
mise öösse, on ikka see mitu korda kõ-
ne all olnud redelauto.

Kui Pärnu redelauto on rikkis, siis tä-
hendab see, et Pärnul redelautot ei ole. 
Pärnu tulekahju tarvis pidi ootama, mil-
lal analoogne masin Tallinnast kohale 
jõuab. See on absurdne ja ohtlik seis, 
millesse Eesti päästevõime on viidud. 
Kuninga tänaval töötasid sel päeval pea 
kõik Pärnumaa päästekomandod, mis 
näitab, kui vähe on päästjaid järel. Mis 
saanuks siis, kui samal ajal lahvatanuks 
tulekahju mõnes teises Pärnu või Pärnu-
maa otsas?

Loomad randa – jah või ei?
suhtlemis-
treener ja 
personali-
konsultant

Sirje Tammiste

”Kindlasti on avatuse pool üks suurtest ta-
gasikäikudest Reformierakonna ajaloos.“
Euroopa Parlamendi liige (Reformierakond) 
Kristiina Ojuland, Postimees

Kui oled teiste 
konfliktis        
vahendaja
Kui kahe inimese vahel on eri-
meelsused, on väga oluline, et 
nad asjad omavahel võimali-
kult kiiresti selgeks räägiksid. 
Selleks on tähtis, et meeskon-
nas kehtiks kokkulepe: kui 
omavahel on tekkinud eri-
meelsused, tuleb neist kohe 
rääkida.

Konfliktideni jõutakse siis, 
kui koguneb palju lõpuni rää-
kimata pingeid. Teistele kiru-
mine ei lahenda probleemi ka-
he inimese vahel, vaid võimen-
dab kogu meeskonna pingeid. 
Nii et ainus viis on rääkida ini-
mesega, kellega suhtlemisel 
mittemõistmine tekkis.

Kui ise räägitakse, ena-
masti ei kuulata ja seepärast 
ei mõisteta teist osalist, sest 
inimese jaoks on keeruline 
keskenduda nii rääkimisele 
kui kuulamisele. Ja seda tuleb 
alati kasutada, kui on oht tei-
neteisest mööda rääkida.

Suhtlemisel tuleb hakata 
kuulama, kui arvamused lah-
ku lähevad. Nii et kellegi eri-
meelsustest osa saades tuleks 
neid ärgitada omavahel rääki-
ma, teineteist kuulama ja suh-
tuma teineteisesse heatahtli-
kult. Sageli arvame, et meil 
on head kavatsused, teised 
aga teevad ebameeldivaid as-
ju soovist meile halba teha. 
Minul juhtub kogemata, teine 
on kiuslik – selline hoiak lõ-
hub kõik suhted.

Kui aga tüli on nii suur, et 
pead sekkuma? Tavaliselt ei 
võimalda tülitsejate negatiiv-
sus teineteise vastu saavutada 
omavahelist mõistlikku suht-
lemist. Olukorda juhivad ne-
gatiivsed emotsioonid. Sel ju-
hul tajutakse kõige sõbraliku-
matki lauset rünnakuna. Pa-
rim kaitse on vasturünnak. 
Vahendajata see ei lahene.

Kui oled juht, on lihtne: 
roll nõuab olukorra lahenda-
mist. Kolleegina on raske va-
hendaja olla ja seda võimalust 
tülitsejad nii kergelt käest ei 
anna.

Vahendaja saab olla vaid 
see inimene, keda mõlemad 
tülitsejad selles rollis aktsep-
teerivad. Enne ei saa oma mõ-
tet välja öelda, kui pole kuu-
lanud ja oma sõnadega välja 
öelnud teise mõtteid. Nii kor-
damööda sõna andes on loo-
tus, et tuleb rahunemine, 
taastub kuulamis- ja mõtle-
misvõime.

Lõpuks on hea paluda 
osalistel võtta lühidalt kokku, 
kuidas nende edasine koostöö 
hakkab toimuma ja kuidas 
nad omavahel suhtlema hak-
kavad, et erimeelsustest ei 
kasvaks kõikehaarav tüli ja 
vaen.

Selline küsimärgiga pealkiri 
on soome bioloogi Marika 
Niemelä välja antud juhen-

dil, kus käsitletakse rannakarja-
maade säästvat kasutamist ja kus 
on välja toodud karjatamise plus-
sid ja miinused. Linnalehmade 
projektijuht Bert Holm andis sel-
le minule lugemiseks, et saaksin 
tutvuda ja veenduda, kui tõhusalt 
veised taastavad rannaniidu. 

