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26. veebruar 2011

LINNAVALITSUSE ISTUNG
22.02 otsustati:
Lugeda
korraldatud jäätmeveoga ajutiselt
mitteliitunuks jäätmevaldajad aadressil: Rahu tn
8, Põhja tn 16, Puiestee
tn 8, Tuletõrje tn 2, Valga mnt 24b, Põik tn 1,
Vana-Koidu tn 16a, Männa tn 2, Oru tn 2, Nõmme
tn 19, Vellavere tee 4a,
Puiestee tn 15, Loode tn
7, Mahlamäe tn 18, Mahlamäe tn 16, Valga mnt
6, Laane tn 24, Vana-Koidu tn 7//9, Vikerkaare tn
12, Vikerkaare tn 4, Vapramäe tn 5a, Käo tee 86,
Pikk tn 11, Hämariku tn
4, J. Kärneri tn 25, Vaikne 21a-1, Valga mnt 19.
Anda
kasutusluba
ehitisele aadressiga Vapramäe 20a, üksikelamu.
Väljastada kirjalik
nõusolek vee ja kanalisatsiooni liitumirajatise
väljaehitamiseks aadressil: Käo tee 66, Lohu tn 9,

Mahlamäe tn 5.
Eraldada Elva linna 2011. aasta eelarve
reservfondist 609 eurot
Haapsalu lastekodu hoone põlengu tagajärjel koduta jäänud laste elujärje
taastamiseks.
Määrata sünnitoetus
Maigi Kallustele, Margit
Herbstile, Iia Lammertsonile.
Muuta Elva linnas
asuvate liikluspindu teenindavate katastriüksuste aadressid.
Sõlmida OÜ-ga Tarbus õpilasveo doteerimise leping; MTÜ-ga Assisi
Franciscuse Selts leping
hulkuvate ja hüljatud loomade hoiuteenuse osutamiseks; Lüüdig ja Kalja
OÜ-ga teenuse osutamise
leping kodutute loomade
püüdmiseks ja koerte registri pidamiseks.
Maia Kukk,
linnasekretär

LÜHIDALT
Waides saab näha uunikuid
26.-27. veebruaril korraldavad
vabatahtlikud vanatehnikahuvilised uunikute 10. talveralli. Võiduajamise juht on
tehnikasõber Priit Veski. Start antakse Tapa lähedal 26. veebruari varahommikul. Kuna korraldajate arvates on Eesti keskpunkt kusagil Elva lähedal, siis otsustati lõunapaus koos toitlustamise ja kultuurse käimlateenusega teha Waide
motellis. Lisaks on motellil ka väga suur parkla,

kuhu üle saja rallil osaleja saab oma sõidukid parkida.
Kõik, kellel huvi uunikute vastu, on oodatud laupäeval alates kella
11.45 Waide motelli juurde. Autoga tulijatel palutakse oma sõidukid tee
äärde jätta, sest parkla
on sedapuhku uunikute
peatumiskoht. Talverallil
osaleb ka kaks Elva uunikut. Number 44 roolis on
Marti Mets, number 100
autoga sõidab Jaan Suits.
Ralli lõpeb Värskas. EPP

Ühing kutsub valimisi vaatlema
Ühing Korruptsioonivaba Eesti ja Avatud Eesti
Fond kutsuvad vabatahtlikke vaatlema valimistoiminguid valimisjaoskondades üle kogu Eesti, andmaks kodanike poolt oma
panuse valimiste õiguspärase läbiviimise tagamisse. Vaatlemine on valimistoimingute igakülgne jälgimine, sealhulgas osalemine hääletamise käigus
ja valimistulemuste kindlakstegemisel, elektroonilise hääletamise korraldu-

se ja süsteemi võtmehaldusprotseduuride, hääletamise hea tava ja ausa ehääletamise põhimõtetest
kinnipidamise
jälgimine ja võimalike rikkumiste ülesmärkimine. Vaatlejaks ootame kõiki huvilisi.
Täiendav
informatsioon ja registreerimine kodulehel www.transparency.ee -> Valimiste
vaatlemine.
Kalle Uusmaa,
valimiste projektijuht, MTÜ
Korruptsioonivaba Eesti

MIS SÜDAMEL, räägime ära!
Kohtumisel Mai Treial ja
teised esindajad Rahvaliidust
esmaspäeval 28. veebruaril kell 11.00
Elvas Aiandusseltsi majas Kesk 19

Olete oodatud, kohtumiseni!

