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USD 12,98 EEK

EUR 1,21 USD

SEK 1,65 EEK

ÄP indeks 01.07.

1627,51 -0,46%

kolumn

NB! 27. juunist 12. augustini ilmub Äripäev ESMASPÄEVAL, KOLMAPÄEVAL ja REEDEL, ÄP Online töötab kella 15ni.

Kaardistame riskid
Äripäeva Tallin-
na üleujutus-
kaart on samm 
õiges suunas, 
sellised kaardid 
peaksid olema 
ka teiste võima-
like suurõnne-
tuste kohta, kir-
jutab Mihkel Uibopuu If Eesti 
Kindlustusest. lk 27 

Mihkel 
Uibopuu

ärikoolitus

Rahvusvahelised firmad usal-
davad renditööjõudu enam 
kui kohalikud. lk 16

kinnisvara

Tartu maantee ümbruses käib 
agar kinnisvaraarendus. lk 20

transport

Kerkiv kütuse hind mõjutab 
enam väiksemaid kauba-
koguseid transportivaid ette-
võtteid. lk 24

tööstus

Metsamajandus: ka tuule- 
ning lumemurru likvideerimi-
sel kehtivad raiereeglid. lk 25

täna lisaks

Majutusasutuste TOP

Oma Majas seekord palju 
tarvilikku nõu boileri hoolda-
misest, aia ehitusest ja laste 
mänguväljakutest.

Oravad Oravad 
pidurdavadpidurdavad
Üle kaheksa aasta väldanud 
haldusreformi läbiviimine  
takerdub Reformierakonna 
taha. lk 6–7, 26

Hansapank 
lõplikult läinud
Eelmine nädal jäi Hansapan-
ga jaoks Tallinna börsil viima-
seks. Eesti kapitaliga käivita-
tud ligi kümneaastase börsi-
ajalooga ettevõte on nüüd 
täielikult Rootsi Swedbanki 
omanduses. lk 10

Särasilmne Tanel Ross
Eestit esindab 
Rahvusvahelises 
Valuutafondis 
Tanel Ross, kes 
uurib töö kõrvalt 
oktoobrirevolut-
siooni põhjuseid 
ning õpetas oma taanlasest 
kolleegi pangatšekkidega 
maksma. lk 2

Valitsus loobus  
aktsiisitõusust
Rahandusministeerium loo-
bus esitatud järgmise aasta 
riigieelarves kütuse- ja alko-
holiaktsiisi tõstmisest. lk 5

Hansapanga aktsia hind, kr 

11. veebruaril sai 
alguse Hansapanga
lõppmäng börsil

164,45
10.02.05

211,23
24.03.05

Allikas: Tallinna börs

Tanel Ross

Foto: Raigo Pajula, EPL
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koormaid!
Andke

Rahvusvahelised kaubaveod

Euroopa riikidesse
ja logistilised teenused

Eesti riigi särasilm-
ne esindaja Rahvus-
vahelises Valuutafon-
dis (IMF) Tanel Ross 
uurib oktoobrirevolut-
siooni põhjuseid ning 
õpetas oma taanla-
sest kolleegi panga-
tšekkidega maksma.

 
Kertu Ruus, Washington
kertu.ruus@aripaev.ee

Rahvusvahelise Valuuta-
fondi omanikud on kõik sinna 
kuuluvad 184 riiki. Eesti riigi 
omanikuhuve esindab seal Ta-
nel Ross (39).

Erinevalt enamikust kollee-
gidest tuleb Põhja- ja Baltimaa-
de büroo vanemnõustaja Ross 
hommikul tööle metrooga, sest 
tal ei ole autot – nagu tal pole 
ka mobiiltelefoni. Ta läheb lä-
bi turvakontrollist, sõidab lif-
tiga 11. korrusele ja istub oma 
kabinetis laua taha. Kabineti 
aknad avanevad valuutafondi 
siseõuele, kuid Ross istub sel-
jaga akna poole. Aknast väl-
ja vahtida ei jõua, sest töötem-
po on kiire. 

IMFi juhib 24 direktorist 
koosnev nõukogu, mis käib 
koos kolm korda nädalas. Iga 
kord, kui direktor Jon Solheim 
läheb nõukogu koosolekule, on 
tal ette valmistatud materjalid 
oma valijaskonna – kolme Bal-
ti riigi ja viie Põhjamaa – ühis-
te seisukohtadega.

Solheimi meeskonnas on 
seitse nõunikku, nende seas ka 
Tanel Ross. “Mu põhiline ees-
märk siia tulles oli mitte alt ve-
dada kõiki neid riike, keda ma 
siin esindan,” kirjeldab Tanel 
tunnet, millega ta Washingto-
ni tööle asus. 

Taneli teemadeks on viima-
sel ajal olnud maailmamajan-
duse ülevaated, fondi sisemi-
ne töökorraldus, eelarve, pal-
gad ning mitu IMFi laenupolii-
tikaga seotud küsimust. “Olen 
siin natuke rahulikumaks muu-
tunud, õppinud aega hindama,” 
märgib Ross. 

Nõunikud peavad ka tihe-
dat sidet oma “pealinnadega”, 
mis tähendab IMFi žargoonis 
seda, et riikide vahel kokku-
lepitud seisukohtade kujunda-
misel osalevad ka Eesti Pank ja 
rahandusministeerium. Muide, 
palka maksab Rossile IMF, mit-
te Eesti maksumaksja.

Rossi ametikoha täidab iga 
kahe aasta tagant Eesti Pank. 
Praeguse nõuniku  ametiaeg 
saab läbi augustis ning siis lä-
heb ta taas juhtima Eesti Pan-
ga rahvusvaheliste ja avalike 
suhete osakonda. 

Tallinna Polütehnilise Ins-
tituudi automatiseeritud juhti-
missüsteemide (loe: midagi ar-
vutiga seoses) cum laude lõpe-
tanud Taneli võttis 1993. aastal 
Eesti Panka tööle tollane kesk-
pangapoliitika osakonna juha-
taja Rein Voog. 

“Tollel ajal ei olnud Eestis 
eriti kellelgi kogemust ja tead-
misi sellest, kuidas keskpank 
peaks toimima. Ees-
märk oli võtta töö-
le analüüsi- ja õppi-
misvõimelisi inime-
si, kellel oleks mo-
tivatsioon ja kelle 
“silm säraks”,” mee-
nutab Voog. “Tanel 
oli ja on ka prae-
gu äärmiselt elu-
rõõmus inimene ja 
100% meeskonnamängija.”

Kui Tanelit kuulata, siis silm 
tal särab küll. Ta räägib rõõmu-
ga poliitikute valimisest nõu-
kogudesse või institutsiooni-
de tähtsusest majandusaren-
gule ning teeb seda arusaada-
valt. Ja ta kohe oskab süsteeme 
kirjeldada. Kui ta mulle IMFi 
ülesehitust seletab, kujutan et-
te, kuidas ta joonistab peas rin-
ge ja nooli. 

Rein Voogi jutust võib aru 
saada, et Tanel on suuresti ise-
õppija. “1992–1993 hakkasin 
lugema,” kirjeldab ta oma ma-
jandusõpinguid. “Majandus-
teooria pole ju muud kui katse 
kirjeldada inimeste igapäevast 
käitumist.” 

Viimasel ajal on Ross püüd-
nud endale selgeks teha Vene-
maa 1917. aasta revolutsiooni 
ja kodusõda, et – nagu ta sel-
gitab – “kaudselt leida vastust 

küsimusele, kuidas oli võimalik 
tärkava tsiviilühiskonna häving 
ning barbaarsuse ja kommunis-
mi võimulepääs”. 

Kui küsin Taneli kohta te-
ma IMFi kolleegidelt, saan Taa-
ni esindajalt, vanemnõusta-
jalt Ole Hollensenilt vastuse: 
“Rõõmuga pakun ennast va-
batahtlikuks, et mõned sõnad 
oma kolleegi Tanel Rossi koh-
ta öelda!” 

Hollenseni on “väljapais-
tev kolleeg” Ross aidanud pal-
ju tööalaste küsimustega, mis 
puudutavad IMFi ja nõuko-
gu tööd. Aga Tanel oli ka see, 
kes avas talle Ameerika panga-
tšekkidega maksmise saladu-
sed. “Tanel näitas mulle kan-
natlikult, kuidas ma ei pea iga 
kord postkontorisse minema, 
kui maksta tarvis,” tunnistab 
Hollensen. 