Randa ähvardab              
sõnnikureostus

Juhendis on kirjutatud: ”Kui 
karjamaa on päris suplusranna lä-
hedal, võib fekaalsete bakterite 
(muu hulgas EHEC) sattumine 
vette põhjustada tervisehäireid. 
Karjamaade asukohti valides on 
oluline võtta võimalikult täpselt 
arvesse piirkonna erinevate kasu-
tajate vajadused ja ennetada või-
malikke terviseriske. /.../ Niitmi-
sega viiakse niidult rohkem toit-
aineid välja kui karjatamisega, 
seega kasutusviiside piirdumine 
ainult karjatamisega on muutnud 
niidud vastuvõtlikumaks kinni-
kasvamisele. Oleks hea, kui niit-
mise teel hooldatavaid rannanii-
tusid oleks rohkem. /.../ Nõuded 
avalikule supelrannale kehtestab 
kohalik omavalitsus.“

2005. aastal välja antud teat-
mikus ”Sõnniku keskkonda sääs-
tev hoidmine ja käitlemine“, mille 
on koostanud keskkonnaministee-
rium, põllumajandusministeerium 
ja AS Maves, antakse tabelina loo-
made ja lindude aasta jooksul too-
detava sõnniku kogus. Lihaveis 
toodab nende andmete järgi aas-
tas üheksa tonni tahesõnnikut ja 
2,2 tonni virtsa. 2012. aastal oli 
Pärnu rannaniitudel karjatatavaid 
loomi 96 ja karjatusaeg kolm 
kuud, seega jäi rannaalale 216 
tonni sõnnikut ja 52,7 tonni virtsa.

Sel aastal on plaanis tuua 200 
looma, kes sama karjatusaja jook-

sul jätavad maha 450 tonni tahe-
sõnnikut ja 109,8 tonni virtsa. 
Igaüks võib ise otsustada, kas sõn-
niku kogus on väike või on oht te-
kitada Pärnus lehmakoogirannad 
Vana-Pärnusse ja Raekülla. 

Teatmikus on märgitud, et 
”otsene risk inimese tervisele on 
värskes sõnnikus esinevad tõves-
tavad mikroorganismid, mis levi-
vad koos reostunud veega ja või-
vad veekeskkonnas säilida kuid. 
/.../ Kõige ohtlikum on värske ve-
delsõnniku laotamine tundlikele 
aladele (supluskohtadega veeko-
gud). /…/ Sõnniku laotamine on 
keelatud perioodiliselt üleujuta-
tud või veega küllastunud maal.“ 

Pärnu rannaala on märg, üle-
ujutatav ja lõugastega kaetud ala, 
kus vedelsõnniku kogus kasvab 
lauda omast kordades suuremaks. 
Tugevate sadude ja üleujutuste 
korral viiakse osa reostusest otse 
merre.

Elektrikarjus karjatab        
inimesi

Projekti ,,Linnalehmad” koos-
tajad Bert Holm (keskkonna-
amet), Anneli Lepp (Pärnu linna-
valitsus), Mati Kose (Pärnu kol-
ledž) ja Murel Merivee (keskkon-
naamet) on noored ja targad ini-
mesed, kes lähevad julgelt välja 
riskile: kas reostunud rand või 
1,14 miljonit eurot projektile eral-

datud raha. Kuid on küsitav, kas 
raha on tähtsam kui puhas rand 
ja meri. 

Vana-Pärnus ei ole loomade 
omanikud ja projekti autorid ar-
vestanud kohalike inimeste, puh-
kajate ja koeraomanike soovide ja 
vajadustega. 

Randa viiva kitsa kruusatee 
äärde on mõlemale poole paigu-
tatud elektrikarjus ja jalakäija on 
sunnitud lausa traatidesse mine-
ma, kui samaaegselt kaks autot 
tahavad teineteisest mööduda. 
Elektrikarjuse peab kindlasti üm-
ber tõstma teelt teisele poole 
kraavi, kus see oleks tõkkeks leh-
madele. Praegusel juhul karjata-
takse inimesi. 

Veel tõkestatakse elektrikarju-
sega majakast kuni Kirbu jõeni 
ranna kõrgem muruga kaetud ala, 
kus veetõusu korral said inimesed 
päevitada. Ka suletakse Põllu täna-
va pikenduselt suunduv tee randa. 
Kes julgeb seda teed siiski kasuta-
da, saab kaks korda elektrilöögi, 
sest läbi tuleb minna kahest aiast, 
et mereni jõuda. Päris ohutu ja 
meeldiv see kindlasti ei ole.

Vana-Pärnu rannaniit on ol-
nud Natura-ala ja loodetavasti on 
praegugi. Ei tea ühtegi juhust, kus 
inimestel oleks keelatud loodus-
kaitsealal viibida. Seepärast on 
Bert Holmi mõtteviis hoopis ime-
lik ja retooriline, kui ta peab või-
malikuks kehtestada inimestele 
rannaniidul viibimise keeld, sest 
tegu on looduskaitsealaga.  