Projekt annab männilinnale uue hingamise
Elva Kesk tänava ja
Arbi järve ümbruse maastikuarhitektuurne projekt on valmis ja ootab ehitusjärge. Lisaks on lahendatud Konsumi tagune ja
nn Juubelitamme haljasala.
Edgar Kaare,
Andres Viitkar, Artes Terrae OÜ
maastikuarhitektuuribüroo

Kuna kopad maasse lähevad, ei osata veel öelda ja hetkel tuleb heakorrastatavat tänavat ning järve ümbrust siiski vaid paberkandjal ette kujutada.
Projekteerija ei kujunda avalikku ruumi iseendale. Töö koostamisel tuleb end
viia maksimaalselt konkreetsesse konteksti, liikuda, poodelda või lihtsalt puhata just
nii, nagu elvalasel ja külalisel
(sh turistil) kombeks. Olustikku sisseelamine eeldab paiga
põhjalikku analüüsi ja mitmeid külastusi. Ala peab toimima ja olema atraktiivne kohalikule ning samuti külalise
jaoks. Projekti hea õnnestumise nimel soovime tutvustada kavandatut nii sõnas kui
ka pildis.

Kontseptsioon

Projektlahenduse koostamisel lähtusime eesmärgist
luua mitmekasutuslik, esteetiline, mugav ja turvaline välisruum.
Rekonstrueeritav
Kesk tänav muutub atraktiivseks ning jalakäijatele ja jalgratturitele sõbralikuks. Konsumi tagune haljasala võetakse taas kasutusele avara turuplatsina. Olemasoleva Turuplatsi tänava ja Konsumi vaheline kitsikuses virelev väliturg saab seeläbi uue kvaliteedi. Arbi järvele lisatakse
puidust platvormidega juurdepääsud ning võimaldatakse veekoguga seotud vaba aja
veetmise tegevusi.
Projektiga
määratakse
maa-alale kujunduslahendus,
mis seob käsitletava piirkonna ühtseks tervikuks. Kujunduslahendus ei püüa taastada
mingit kindlat ajajärku, kuna
kireva ajalooga projektala on
erinevatel perioodidel täiendatud aina uute kujunduste
ja kultuurikihtidega. Üldjoontes säilitatakse olemasolevad
ruumistruktuurid. Kaasaegne kujundus vihjab ka ala ajaloole.
Kujunduse idee lähtub kõigile tuntud Elvast kui männilinnast, millest on tuletatud
männiokka motiiv, mida rakendatakse projektala kõigil
osadel. Mahasadanud männiokkad on kujundanud linnaosa väljanägemise. V-kujulisi okkakujundeid saab näha
linna nime lõputähtedena V
ja A, millest saab edasi arendada paiga spetsiifilise linna
märgi (brändi). Kui okkamotiiv väljendub otseselt erinevates pinnajaotustes ja vormides, siis väikevormide värvustes ja materjalides kasutatakse palju männipuitu, mis peegeldab omakorda ajaloolise
puitlinna soojust ja pehmust.
Männiokkad suunavad inimesi rajalt kõrvale ja pakuvad
läbivale liikumisele teisi tegevusi ning ümbritsevaga seo-

Bussiliiklus suunatakse Turuplatsi ja Kesk tänavatelt Puiestee tänavale. Must kriipsjoon tähistab kavandatud bussi liikumissuunda. Must kast näitab
bussipeatuse asukohta.