Tanel elab USAs Virginia 
osariiki jäävas Falls Churchi 
piirkonnas koos abikaasa Mar-

gitiga “üsna kodust 
elu” kaheks aas-
taks üüritud ees-
linna eramajas, mi-
da ümbritseb aia-
lapp. Tanel käib iga 
päev jooksmas ja 
on USAs kõvasti al-
la võtnud – mis on 
Ameerika toidu juu-
res üsna haruldane. 

“Väike distsipliin peab olema,” 
kinnitab mees. 

Abikaasa Margit on kirjas-
tuse Koolibri toimetaja, kel-
le töö õpikute, nende seas uue 
aabitsa toimetamisel on Tane-
li hinnangul Eesti jaoks tema 
tegemistest tähtsamgi. “Pere-
kond on mind palju toetanud,” 
märgib ta. Tütred Marion (17) 
ja Madli (16) õpivad Tallinna 
Reaalkoolis ja neil hoidis koo-
liaasta jooksul silma peal vana-
ema. Tanel Ross nende pärast 
eriti ei muretse – “vist seetõttu, 
et enda noorusaeg on veel suh-
teliselt värskelt meeles”. 

Eriti ei muretse ta ka uue va-
litsuse juhtida oleva Eesti rii-
gi pärast. “Eesti on unikaalne 
riik,” väidab Tanel. “Meil ei ole 
eriti võimalik asju ära rikku-
da. Meil on viisteist aastat vä-
ga hästi läinud, nii et me ei saa 
ise arugi, kui hästi.” 

Tanel Ross – särasilmne  
eestlane valuutafondis

� Washingtonis asub kaks 
suurt rahvusvahelist finants-
institutsiooni – Maailmapank 
ja Rahvusvaheline Valuuta-
fond – kus kokku töötab üle 
kümne eestlase. 

Kaks inimest on pandud 
ametisse Eesti riigi esindaja-
tena rotatsiooni korras: Madis 
Masing Maailmapangas (kelle 

paneb ametisse rahandusmi-
nisteerium) ja Tanel Ross Rah-
vusvahelises Valuutafondis 
(koha täidab Eesti Pank). 

Ülejäänud finantshiiglas-
tes töötavad eestlased on sat-
tunud oma ametitesse läbi 
rahvusvahelise konkurentsi-
sõela.

Paljudel juhtudel on te-

gu abikaasadega – nii näi-
teks on abielus majandustead-
lased Ardo Hansson ja Trii-
nu Tombak ning Peter ja Ül-
le Lõhmus. 

Maailmapanga persona-
liosakonnas töötav Anu Oi-
nas aga on juba 30 aastat Wa-
shingtoni Eesti rahvatantsu-
rühma eestvedaja. Kertu Ruus

” Rõõmuga pa-
kun ennast 

vabatahtlikuks, 
et mõned sõnad 
oma kolleegi 
Tanel Rossi kohta 
öelda!
Ole Hollensen, Taa-
ni esindaja IMFis, 
vanemnõustaja

Tanel Ross Washingtonis oma töökoha – Rahvusvahelise Valuutafondi hoone ees. 
 Foto: Kertu Ruus

Maailmapangas ja IMFis üle kümne eestlase

” Rõõmuga pa-
kun ennast 

vabatahtlikuks, 
et mõned sõnad 
oma kolleegi 
Tanel Rossi kohta 
öelda!
Ole Hollensen, 
Taani esindaja IMFis
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� Juunis kasvas viie suurema 
lehe reklaamikäive kokku li-
gi 13% võrra, mis on rohkem 
kui viimase kuuel kuul kesk-
miselt. Turuliider oli Posti-
mees. 

Meediaanalüütik Toomas 
Leito andmetel teenis juunis 
reklaamist enim Postimees, 
6 miljonit krooni. Temast jäi 
napilt maha Eesti Ekspress 
5,9 mln krooniga. Äripäev 
teenis reklaamist juunis 5,3 
mln, Eesti Päevaleht 4,1 mln 
ja SL Õhtuleht 3,7 mln kroo-
niga. Suurima käibe kasvu, 
23%, tegi juunis Eesti Eksp-
ress, samas ilmus lehel ka juu-
nis üks lehenumber enam kui 
möödunud aasta juunis. Veidi 
üle viiendiku kasvas ka Eesti 
Päevalehe reklaamikäive, li-
gi viiendiku Äripäeva reklaa-
mikäive. SL Õhtulehe kasv jäi 
pisut alla kümnendiku. Turu-
liider Postimehe reklaamikäi-
ve seevastu aga vähenes paari 
protsendi võrra. 

Leito sõnul olid aktiivse-
mad reklaamijad kinnisvara-
arendajad, personaliotsijad, 
jaeketid, reisifirmad ja au-
tomüüjad. Rohkem tuli sisse 

veinifirmade reklaami, samas 
õlletootjad ja -müüjad hoid-
sid madalat profiili ning jää-
tisereklaamid suundusid roh-
kem telesse. 

Kuue kuu reklaamikäibe 
kasvutempo edestas taas ma-
hu kasvu. Viie suurema lehe 
reklaamikäive kokku kasvas 
üle 11%. 

“Võimas minek! Tuleb jär-
jekordne rekordaasta, ise-
gi siis, kui teisel poolaastal 
kasv pidurdub,” kommentee-
ris Leito. Äripäev

Juunis kasvas lehtede 
reklaamikäive 13%

Reklaamiturult haukas
suurima tüki Postimees
ajalehtede 6 kuu käive, mln kr

Allikas: Toomas Leito
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Aastaga kasvas lennureisijate arv ligi poole 
võrra
� Tallinna lennujaama statistika kohaselt kasutas juunis len-
nujaama 127 333 reisijat, mida on 47,9 protsenti rohkem kui 
mullu samal ajal.

Juunis läbis lennujaama 1 051 082 kilogrammi kaupa ning 
63 020 kilogrammi posti.

Aastaga suurenes kaubamaht 208 protsenti, postivedu vä-
henes 5,8 protsenti. Äripäev

Ülemiste tööstusettevõtetele parem 
elektrivarustus
� Reedel taasavati Ülemiste alajaam, mis hakkab teiste seas 
varustama Tallinna veepuhastusjaama ja Tallinna lennujaa-
ma. 

Eesti Energia Jaotusvõrgu juhataja Margus Uudami hin-
nangul parandab valminud alajaam tänu kaasaegse tehnika 
kasutamisele kõige otsesemalt just piirkonna tööstus- ja kau-
bandusettevõtete elektrivarustuse kvaliteeti. 

Veepuhastusjaamale ja lennujaamale lisaks saavad parema 
elektrivarustuse ka Peterburi maantee läheduses olevad suu-
remad kaubanduskeskused. 

Alajaama rekonstrueerimine ning ümberehitamine mak-
sis 34,7 miljonit krooni, ehituse peatöövõtja oli AS Siemens. 
Elektrivõrgu renoveerimisse ja ehitusse investeerib Eesti Ener-
gia Jaotusvõrk 2005 aastal ligi 820 miljonit krooni. Äripäev

Dacia alustas üle ootuste edukalt
� 2. juunil City Renault Tartu esinduses esitletud uus auto-
mark Dacia leidis oma esimesel müügikuul 22 uut autooma-
nikku. 

Populaarseimaks versiooniks ei osutunud mitte kõige sood-
sam 99 900 krooni maksev Access, mida müüdi vaid kolm, 
vaid kallimad Ambiance (9 autot) ning Laureate (10 autot). 

“Loomulikult uskusime mudeli edusse, kuid seda, et müük 
kohe alguses nii hästi käima läheb ei julgenud lootagi” ütles 
Dacia Lõuna-Eesti esinduse tegevjuht Enn Kaarna. Äripäev

TTÜ maa-alale büroohoone
� Reedel pandi Mustamäel Tallinna Tehnikaülikooli maa-alal 
nurgakivi uuele büroohoonele teadus- ja innovaatilise tehno-
loogia põhistele ettevõtetele. 