Küll aga ei keela linnalehma-
de projekt kasutada rannaniidu 
taastamiseks-hooldamiseks leh-
made asemel niitmist, see on ko-
halikes oludes sobiv ega häiri ini-
mesi, kes on seda randa ja niitu 
kasutanud puhkealana.

Lugupeetud ametnikud, ärge 
käituge nagu anastajad, vaid leid-
ke kompromiss oma plaanitud et-
tevõtmiste ja inimeste vahel!

vana-              
pärnakas

Naali-Marie Liivrand

Detsibellidest ja müratasemest

Härra Jorma Kalevi Lehto 
kirjutab 31. mai Pärnu 
Postimehe arvamusküljel: 

„Eelmisel aastal väitis Pärnu abi-
linnapea Romek Kosenkranius, et 
kontserdikorraldajaga on kokku-
lepe, mille kohaselt võimendite 
detsibellimõõdik ei ületa kind-
laksmääratud taset.”

Ei tea, kas Jorma Kalevi Lehto 
ei saa soomlasena eesti keelest 
hästi aru või on keegi talle vale in-
fot andnud, aga selline väide on 
sulaselge vale. Esiteks pole linn 
kontserdikorraldajatega tema vii-
datud lepet kunagi sõlminud. Eel-
misel kevadel rääkisime küll sel-
lest, et kontserdikorraldajad on 
valmis linnaga kokku leppima 
võimendite helitaseme hoidmises 
mingi kindla piiri peal tingimusel, 
et linn nihutab öörahu kellaaega 
üle kesköö.

Linnavalitsus sellise ettepane-
kuga ei nõustunud ja kokkulepet 
öörahu lühendamiseks ning helita-
seme nivoo fikseerimiseks ei sõlmi-
nud. Linnavalitsuse seisukohaks 
jäi, et kui mürataseme fikseerimi-
ne on keeruline protsess, jääb kõik 
endiseks ja mürataseme normid, 
nende mõõtmise kord ja normide 

ületamise tuvastamine käigu ikka 
sotsiaalministri määruse järgi.

Lubatud müra tasemeid asus-
tatud aladel reguleerib sotsiaalmi-
nistri määrus müra piirnormide 
kohta. Linna avaliku korra eeskir-
jas on küll räägitud öörahu kella-
aegadest, kuid mitte sõnagi mü-
ranormidest. Seetõttu on sotsiaal-
ministri määrus ja linna avaliku 
korra eeskiri omavahel küll kaud-
selt seotud, kuid n-ö ülem õigus-
akt on ikkagi sotsiaalministri 
määrus, millest tuleb meil kõigil 
juhinduda.

Samasse ulmekategooriasse 
langeb mulle osutatud au olla 
“võimendi detsibellimõõdiku” 
leiutaja. Siin on lugupeetud füü-
sikatundja jällegi lasknud oma 
fantaasial vabalt lennata ja sead-
nud sõnu ritta oma kõhutunde 
järgi. Ei saa tema mõistmatust pa-
haks panna, sest Lehto koolitee 
kulges ilmselt teises keelekesk-
konnas. Jutt oli eelmisel kevadel 
sellest, et kontserdikorraldajate 
ettepanek oli markeerida nn pu-
nane joon helivõimendi nuppude 
asendi suhtes.

Tavaliselt on see nupp, mis 
markeeritud sõnaga “vol” või “vo-

lume”. Võimendi helitaseme kont-
rollnupu nn punane joon oleks aga 
eelnevalt tuvastatud välikohviku 
juures taadeldud helirõhutaseme 
mõõtmise seadmega. Selleks oleks 
mõõdetud helirõhku detsibellides 
kõlarist ühe meetri, kümne meet-
ri ja lähedalolevate elumajade juu-
res ning punane joon “volume” nu-
pu juures tõmmatud sinna, kus he-
litugevus detsibellides oleks ületa-
nud neis mõõtepunktides lubatud 
müra norme.

Usun, et Soome Vabariigiski 
mõõdetakse helirõhku detsibelli-
des ja ilmselt on detsibellimõõdik 
helirõhu mõõtmise aparaadil, 
kuid kahtlen, kas ka mõnel või-
mendil.

Kontserdikorraldajate ettepa-
neku mõte oli selles, et ka tavali-
ne kodanik saaks väga lihtsalt – 
võimendi volume-nuppu vaadates 
– tuvastada, kas nn heliregulaato-
ri punane joon on ületatud. Nagu 
öeldud, sellist kokkulepet ei sün-
dinud ja selliseid mõõtmisi väli-
kohvikutes ei tehtud. Kena suve 
ja mõistvat suhtumist meie suve-
ürituste korraldajatesse!

Romek Kosenkranius,          
Pärnu abilinnapea