mooduleid. Uuele sillutatud
turuplatsile on kavandatud istepingid ja lauad varikatustega. Ühtlasi on lauad kasutatavad turu ajal lettidena. Ametliku kaupleja tunneb ära variseina kohal oleva tekstiilist
varikatuse järgi. Kauplemise
välisel ajal on turuplats kasutatav hubase vaba aja veetmise kohana. Mängulisust lisavad turuplatsile kavandatud
kiiged ja lastemängu pallid.
Arbi järve äärsed platvormid on üle järve omavahel
vaateliselt seotud. Lihtsad
puidust platvormid suunavad inimesi jalgteelt kõrvale
ja ühtlasi veele lähemale. Nii
kutsutakse järve ümbrust elavamalt kasutama ning avastama. Platvormidele antakse lisafunktsioone vastavalt
ümbritseva keskkonna eripäradele. Nii tutvustab laululava esine platvorm selle vahetus ümbruses kasvavaid orhideesid ning kulgeb läbi tiheda sanglepa puistu, kus võib
samuti avastada mitmekesist
kaldaääre loodust. Loodusõppeks paigaldatakse infostendid. L. Hanseni allee pikendusel asuva platvormi infostendid meenutavad järve kunagist kasutust üleriiklikult
tähtsate talivõistluste pidamise kohana. Suplusalale ehitatava platvormi lamamisvõrgus on päevitamise koht, rahulikumate alade platvormidelt saab kala püüda. Talvel on terrassid uisutajatele ja
suusatajatele mugavaks jalatsite vahetamise võimaluseks.
Järve ümbritsevale terviserajale on ette nähtud lisanduvaid istepinke.

Haljastus

Arbi järve platvormid loovad ühenduse vee ja kaldaääre
vahel.

Kesk tänava nn männiokkavahedest leiab mitmeid tänavaruumi rikastavaid lisavõimalusi.

se. Seejuures ei püüta avaliku väliruumi funktsioone
rangelt lukustada, vaid avada
võimalusi ümbritseva avastamiseks, tajumiseks ning kasutamiseks. Nõnda on määratletud raamistikus linnaruum
pidevas muutumises.

Liikumine

Ajaloolisel asukohal taastub avar ja mitmekasutuslik turuplats.

tud vaateid. See annab lisafunktsiooni diagonaalse okkamustri kasutamisele, mis
väljendub Kesk tänava ja sellega seotud haljasalade sillu-

tiste plaanilahenduses, samuti Arbi järvega seotud platvormides. Erinevates kohtades
võib okaste vahelt leida istumiskoha, jalgrattahoidja, lil-

lekonteineri, mänguvahendi, turuleti või hoopis midagi muud. Okkaliselt sakiline
muster ja kujundusidee kandub edasi ka väikevormides-

Kogu Kesk tänava lõigus
kaotatakse sõidukite parkimine. Tänavaga külgnevatel
kruntidel on parkimisvõimalusi piisavalt. Lisaks jääb peaaegu kilomeetri pikkuse tänava keskossa, kultuurikeskuse
Sinilind kõrvale, suurem avalik parkimisala, mis rahuldab
ka erakorralisema parkimisvajaduse. Lisaks on tänavale, uuele turuplatsile ning järve äärde kavandatud mitmeid
jalgrataste hoidjaid.
Kuna kohalikud liiguvad
meelsasti jalgsi ning jalgrattaga, siis viiakse kogu tänavalõik ühetasandiliseks. Nõnda kaovad tülikad äärekivid.
Kergliiklejate rõõmuks sillutatakse Kesk tänava puuderidadele jäävad mururibad.
Jalakäijast kiiremini liiku-

jaid rahustatakse sõiduruumi ettenähtud graniitkividest
vibropindadega.
Praegune seitsme meetri laiune sõidutee muudetakse selle mõlemale poolele ühe
meetri laiuste jalgrattateede
võimaldamisega kitsamaks.
Kesk tänava Konsumi poolse
külje juures intensiivse liiklusega ristmikule liialt lähedal asuv bussipeatus paigutatakse ümber Puiestee tänavale. Selle tulemusel paraneb
Konsumi juures Kesk tänavat
ületavate jalakäijate liiklusohutus.
Arbi järve ümber säilib
kruusatee. Kesk tänava ühendused suunavad inimesi järve äärde ja vastupidi, millele
aitavad kaasa vaatetelgedega
visuaalselt seotud järveäärsed platvormid.

Peatumine

Kesk tänava põhiliste ärija ühiskondlike hoonete juurde on kavandatud erinevaid
istumisvõimalusi. Mugavate
selja- ja käetugedega istepinkide kõrval kasutatakse männiokka motiividega istumis-

Tervikuna
uuendatakse
Kesk tn pärnaallee, millest oli
lähemalt juttu detsembrikuu
Elva Postipoisis (29.12.2010
nr 47 (782)). Tänavale ja uuele turuplatsile on kavandatud
täiendavad istutuskonteinerid püsi- ja suvelilledega. Arbi
järve ümbrus säilitab üldjoontes olemasoleva kõrghaljastuse. Jalgteelt väärtuslike järvevaadete nautimiseks avatakse
üksikud vaatesihid järvele.