Uus büroohoone kerkib TTÜ loodusteaduste maja kinnistu-
le. Büroohoone ehitab hoonestusõiguse alusel ASi Eesti Ehitus 
tütarfirma Tehnopolis Kinnisvara AS. Büroohoone viiel korru-
sel ning tehnilisi abiseadmeid sisaldaval lisakorrusel on kok-
ku ligikaudu 6000 m2 pinda. Äripäev

Tallinn laiendas tasuta WiFi leviala
� Traadita interneti WiFi leviala Tallinna kesklinna parkides 
laienes veel kahe kasutusala võrra. 

Internetis surfata ka Musumäel ja Kanuti aias. Lisaks saab 
WiFi ühendust kasutada ka Harju ja Niguliste tänava nurgale 
jääval rohealal ning Kadrioru tiigi ääres. Äripäev

� Neljapäeval valis Jõgeva lin-
navolikogu uueks linnapeaks 
senise Pajusi vallavanema Hel-
dur Lääne, kelle poolt hääle-
tas kahekümne ühest voliko-
gu liikmest kaksteist, kirjutas 
Vooremaa. 

Rahvaliitlase Heldur Lää-
ne esitas linnapea kandidaa-
diks volikogu Rahvaliidu frakt-
sioon. Teda toetasid ka Isamali-
idu fraktsioon, Res Publica esin-
daja ja sõltumatu linnavolinik 
Olavi Annuk.

Järgmisel, 7. juulil toimuval 
volikogu istungil esitab Heldur 
Lääne linnavolikogule oma et-
tepanekud uueks linnavalitsuse 
koosseisuks. Järgmisel volikogu 

istungil on kavas ka uue voliko-
gu esimehe valimine.

Eelmisel volikogu istungil 
esitas volikogu esimees Rahva-
liidu fraktsiooni liige Raul Kull 
avalduse tagasiastumiseks, mil-
le volikogu rahuldas. Uute po-
liitiliste kokkulepete kohaselt 
kuulub linnavolikogu esimehe 
koht Isamaaliidule.

Jõgeva linnapea ametikoht 
jäi vabaks pärast umbusaldu-
se avaldamist endisele linna-
peale Reformierakonna liik-
mele Viktor Svjatõsevile. Ku-
ni uue linnapea valimiseni 
volitati linnapead asendama 
abilinnapea keskerakondlane 
Aare Olgo. Äripäev

Jõgeva linnapeaks sai Heldur Lääne 
� Reedest hakkas Ees-
ti Energia kontserni 
kommunikatsiooniju-
hina tööle Kristi Liiva, 
jaotusvõrgu kommuni-
katsioonijuht on eelmi-
sest nädalast Kristjan 
Hamburg. 

Kristi Liiva põhiülesan-
neteks uues ametis on Eesti 
Energia kontserni kommuni-
katsioonitegevuse planeerimi-
ne ja korraldamine. 

Viimased kaks aastat töö-
tas Liiva valitsuse kommuni-
katsioonibüroo direktorina. 
Aastatel 1995–2003 kureeris 
ta erinevatel ametikohtadel nii 
Hansa- kui ka Hoiupangas tu-

rundus- ja suhtekorral-
dusvaldkonda, neist vii-
mased kaks aastat oli ta 
Hansapanga grupi kom-
munikatsioonidirektor. 
Varem on ta töötanud 
välisuudiste toimetaja-
na Reklaamitelevisioo-

nis. Liiva on Eesti Suhtekor-
raldajate Liidu juhatuse ja Ees-
ti Suhtlemistreenerite Ühin-
gu liige. 

Kristjan Hamburg töötas 
alates 2001. aastast Põhja-
Eesti Regionaalhaigla kom-
munikatsioonijuhina. Aasta-
tel 1999–2001 korraldas ta Si-
sekaitseakadeemia kommuni-
katsioonivaldkonda. Äripäev

Kristi Liiva asus tööle Eesti Energiasse

Kristi Liiva
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Reedel ELi eesistuja-
riigiks saanud Suur-
britannia näeb ühen-
duses valitsevat krii-
siseisu kui võimalust 
ELi tuleviku jaoks ot-
sustavate majandus-
reformide käivitami-
seks.

 Sirje Rank
sirje.rank@aripaev.ee

Jaanipäeva eel Euroopa Par-
lamendis peetud kõnes eesistu-
misaja prioriteete välja tuues 
oli peaminister Tony Blairi 
sõnum selge – Euroopa peab 
muutuma, vastasel juhul ootab 
ELi sotsiaalset ja majanduslik-
ku mudelit globaalses konku-
rentsis täielik läbikukkumine. 
Blairi hea esinemine ja selge-
te argumentidega kõne teenis 
parlamendis tugeva aplausi, 
ent paljud skeptilised hääled 
siiski järgnevalt kuuelt kuult 
imet ei oota. 

Konkreetsemate eesmärkide 
osas tahab Suurbritannia jätka-
ta kõnelusi ELi järgmise eelar-
vekava üle perioodiks 2007–
2013, millest sõltub teiste seas 
Eesti abiraha ELi eelarvest.  

Läinud nädalal Briti parla-
mendis esinedes ütles välis-
minister Jack Straw, et Suur-

britannia jätkab kõnelusi ning 
loodab aasta lõpuks üksmeelele 
jõuda ratsionaalsema ülesehi-
tusega eelarves. See tähendab 
eelkõige põllumajandustoetus-
te osakaalu vähendamist prae-
guselt 40% ELi eelarvest ning 
raha ümbersuunamist haridu-
se ning tehnoloogilise aren-
gu rahastamiseks, millest sõl-
tub tuleviku Eu-
roopa konkurentsi-
võime ning majan-
duskasv. 

Vaatlejad ei usu 
siiski läbimurret – 
pigem jäävad eel-
arvekõnelused brit-
tide järel tulevate 
Austria või Soome eesistumis-
perioodide lahendada. 

Teine eesmärk Suurbritan-
nia eesistumise ajal on liitu-
miskõneluste alustamine Tür-
giga praeguse ajakava järgi 
3. oktoobril. Mitmed riigid on 
väljendanud vastuseisu Türgi-
le ELi täisliikme staatuse and-
misele. Tony Blairi sõnul ei tohi 
aga EL oma uksi järgmiste laie-
nemiste ees kinni panna.

ELi põhiseadusliku leppe 
osas, mille prantslased ja hol-
landlased mais-juunis rahva-
hääletustel maha hääletasid, 
Briti eesistumisajal mingit eda-
siminekut ei oodata. 

Kesksel kohal on Briti eesis-

tumise ajal majandusreformid, 
kus Suurbritannial on näidata 
head eeskuju. Majanduskasv on 
aastaid olnud eurotsoonist kii-
rem ning tööpuudus on Saksa-
maa enam kui 11%ga võrrel-
des vaid 5%. 

Europarlamendis esinedes 
tõi Blair ka mitmeid näiteid, et 
kummutada karikatuuri Suur-

britanniast kui ult-
raliberaalsest ma-
jandusruumist, kus 
sotsiaalne mõõde 
puudub. Pigem on 
ilmne, et Euroopa 
praegune sotsiaal-
kindlustussüsteem 
ei saa olla õige la-

hendus, kui tagajärjeks on 20 
miljonit töötut.

Britid tahavad edasi liikuda 
ka ELi teenuste turu liberali-
seerimisega, mis tekitas suurt 
furoori ja vastuseisu Prantsus-
maa referendumil ELi põhisea-
dusliku leppe üle. Samuti jää-
vad järgneva kuue kuu sisse ELi 
suhkrurežiimi reform, tööaja ja 
kemikaalide direktiiv ja teised 
olulised eelnõud.

Briti eesistumisaja eduväl-
javaateid õõnestavad enim Eu-
roopa Liidu suurriikide tera-
vad suhted. Edenemiseks on 
vaja liitlasi, eelarvekõneluste 
nurjumine jättis aga britid üs-
na üksi. 

Suurbritannia: kriis 
sunnib reforme alustama

” Kesksel ko-
hal on Briti 

eesistumise ajal 
majandusrefor-
mid, kus Suurbri-
tannial on näidata 
head eeskuju. 

Suurbritannia eesistumisajal peab peaminister Tony Blair 
hädavajalikuks muutuste algatamist, et EL pääseks täieli-
kust  läbikukkumisest.  Foto: Bloomberg

Saksamaal tulevad 
erakorralised 
valimised
� Saksamaa liidukantsler 
Gerhard Schröder kaotas 
reedel parlamendis usaldus-
hääletuse, mistõttu tulevad 
riigis septembris ilmselt era-
korralised valimised. 

Valitsuse jätkamise poolt 
hääletas 151 parlamendilii-
get, 296 hääletas valitsuse 
vastu ning 148 jäi erapoole-
tuks, kirjutas ETV. 

Schröder loodab nüüd, et 
president Horst Köhler saa-
dab parlamendi laiali ning 
uutel valimistel septembris 
õnnestub tal saavutada rah-
va toetus oma seni ebapopu-
laarsete majandusreformide 
teostamiseks. Äripäev

Türgis tapeti arvatav 
enesetaputerrorist
� Türgi politseinikud lasid 
Ankaras justiitsministeeriu-
mi hoone kõrval maha ar-
vatava enesetaputerroristi, 
vahendab Postimees Online 
AFPd. 

Kohalik telejaam NTV 
näitas videolõiku, kus mees-
terahvas jooksis ministee-
riumi sissekäigu juurest sel-
le rahvarohke pargi suunas, 
kuni ta politseinike kuulira-
he all surnult maha kukkus. 
Telejaama andmeil oli me-
hel kaasas lõhkekeha ja ta 
soovis korraldada eneseta-
purünnakut. Äripäev

sõnumid
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VESIIRI KONSULTATSIOONID Tel 680 6030 Faks 680 6031, e-post info@vesiir.ee, www.vesiir.ee

AINULT
PARIM ON
RAHULDAV

Tel 656 2695, www.plusrent.ee

teavitab oma kliente ja koostööpartnereid!

1. juulist kasutame uut kaubamärki

Tel 677 5818, 56 467 462, faks 677 5819, ringer@ringer.ee

TEIE USALDUSVÄÄRNE PARTNER BALTIKUMIS!
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Neljapäevasele valit-
suskabineti istungi-
le esitas rahandus-
minister Aivar Sõerdi 
arutamiseks riigieel-
arve projekti, milles 
oli loobutud erakor-
ralistest kütuse- ja al-
koholiaktsiisitõusu-
dest, mis oleks eelar-
vesse järgmisel aas-
tal 215 miljonit lisa-
krooni toonud.

 Villy Paimets
villy.paimets@aripaev.ee

Juuni keskel ütles ka pea-
minister Andrus Ansip, et ilm-
selt jääb kütuseaktsiisi tõus 50 
sendi võrra järgmisel aastal 
ära, ehkki seda 2006. aasta 
eelarve koostamisel plaaniti. 
“Valitsus pole otsustanud ve-
delkütuse aktsiiside tõstmist 
ning pigem kaldub seda prae-
guses olukorras mitte ette võt-
ma,” ütles Ansip toona. 

Sama kinnitas möödunud 
reedel ka rahandusminister 
Aivar Sõerd. “On tõenäoline, 
et erinevalt eelarvestrateegias 
kavandatust ei kavanda valit-
sus kütuse- ja alkoholiaktsiisi-
määrade muutmist võrreldes 
kehtiva aktsiisiseadusega,” üt-
les ta. “Põhjendus on üha kõr-
genev kütuse hinnatase ja al-
koholiaktsiisi määra tõusu 

osas eelkõige mõju inflatsioo-
nikriteeriumi täitmisele. Sama 
ka kütuseaktsiisimäära osas.” 
Aktsiisitõus mõjuks rängalt ko-
gu transpordisektorile, on ju 
kütusehinnad niigi rekordkõr-
gustesse kerkinud.

Muude ettevõtete seas ka 
bussifirmat Harjumaa Liinid 
omava ATKO Grupi juhatu-
se esimees Margo Tomingas 
viibis küll reedel hommikul 
nõupidamisel, kuid oli mee-
leldi nõus rõõmusõnumit kom-
menteerima. “Jah, see (akt-

siisi samale tasemele jätmi-
ne – toim.) on väga tore,” üt-
les Tomingas. “Kütuse hind 
on niigi piisavalt tõusnud, vii-
masel ajal on lausa kroon või 
paar juurde tulnud. Kui akt-
siis ka tuleks, siis tekiks kü-
simus, mille arvel kasvavaid 
kulusid katta. Transpordiäris 
on katteallikad suhteliselt pii-
ratud, võimalik on kas pile-
ti hinda tõsta või teenuse ko-
gust vähendada.” Samas nen-
tis Tomingas, et aktsiisitõusu-
ga oleks bussifirmad hakanud 

riigi doteeritavatele liinidele li-
saraha taotlema. 

Praegu on bensiini akt-
siis 4,5 krooni liitrilt ja diis-
likütusel 3,84 krooni liitrilt. 
Järk-järgult peab 2010. aas-
taks bensiiniliitri aktsiis tõus-
ma 1,1 ning diislikütuseliitri 
aktsiis 1,3 krooni võrra. Ka-
vandatava ökomaksureformi 
kohaselt tõuseks aga näiteks 
kütuse aktsiis liitri kohta juba 
järgmisel aastal krooni võr-
ra ning edaspidi poole krooni 
võrra aastas.

Valitsus loobus kavandatud aktsiisitõusust

Kütuse hindade muutused on 
viimase aasta jooksul olnud 

tingitud üksnes välistest teguri-
test, nagu nafta hinna muutu-
mine maailmaturul ja dollari 
kursi tõus. Vedelkütuseid saja-
protsendiliselt importivale rii-
gile on selline sõltumine maail-
maturust paratamatu stsenaa-
rium. Kütusehindade kiire tõus 
mõjutab aga inflatsiooni ning 
kogu majandust. 

Kütuseaktsiisis on põhiline 
tuluallikas tee-ehituse rahas-
tamiseks. Bensiiniaktsiisil on 
selged nn keskkonnamaksu-
de tunnused – eesmärk on vä-
hendada ammenduvatest loo-
dusvaradest toodetava bensii-
ni tarbimist ja soosida ühis-
transporti. 

Täna oleme olukorras, kus 
ühelt poolt rekordiliselt kõrge-
tena püsivad maailmaturu kü-
tusehinnad ning teiselt poolt 
otsene vajaduse puudumine  
kütuseturgu aktsiisimäärade 
muutmisega reguleerida, ot-
sustas valitsus kütuseaktsiise 
mitte tõsta.

Andrus Ansip 
peaminister 

Kütuseturgu 
pole vaja praegu 

aktsiisiga mõjutada

sõnumid

Kütuseaktsiisimäära tõstmisest loobumise kasuks räägib kütuse niigi kõrge hind ja selle 
mõju inflatsioonile. Foto: Raul Mee 

IKEAt süüdistatakse 
plagiaadis
� Mitmed Rootsi ettevõtted 
väidavad, et IKEA kopeerib 
nende tooteid ja on Rootsi si-
sustuskaubamajade keti auto-
riõiguste rikkumise eest koh-
tusse kaevanud. 

Äsja kaotas IKEA taolise 
kohtuprotsessi Ameerika tasku-
lambitootjale Mag Instrument, 
kirjutab Dagens Industri. 

Autoriõiguste rikkumise 
eest on IKEA kohtusse kaeva-
nud ka kardinatarvikute tootja 
Hasta juht. Samuti Babybjörn, 
mis väidab, et IKEA on kopee-
rinud populaarse lastelusika. 
Kannatajaks loeb end ka di-
sainer Bodil Griwell, kelle väl-
ja töötatud baaritoolile sarna-
se tooli tõi IKEA müüki umbes 
aasta tagasi. 

IKEA pressiesindaja ütles le-
hele, et kuna sortimendis on li-
gi 10 000 erinevat kaubaartik-
lit, siis tuleb taolisi vaidlusi ük-
sikutel juhtudel ette. Äripäev

Sales-Star teenis 54,5 
mln krooni kasumit
� Müügi- ja turundusteenu-
seid osutava AS Sales-Star eel-
misel aastal esindatud kaupa-
de müügikäive moodustas kok-
ku 415,6 miljonit krooni, tea-
tas ettevõte. 

AS Sales-Star kasum aastal 
2004 oli 54,5 miljonit kroo-
ni ehk 46% rohkem kui aas-
tal 2003. 