Valgustus

Kesk tänav, turuplats, Juubelitamme haljasala ning Arbi järve ümbrus lahendatakse ühtses stiilis puitmastiga
valgustitega. Retrohõnguliste valguskuplitega tagatakse
maastikuruumide ühtne valgustatus vastavalt erinevate
alade valgustusnõuetele, võimalikult madalatele ekspluatatsioonikuludele (sh vandaalikindlus) ja arhitektuursele
sobivusele. Arbi järve äärsete platvormide ja sildade laudiseid valgustatakse lõiguti. Selleks paigaldatakse nende nelikanttorude servadesse LED põhimõttel punktvalgustid.
Loodame tervisesõbralikult värske männilõhnalise
uuendatud Kesk tänava ja Arbi järve ümbruse peatsele realiseerumisele.
Alates käesoleva aasta
märtsist saab soovija projektiga lähemalt tutvuda Elva
linna kodulehel ning projekti
kaustaga linnavalitsuses.

Kes teeb palju,
see jõuab palju
JUUBILAR

Päästekorraldaja Reet Ristmägi

Kümmekond aastat
tagasi Elvasse naasnud Reet Ristmägi on
töötanud mitmetel
erinevatel ametikohtadel. Lasteaia kasvataja kutsega elvalanna on kantseldanud nii mudilasi kui
loomalapsi, töötanud
laudas, kohtus ja restoranis. Eesti Vabariigi sünnipäeval pidas
viiekordne vanaema
oma 60. sünnipäeva.
Milvi Kapaun

Teil on uhke sünnipäev – kogu riigis heisatakse lipud...
On uhke tunne küll koos
Eestimaaga sünnipäeva pidada. Vene ajal lehvisid lipud minu venna sünnipäeval oktoobripühade ajal.
Nüüd on nii, et vennal võeti
lipud ära, minu sünnipäeval
pannakse välja.
Miks otsustasite kutsevalikul kasvatajatöö
kasuks?
Mind huvitasid juba lapseeas pedagoogika ja meditsiin. Tahtsin saada algklasside õpetajaks või minna meditsiinikooli. Elus on
läinud nii, et olen saanud
tegeleda nii ühe kui teise
alaga. Pärast Elva keskkooli lõpetamist töötasin aasta Tartu rajooni kohtus istungite sekretärina. Siis otsustasin minna edasi õppima Tallinna pedagoogilisse
kooli. Tartus oli lisaerialaks
vanempioneerijuhi töö, see
mulle ei istunud. Minuga
koos tuli õppima klassiõde
Tiina Labi, kes töötab kasvatajana Õnneseenes. Kooliskäimise kõrvalt töötasin
Tallinnas lasteaias. Vahepeal olin tööl ka Elva lasteaias Murumuna, kus mõni
aeg olin juhataja kohusetäitja. Kasvataja staaži on mul
kümme aastat.
Kuidas Põlvamaale
elama sattusite?
Abikaasa sai Ruusa sovhoosi
seemendustehniku
koha. Lasteaias seal töökohta polnud, olin sekretär-masinakirjutaja ning asendasin
kaadrite inspektorit. Olin ka
abikaasal tööl abiks – poole kohaga iseõppinud veterinaar. Asendada tuli ka haigeksjäänud laboranti, tegin
piimaproove. Laudas oli ikka abikäsi vaja, olin seal
vastavalt vajadusele lüpsja,
karjatalitaja ja karjak. Kus
oli vaja aidata, olin platsis.
Lisaks veel oma majapidamine?
Jah, olid loomad ja maad,
suvel heinategemine. Abikaasa oli napsisõber, juhtus
kibedal tööajal audis olema. Käisin oma 5-aastase
pojaga heinamaalt väikese
veoautoga UAZ heinu toomas. Tema tegi kastis koormat, mina andsin heinu kätte. Kui abikaasast lahku läksin, sain tööle Räpina tuletõrjeühingusse esialgu tehnikuna, hiljem dispetšerina. Päästeametis olen kokku ametis olnud paarküm-