2004. aastal töötas Sales-
Staris 42 inimest. Äripäev
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jaanuar
KMÜ valitsuse ministrid 
Jaak Leimann, Mart 
Opmann ja Raivo Vare 
esitavad valitsemisku-
lude kokkuhoiu ette-
panekud – muu hulgas 
tuleks ühendada valla- ja 
linnavalitsused, teha neli 
maavalitsust, 1999. aasta 
kohalike omavalitsuste 
valimisteks vähendada 
kohalike maavalitsusük-
suste arvu vähemalt 2/3 
võrra. 

HaldusreformHaldusreform  
oravate rattasoravate rattas

aprill
Rahvaliitlasest minister Jaan 

Õunapuu esitab valitsusele 
neli reformikava. Res Publi-

ca, Reformierakonna ja Rah-
valiidu võimuleping valdade 

sundliitmist ette ei näe. 

suvi
Erakondade vahel puudub üksmeel. Juuli alguses ähvardab Õunapuu 

tagasi astuda, kui haldusreform ebaõnnestub. Ta saadab koalitsioo-
nipartneritele ettepaneku augustis regionaalhalduse reformis kokku 

leppida. Minister tahab oktoobriks asja valitsuse ette viia, kava peaks 
jõustuma 2005. aastal. Tähtajaks augustis ei suuda teha otsust Refor-

mierakond ja Res Publica.

september
Reformierakond pole nõus Õu-

napuu ettepanekutega ja pakub 
haldusreformile sisu tegemiseks  
ja reformi läbiviimiseks uue aja-

kava. Reform peaks läbi viidama 
2005. aastal.

oktoober–november
Valitsus annab regionaalministrile üles-

ande mõelda 1. aprilliks välja, kuidas 
ergutada valdu ühinema. Rahvaliit nõuab 

Õunapuule ka ministeeriumit, ent see ei 
sobi Res Publicale ega Reformierakonna-
le. Segadust ilmestab asjaolu, et kaheksa 

kuud on olnud maavanemata kaheksa 
maakonda, sest pole teada, kas haldus-

reform maavanema koha alles jätab.

detsember
Taas ähvardab Õunapuu ametist lahkuda, kui valitsus uue aasta 
alguseks haldusreformi asjus selget seisukohta ei võta. Valit-
suserakondadest pooldavad Res Publica ja Reformierakond 
erinevalt Rahvaliidust ühetasandilist omavalitsust ja maakonnas 
riigi huve esindavat maavanemat. 

aprill
Valitsus kiidab heaks kohalike omavalitsuste ühi-
nemise soodustamise seaduse eelnõu, samuti on 
ministril valminud ühinemispiirkonnad ehk need 
omavalitsused, millel on valitsuse soovitus ühineda. 
Täitevvõim kavatseb liitumisi soodustada, makstes 
ühinevatele valdadele toetust 1,5–3 miljonit krooni. 
Riigi rahakott on avatud aastani 2010, alates 2007. 
aastast hakkavad ühinemistoetused vähenema.

november
Valitsus kiidab heaks omavalitsuste ühinemis-
piirkondade loetelu, mis määrab 65 piirkonda, 
kust on välja jäänud 14 suuremat linna, viis 
saarvalda ja 17 üksikunagi tugevaks peetavat 
omavalitsust. Tuleva aasta kohalikeks valimis-
teks ühinenud omavalitsused saavad ühinemis-
toetust kuni 3 miljonit krooni.
Regionaalministri hinnangul on reaalne, et vali-
misteks on omavalitsuste arv 241-lt vähenenud 
20–25 valla võrra.

juuni
Valitsus kiidab heaks 22 Eesti linna ja 
valla ühinemise kaheksaks suuremaks 
vallaks. Eestisse jääb siis alles 227 
omavalitsust. Kaheksa haldusreformi 
aastaga on Eestis omavalitsuste arv 
vähenenud kümnendiku võrra. Peami-
nister Andrus Ansip ütleb, et valdade 
liitmisel pole mõtet, sellega ei saavuta-
ta mingit kokkuhoidu. 

Allikas: ajakirjandus

16. oktoober 

KOHALIKUD VALIMISED

 Andres Kärssin 
andres.karssin@aripaev.ee

Vaadeldes haldusreformi se-
nist ajalugu ilmneb, et uute val-
lapiiride tõmbamisel või poliiti-
liste võimupartnerite plaanitud 
muudatuste allkirjastamisel on 
alati tõrkunud Reformierakon-
na pliiats. Oravate hoog sõltub 
valimiste rütmist. 

Reformierakond on Eestis 
praeguseks pikima staažiga va-
litsuspartei. Nad on järjestikku 
eri koalitsioonides võimul ol-
nud 1999. aasta märtsist, en-
ne seda olid liberaalid esinda-
tud 1992 loodud Laari esimeses 
valitsuses, siis Tarandi jõulura-
huvalitsuses ja 1995 aastakese 
KMÜ võimuliidus. Väikevalda-
de liiga suur arv ja haldusre-
form võeti jutuks üheksaküm-
nendate algupoolel.

Tänavusügisesteks kohali-
keks valimisteks on Eestis al-
les 227 omavalitsust. See on 
küll 29 võrra vähem kui 1997. 
aastal, kui toonased ministrid 
Leimann, Opmann ja Vare va-
litsemiskulude kokkuhoiuks 
jõulise haldusreformi idee es-
makordselt avalikkuse ette 
tõid. Ent kordades rohkem, kui 
soovitasid mitmed vahepealsed 
reformikavad.

“227 on kindlasti liiga pal-
ju, kaheksa aasta jaoks on tu-
lemus ikkagi tagasihoidlik,” tõ-
deb tänaseks akadeemilise kar-
jääri valinud Jaak Leimann. Te-
ma hinnangul on asja vindumi-
se põhjuseks ühelt poolt valimi-
sed ja teiselt poolt kohapealne 
eliit, kellel on mõju Toompeal. 
Seega poliitilised põhjused. 

Reformierakonnaga koos 

valitsuses olnud isamaaliitla-
sest siseminister Tarmo Loodus 
ütleb otsekoheselt, et haldusre-
formist ei saanud asja Reformi-
erakonna vastuseisu tõttu: “Me 
planeerisime alguses omavalit-
suste kaheetapilist ühinemist. 
Valitsus ütles, et tuleb teha ko-
he ja kiiresti. Pärast seda Re-
form muutis oma seisukohti ja 
kogu lugu,” meenutab Isamaa-
liidu Viljandi piirkonna juht. 
Tema hinnangul omavalitsus-
te suuri liitumisi ei tule, kui see 
on vabatahtlik. Nii olevat Soo-
mes kahekümne aastaga ühine-
nud kuus omavalitsust.

Praeguse ameti algusajal 
kaks korda tagasi astuda ähvar-
danud regionaalminister Jaan 
Õunapuu jääb pärast väikest 
hingetõmbepausi Reformiera-
konna vastutegutsemist puu-
dutavale küsimusele vastates 
poliitiliselt korrektseks: “Re-
formierakond olnud jah selli-
sel seisukohal, et oma valitsuste 
ühinemine ei pea olema sunni-
viisiline ja riigi poolt tehtav.” 
Minister annab tagasihoidlikult 
mõista, et ta nägi 2003. aastal 
ja 2004. aasta algul koalitsioo-
nipartneritega kõvasti vaeva.

Kas Reformierakond on hal-
dusreformi pidurdanud, nagu 
paistab eri aegade sündmusi 
jälgides? “Ei,” kostab erakonna 
kõneisik selles küsimuses, par-
lamendisaadik Meelis Atonen. 
Ta eristab kaks asja: “Esiteks 
avaliku halduse reform, seal 
pole Reformierakond midagi 
pidurdanud, vaid aidanud muu-
ta riiki efektiivsemaks. Teine 
asi on haldusterritoriaalne re-
form – oleme seda meelt, et siin 

ei saa Tallinn ja Toompea ette 
öelda ja jooni tõmmata.”

Atonen märgib, et 2001. aas-
tal ei leppinud kolmikliit kok-
ku kaardile joonte tõmbamist 
– see olevat müüt. Viimast levi-
tas peaminister Laar ning sise-
minister Loodus käis hoopiski 
omavalitsusi survestamas. Sää-
rane sund ja lubatud, kuid Laa-
ri valitsuse poolt ühinenud val-
dadele maksmata jäänud toe-
tusraha võttis reformika hin-
nangul omavalitsustelt isu ka 
vabatahtlikult ühineda.

Kuid mida arvata kolme mi-
nistri poolt 1997. aastal väl-
ja käidud kokkuhoiuplaanist? 
“Ega see nende kava pole min-
gi mantra,” leiab Atonen, li-
sades kerge üleolekuga hää-
les, et need mehed tahtsid te-
ha Eestisse neli oblastit, just 
nagu Stalini ajal. Rahvasaadi-
ku hinnangul polegi omavalit-
suste puhul Eestis optimaalset 
arvu: “Riik ei ütle ühelegi fir-
male, mitu kontorit tal olema 
peab. Ise vaatavad koha peal, 
mis on parem.” 

Reformierakond on jätku-
valt võimul. Sellel sügisel tule-
vad kohalikud valimised. Ja ju-
ba 2006. sügisel tulevad järg-
mised presidendivalimised ja 
pole veel selge, kas riigipea va-
lib Riigikogu, rahvas või valija-
mehed valdadest. 

� Epiloog. Eelmisel neljapäe-
val leidis reformikast peami-
nister Andrus Ansip, et valda-
de liitmisel pole mõtet, selle-
ga ei saavutata mingit kokku-
hoidu ning riik ei peaks ühi-
nejatele boonuseid maksma. 
Ansip polnud nõus, et haldus-
reform hakkab tagurpidi mi-
nema: “Ma ei näe seda refor-
mi mitte kuskil. Ma ei taha ni-
metada paari omavalitsuse lii-
tumist haldusreformiks.”

Reformierakonna praegune juht 
Andrus Ansip ja endine juht Siim 
Kallas on mõlemad suhtunud 
skeptiliselt haldusreformi läbivii-
misse. Foto: Andras Kralla

Loe ka juhtkirja lk 26.

Vähemalt 11 erinevat numbrit allesjäävate val-
dade arvuga, paarkümmend tühja lennanud 
arengukava, miljoneid kulutatud kroone, tu-
handeid tulemuseta jäänud ametnike töötun-
de – haldusreform on pea sama kaugel kui 
stardihetkel ligi kümme aastat tagasi.
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Koonderakondlasest regionaal-
ministri Peep Aru büroo töötab 
välja eelnõu, mis peaks raha-
liste preemiate abil innustama 
valdu ühinema. Nii peaksid 
esimesed kümme ühinejat riigilt 
saama igaüks kolm miljonit 
krooni ja järgmised kümme ühi-
nejat igaüks ühe miljoni.

Opositsiooniliider, 
Reformierakonna 
esimees Siim Kallas 
süüdistab ministreid 
populistlike avalduste 
tegemises.

märts
Valitsuse kava pakub omavalitsuste arvu vähendamist saja võr-
ra. Teise variandina on radikaalne vähendamine 70–80 omava-
litsuseni. Eestis oli toona 47 linna, 207 valda ja 15 maavalitsust. 
Omavalitsuste vähenemine on ette nähtud kaheetapilisena. Ko-
halike valimisteni 2002. a toimub ühinemine kohalikul initsiatiivil 
ja riigi toel. 2003. aastal hakkab riik sekkuma jõulisemalt ebarat-
sionaalselt väikeste omavalitsusüksuste puhul.

november 
Avaliku halduse büroo juhatajaks saab 
erastamisagentuuri kauaaegne juht Väino 
Sarnet. Peaministri, Isamaaliidu juhi Mart 
Laari sõnul kujuneb Sarnetist üks tähtsa-
maid ametimehi, kelle ülesanne on valit-
suse ulatusliku haldusreformi elluviimine.

Eestis on 
47 linna, 
207 valda ja 
15 maavalit-
sust.

jaanuar
Riigikantselei avaliku halduse 
büroo loomine, mis peab hak-
kama teenindama valitsuse loo-
davat haldusreformi komiteed 
ja nõukoda.

jaanuar
Reformierakonna, Isamaaliidu ja Mõõ-
dukate valitsuse sõnumi kohaselt algab 
haldusreform. Plaani kohaselt kinnita-
takse märtsi alguses tegevusprogramm 
ning oktoobris on olemas tegevuskavad 
koos tähtaegadega.

kevad
Valitsus vaidleb reformi teemal. Laar 
hoiatab märtsis, et haldusreformiga tu-
leb jõuda tegudeni, muidu on reform läbi 
kukkunud. Isamaaliitlasest siseminister 
Tarmo Loodus pakub  omavalitsuste 
arvuks 60–110. Maavanemail on valdade 
liitumise kõnelusteks aega pool aastat.

Reformierakondlasest 
regionaalminister 

Toivo Asmer pakub 
kava, mille tulemusel 

jääks omavalitsusteks 
15 valda ja viis suure-

mat linna.
september–november
Reformierakondlasest regionaalminister Toi-
vo Asmer pakub kava, et tekiks maakonda-
de piirides 15 valda ja suuremate linnadena 
viis omavalitsust. Rahandusminister Siim 
Kallas toetab ideed, samas pole sellega 
nõus Loodus, sest kaheldavaks muutub re-
formi toimumine enne 2002. a valimisi. 
Kallas teatab, et haldusreformile raha ei 
eraldata, kuna projektigi pole olemas. Sise-
ministeerium on arvestanud reformi maksu-
museks 100–150 miljonit krooni.

detsember
Valitsusse ei jõua haldusterritoriaalse reformi kava. 
Küll saab minister Loodus valmis kokkuvõtte maava-
nemate esitatud ettepanekutest – nende järgi võiks 
Eestis omavalitsuste arv jääda 72 ja 131 vahele. Ligi 
viiendik omavalitsustest on igasuguste muudatuste 
vastu, valmisolek reformiks on piirkonniti erinev. 

7. m
ärts
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sügis
Juhan Partsi juhitud riigikontroll hindab hal-
dusreformi ummikus olevaks. Isamaaliidu kiire 
haldusreformi kava kukub läbi, sest kolmikliidu 
teised partnerid on omavalitsuste kiirele liitmi-
sele vastu, vastu on ka omavalitsused.

jaanuar
Peaminister Laar lubab omavalitsusjuhtidele, et territoriaalne hal-
dusreform saab teostatud aasta jooksul. Ta ütleb, et siseminister 
saab peatselt volitused, et alustada läbirääkimisi omavalitsuste 
liitmiseks. 

märts–aprill
Siseminister Loodus külastab maakondi, et sel-
gitada reformi ideed kohapeal. 4. aprillil välistab 
Reformierakond valdade sunniviisilise liitmise, pea-
tamise põhjus – erakond tahab presidendivalimiste 
aastal järgmise riigipeana näha toonast Riigikogu 
esimeest Toomas Savi, otsustajateks oleks võinud 
saada vallavanematest valijamehed. Reformerid 
põhjendavad vastuseisu sellega, et minister Loodus 
on läinud oma tegevusega väga hoogu.
Laar on valmis järele andma Reformierakonna soo-
vile lükata järgmiseks aastaks kavandatud valdade 
sunniviisiline ühendamine edasi tulevikku. 

mai
Loodus esitab ja valitsus 
toetab haldusjaotuse kava 87 
omavalitsusega. Lisaks jääb 
aastatel 2003–2005 Eestisse 
neli regiooni: Tallinn, Jõh-
vi, Pärnu ja Tartu. Reformi 
käivitamine oleks töökohata 
jätnud kümnendiku vallama-
jade töötajatest, väiksemates 
valdades oleks töökoha kao-
tanud kuni kaks kolmandikku 
ametnikest. 

21. septem
ber 
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17. oktoober 

KOHALIKUD VALIMISED

Reformierakond vä-
listab valdade sunni-
viisilise liitmise, kuna 
Toomas Savi kandi-
deerib presidendiks. 
Presidenti hakkavad 
valima  valijamehed 
valdadest.
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Reformierakon-
na fraktsiooni 
aseesimees 
Riigikogus Peep 
Aru teatab, et 
Õunapuu paku-
tud teise tasandi 
omavalitsuse 
tekitamise idee 
maakogude 
loomise näol on 
kaheldava väärtu-
sega ja suunatud 
pigem poliitiliste 
eesmärkide saa-
vutamisele.