Reet Ristmägi peab läbi aastate üheks meeldivamaks
sünnipäevakingiks tütar Gerle valmistatud fotokompositsioonmi pere suurtest ja väikestest. Foto: Milvi Kapaun

mend aastat.
Üksinda kolme last
kasvatada polnud kerge?
Jah, tuli rabada mitmel
kohal. Dispetšeri tööst vabadel päevadel töötasin kaupluses ja baaris müüjana. Kui
baar õhtul kell üksteist uksed sulges, läksin restorani poole peale, kus müüsin
diskol pileteid ja koristasin.
Diskoõhtu lõppes kell viis
hommikul, siis paariks tunniks silm looja ja tööle. Vahel oli tunne, nagu kõnniksin unes.
Olete saanud ka meditsiinialast koolitust?
Jah. 2000. aastal tulin
Elvasse, sest isa suri, ema
tervis oli kehv. Minu töökoht koondati ning läksin
tööturuameti kaudu parameedikute kursustele. Just
siis avati Elvas Lõuna-Eesti
keskus ning saingi siia tööle. Tööga seoses olen käinud veel mitmetel meditsiinialastel kursustel.
Põhilised väljakutsed on meditsiinialased?
Jah. Praegusel ajal on
inimesed kuidagi väga abituks muutunud, ei oska sõrmegi kinni siduda. Kui lapse
majja saavad, on mõned nagu peata kanad. On ju olemas perekoolid ja kirjandust, kus kõike õpetatakse. Ei ole vaja pisemagi asja puhul kohe kiirabi kutsuda. Võiks suhelda oma perearstiga, mida kahjuks millegipärast vähe tehakse. Meie
lapsed kasvasid üles Benjamin Spocki õpetuste järgi ja
polnud häda midagi.
Mõned
inimesed
peavad hädaabi numbrit usaldustelefoniks,
kuhu helistades saab
oma muredest rääkida.
On selliseid ka. Skisofreenikud ja psüühiliste
probleemidega inimesed.
Mõned tahavad lihtsalt jutustada. No kuulad ära, aga
ülearu aega vestluseks ju
pole. Mõned helistavad niisama. Praegu helistab meile
juba kolm päeva järjest üks
tüdruk ja ainult ropendab.

Politseid sõimas ta ka mitu
päeva, aga nemad blokeerisid telefoni, meie seda teha
ei saa.
Kooli ajal tegelesite
uisuspordiga?
Mulle meeldis väga uisutada! Sõitsin pikki distantse
– 1500 ja 3000 meetrit. Tulin Eesti noortemeistriks ja
sain naiste arvestuses Virve
Jaaguse ja Silvi Lauritsa järel pronksi. Treener oli Ronald Korn, heasüdamlik ja
hoolitsev inimene. Siis tuli
treeneriks Jüri Kalmus, temal oli rattasõit ikka esikohal. Minule aga jalgrattasõit
ei istunud ja sinna mu uisutamine jäigi.
On meeles esimene
uisusõit?
Esimesed uisud tõi mulle
ja vennale näärivana. Uisutasime tiigijääl terve päeva,
õhtuks oli uisutamine selge.
Oi, kuidas jalad õhtul tuld
lõid!
Missugune
iseloomuomadus on elus
abiks olnud?
Olen kange ja järjekindel. Kui midagi pähe võtan,
siis selle ka ära teen. Olen
elus läbi löönud tööga. Kui
jalad on kindlalt maa peal,
siis ma elan ära. Kellelegi
teisele lootes võib jänni jääda.
Kuidas puhkate?
Pärast pingelist tööaega
on mõnus aeda nokitsema
minna. Kevad hakkab tulema, näpud juba sügelevad.
Vaatasin oma seemnetagavaragi üle. Aias on kuuskümmend roosisorti, hulk
gladioole, iiriseid, nartsisse ja tulpe. Armastan erilise
värvi ja õiekujuga lilli. Tütrega rajasime rododendronitega turbaaia. Kasvuhoones kasvavad viinamarjad.
Sellel aastal lilli amplitesse
enam nii palju ei pane, istutan sinna amplimaasikad ja
ripptomatid.
Kevadeootuse aja sisustavad lapselapsed. Nemad
hoiavad mind noorena. Eks
mul ole nende käest midagi
õppida ka. Pojapojaga avastame koos raamatutarkusi.