” Ma ei näe seda 
reformi mitte 

kuskil. Ma ei taha 
nimetada paari oma-
valitsuse liitumist 
haldusreformiks.
Andrus Ansip, 
valitsuse pressikonve-
rentsil 30.06.05

Haldusreformi kavasid 
tehtud kaheksa aastat
Kaheksa aastaga on koostatud ligi 
paarkümmend haldusreformi aren-
gukava, millest radikaalseima järgi 
jäänuks Eestisse 20 omavalitsust. 
Kaheksa aastat tagasi oli Eestis 256 
omavalitsust, tänavu sügiseks jääb 
alles 227.

toimetaja Raimo Ülavere, tel 667 0091, e-post raimo.ulavere@aripaev.ee

” Me planeerisime alguses omavalit-
suste kaheetapilist ühinemist. 2002. 

aastaks vabatahtlikuna ja 2005 riigipoolse 
tegutsemise tagajärjel. See esialgne plaan 
lükati tagasi – valitsus ütles, et tuleb teha 
kohe ja kiiresti. Pärast seda Reform muutis 
oma seisukohti ja kogu lugu.
Tarmo Loodus, endine siseminister



uudis 
toimetaja Raimo Ülavere, tel 667 0091, e-post raimo.ulavere@aripaev.ee8 Äripäev 4. juuli 2005 

Tartu pubi Zavood 
omanik pahandab 
taaskasutusorgani-
satsiooniga OÜ Ees-
ti Pandipakend, kuna 
viimane soovib kuu 
tagasi sõlmitud le-
pingut muuta ja pubi 
taarakogumistasust 
ilma jätta. 

 Krista Taim 
krista.taim@aripaev.ee

Mai alguses saatis OÜ Eesti 
Pandipakend otsepostitusfir-
mat kasutades teele 6500 le-
pingut, mis olid mõeldud jae-
kaubandusettevõtetele. Tehni-
lise vea tõttu sattus osa lepin-
guid ka hotellide, restoranide 
ja cateringi sektori klientidele 
ning need põhjustavad tänini 
üksjagu segadust. 

Mai alguses sai sellise le-
pingu ka pubi Zavood omanik 
Mario Pizzolanti. Tema imes-
tus ja pahameel oli aga suur, 
kui nädal tagasi saabus uus 
teade, et sõlmitud leping tu-
leks ümber teha. 

“Alguses tundus kõik tore. 
Nad maksavad 27 senti iga 
pudeli ja purgi eest ja tulevad 
ka ise järele. Siis aga tuli ime-
lik kiri, milles öeldi, et toit-
lustusasutustele töötlusraha 
27 senti ei maksta,” meenu-
tas Pizzolanti. 

“Nad tahavad käsitleda 
meid kui tavalist eratarbijat. 
Selline käitumine on imelik 
ja ebasoliidne. Leping on al-
la kirjutatud ja siis otsusta-
takse, et oi, kurat, võiks na-
tuke raha kokku hoida ja nen-

dele mitte maksta,” pahandas 
Pizzolanti. 

Uut lepingut ta sõlmida ei 
kavatse. “Praegune on kehtiv 
ja neil pole õigust seda muu-
ta, kui me pole lepingu tin-
gimusi rikkunud. Või siis tu-
leb kuus kuud ette teatada,” 
sõnas ta. 

Hetkel annab Zavood pan-
dipakendile vaid plekkpurgid. 
Õlletaara osas on tal kehtivad 
lepingud tootja-
tega, kes jätku-
valt võtavad taa-
ra tehasesse ta-
gasi ja maksavad 
Pizzolanti sõnul 
krooni tagatisra-
ha pluss 27 senti 
ning käibemaksu 
pudeli pealt. 

OÜ Eesti Pan-
dipakend tegevjuhi Oleg Ep-
neri sõnul on lepingute segi-
minek kahetsusväärne juhtum 
ja tegemist pole tagantjär-
gi ümberotsustamistega. Ho-
tellide ja restoranide liiduga 
kokku lepitud reeglite järgi ei 
maksta selles sektoris pandi-
taara kogumise ja üleandmi-
se eest rohkem kui pandiraha. 
Kogumistasu kehtib vaid jae-
kaubandusettevõtetele. Põh-
juseks asjaolu, et kohvikutes 
ja hotellides füüsilist pakendi 
kogumist ei toimu, sellega te-

gelevad jaemüüjad ja taaralii-
du ettevõtted. 

“Meil on liidu pakutud 
tüüpleping, mille kohaselt 
saab iga kogutud ja meile ta-
gastatud pakendi eest taga-
si kogu deposiidi, mitte ena-
mat,” rääkis Epner. “Majan-
duslikus mõttes ei näe ma 
põhjust virisemiseks. Kui ho-
tellide, restoranide ja cateringi 
sektor meiega täielikult liitub, 

saavad nad aastas 
võitu üle miljoni 
krooni. Meie poolt 
on transport, tarvi-
kud, äravedu, nen-
de töö on vaid sor-
teerimine. Pealegi 
ei tegele nad füü-
siliselt taara ko-
gumisega,” selgitas 
Epner. 

Ta toob näiteks Taani, kus 
see sektor on üldse süsteemist 
välja jäetud ja nad peavad ise 
vaatama, kuidas taaraga toi-
me tulla. 

Epneri sõnul on Eesti Pan-
dipakendiga liitunud juba suu-
remad hotelliketid ning min-
geid arusaamatusi pole. Iga 
päevaga lisandub kuni viis uut 
klienti. “Eeldame, et koos aju-
tiste ööbimiskohtade ja kõik-
võimalike müügilettidega tu-
leb juurde tuhat klienti,” sõ-
nas Epner. 

Tartu kõrtsmik vaidleb 
Eesti Pandipakendiga

” Meil on liidu pakutud 
tüüpleping, mille kohaselt 

saab iga kogutud ja meile ta-
gastatud pakendi eest tagasi 
kogu deposiidi, mitte enamat.
Oleg Epner, 
OÜ Eesti Pandipakend tegevjuht

” Praegune on 
kehtiv ja neil 

pole õigust seda 
muuta, kui me 
pole lepingu tin-
gimusi rikkunud.
Mario Pizzolanti, 
pubi Zavood omanik

Tartu Zavoodi 
pubi omanik Ma-
rio Pizzolanti on 

solvunud Eesti 
Pandipakendi 

peale, kes tahab 
ühepoolselt 

lepingut muuta.
Foto: Väinu Rozental

sõnumid
Rootsi keelas muusika 
tõmbamise internetist
� Reedest jõustus Rootsis sea-
dus, mis keelab autori loata fai-
lide laadimise internetist, va-
hendas Eesti Päevaleht Online 
Raadio Rootsit.

Sellega said kurjategijateks 
sajad tuhanded rootslased, kes 
muusikat, filme ja muid faile 
internetist tõmbavad. Siiski ei 
hakka ametivõimud failide al-
lalaadijaid jälitama. Äripäev

11 riigis toimus 
internetipiraatluse 
vastane haarang
� FBI juhtimisel viidi 11 rii-
gis läbi reidid internetis eba-
seaduslikult tarkvara levitava-
te isikute tabamiseks. 

Konfiskeeriti 50 mln USA 
dollari väärtuses ebaseadus-
likult levitatavat toodangut, 
vahendas Postimees Online 
BBCd. Äripäev

� Kuna üht ajakirja Time re-
porterit ähvardab vangla, 
nõustus ajakiri neljapäeval 
andma ajakirjaniku märkmed 
van dekohtunikele. 

Vandekohtunike ülesan-
deks on uurida CIA kaastöö-
taja nime lekkimist. 

Time’i otsus tõstatab kü-
simusi pressivabaduse kohta 
USAs, vahendas Eesti Päeva-
leht Online Reutersit. 

Otsus tuli päev pärast 
seda, kui kohtunik käskis 
Time’i ajakirjanikul ja The 
New York Times’i reporte-
ril Matthew Cooperil nädala 
ajaga paljastada oma allikad 
vandemeestele. 

The New York Times ni-
metas seda “pretsedendituks” 
ning tundus, et Cooper on al-
likate avalikustamise vastu. 

Kolmapäeval Cooper asja 
ei kommenteerinud, kuid te-

ma advokaat ütles, et mees 
on valmis vanglasse mine-
ma ega nõustu tunnistusi 
andma. 

Cooper on varem öelnud, 
et ta eelistaks, kui Time ei 
annaks tema märkmeid üle, 
kuid tunnistas, et “firma on 
teistsugune kui kodanik ja 
tal on teistsugused kohus-
tused”. 

Tegemist on olulise kohtu-
asjaga, kuna reporterid ja aja-
kirjanikud keelduvad avalda-
mast konfidentsiaalseid alli-
kaid, kui kohus seda nõuab 
– seda nähakse vastavat USA 
põhiseaduse esimesele lisan-
dusele, mis garanteerib pres-
sivabaduse. Konfidentsiaalse-
te allikate kaitse on kirjuta-
mata ja levinud vaba ajakir-
janduse tava enamikus lää-
neriikides. Äripäev

Time avaldab kohtuotsuse pärast 
ajakirjanike konfidentsiaalsed allikad
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Tallinna lähedal asu-
va väikese Kiili val-
la üheks suuremaks 
tööandjaks on pere-
kond Mikomägi, kes 
on kokku nelja kiiresti 
areneva ettevõtte loo-
jad ja omanikud. 

 Erki Freiberg 
erki.freiberg@aripaev.ee

Kokku annavad Mikomägi 
perekonna ettevõtted tööd 
poolesajale inimesele ning et-
tevõtete prognoositav koond-
käive ulatub sellel aastal 37 
mln kroonini.

Rahuliku iseloomu, kuid 
sihikindla ja asjaliku pereisa 
Heiki Mikomägi eestvedamisel 
asutati 1988. aastal Eesti kapi-
talil põhinev klaasplasttoode-
te firma AS Efekt. “Alustasime 
vaikselt tootmishoone ehita-
misega,” tutvustab Mikomägi, 
kes on ka ettevõtte üks omani-
kest, firma tekkelugu. Südame-
ga juhitud ettevõtte majandus-
näitajad on pidevalt paranenud 
ja praegu kuulub AS Efekt viie 
Eesti suurema klaasplasttoo-
teid valmistava tootja hulka. 

Täna töötab ettevõttes 28 
inimest, kellest enamik on lä-
hiümbruse elanikud. “Tööjõu-
ga on maal raskusi. Iga kümne 
tulija kohta jääb paar inimest 
paigale,” kurdab Mikomägi ja 

lisab, et eks see on vist üldine 
trend, sest kõik tahavad täna-
päeval ülikonnas tööl käia. Vaa-
tamata tööjõu voolavusele läheb 
ettevõttel hästi – mullune käive 
ulatus 13,2 miljoni kroonini. Tä-
nu selle aasta alguses sõlmitud 
uutele lepingutele loodab Hei-
ki Mikomägi ettevõtte tänavuse 
aasta käibenumbri tõsta juba 20 
miljoni kroonini. 

Juhataja sõnul vajatakse 
klaasplasttoodete valmista-
jaid üha rohkem. “Tellimusi 
on. Oleks vaid jõudu neid kõi-
ki täita,” nendib Mikomägi. 
Mõni aeg tagasi ot-
sustati partnerite-
ga, et üha kasvav 
turg soosib ette-
võtte laiendamist 
ja nii otsustati ehi-
tada vana kõrva-
le uus tootmishoo-
ne. 4 miljonit kroo-
ni maksma läinud 
tootmishoone suu-
rendas ettevõtte tootmispinna 
1300 ruutmeetrini. “Sellega in-
vesteeringud aga ei lõpe,” kin-
nitab Mikomägi ja lisab, et fir-
mal on plaanis tootmist lähitu-
levikus veelgi laiendada. 

Selle aasta alguses sõlmis 
Efekt 10 miljoni kroonise all-
töövõtulepingu isolaatorite val-
mistamiseks ühe Eesti suurema 
elektritarvikute tootjaga Ensto 
Ensek. Tähtajatu lepingu järgi 
peab Efekt tellijale iga kuu val-

mistama 4000 isolaatorit ja sel-
le saavutamiseks käib töö ette-
võttes kahes vahetuses. Efekt 
on aga Eestis tuntuks saanud 
eelkõige elegantsete veesõidu-
kite tootjana. Kuus tuleb Efek-
ti vormidest keskmiselt 40 ka-
nuud ja 30 süsta. Uue toote-
na esitletakse rannikul toime-
tamiseks mõeldud paati Kiili 
Paat 440. 

Kuid ettevõte valmistab 
ka teistlaadi tooteid. Näite-
na võiks nimetada saalihoki 
portesid, spoilereid, katustele 
kinnitatavad suusabokse auto-

dele, mitmesugused 
konteinereid, mahu-
teid jne. Aastas too-
detakse ka kümme-
kond sportautoke-
re ühele Norra tel-
lijale. 

Heiki Poeg Renee 
Mikomägi on 1999. 
aastal asutatud OÜ 
EstNor juhataja. Et-

tevõtte põhitoodanguks on 
peamiselt Norra turu jaoks 
mõeldud tahutud palkidest ma-
jad. “Keskmiselt valmib meil 
aastas 15 individuaalprojekti 
järgi ehitatud maja ja selline 
tootmismaht annab tööd paa-
rikümnele inimesele,” tutvus-
tab Renee Mikomägi ettevõt-
te tegevust. Hetkel on ettevõt-
tel koostöölepingud kahe Nor-
ra firmaga, kes otsivad neile 
uusi kliente.
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Perekond Mikomägi neli ettevõtmist

Äripäev tutvustab valdade suuremaid erafirmasid ja tööandjaidValla tegija

�  Heiki Mikomägi 
tütar Evelyn on mo-
delliagentuuri Living 
Models Agency asuta-
ja ja üks kahest Põh-
jamaade suurima fo-
tostuudio XL-Studios 
omanikust. Mõlemad 
firmad loodi 2003. 
aastal ja asuvad Kiilis. 

400 ruutmeetri suuruses 
XL-Studios, mida Evelyn ju-
hib koos rootslasest elukaas-
lase Sven-Olof Englundiga, 
saab aastaajast hoolimata 
filmida ja pildistada kõike 
suuregabariidilist, olgu siis 

tegemist sümfoonia-
orkestri täiskoosseisu, 
suure veoauto või rei-
sibussiga. Endise Miss 
Estonia ja modellitöö 
tundjana on Evelyn 
hästi kursis ka moe-
maailmaga. Seetõt-
tu tekkis tal mõned 

aastad tagasi mõte asutada 
enda modelliagentuur, mis 
Evelyni sõnade järgi soovib 
pakkuda alternatiivi üldi-
selt levinud üheülbalisele, 
anorektilise väljanägemise 
ning koolja-näoga modelli-
tüübile. Äripäev

Tütar asutas modelliagentuuri

Evelyn 
Mikomägi

” Tööjõuga on 
maal ras-

kusi. Iga kümne 
tulija kohta jääb 
paar inimest 
paigale.
Heiki Mikomäki, 
ASi Efekt omanik

ASi Efekt omanik ja juht Heiki Mikomägi demonstreerib ettevõttes valmivaid kanuusid. Foto: Raul Mee

sõnumid

Tarbus ostis 
Läänemaa Liinid 
� Läänemaa Liinide omani-
kud Hardo Tamme ja Andrei 
Mändla ning ASi Tarbus juha-
tuse esimees Valter Keis kinni-
tasid neljapäeval notari juures 
bussifirma ostu-müügitehingu, 
kirjutas Lääne Elu. 

“Müügi põhipõhjus oli, et 
praegu on väikesel firmal väga 
raske hakkama saada,” lausus 
Andrei Mändla. Äripäev

Selveri Köök rajas 
Tartusse Lõuna-Eesti 
tootmise
� Jaekaubandusketi A-Selveri 
valmistoite valmistav Selveri 
Köök rajas Tartusse tootmise, 
mis hakkab varustama Selveri 
keti Lõuna-Eesti kauplusi. 

Selveri Köögi Tartu üksus 
annab tööd 70 inimesele ning 
üksus hakkab andma kuni kol-
mandiku Selveri Köögi kogu-
toodangust. “Selveri Köögi 
Tartu tootmisüksuse rajamine 
võimaldab meil varustada kõi-
ki Selveri Lõuna-Eesti kauplu-
si igal hommikul värske Selveri 
Köögi toodanguga,” rääkis 
Selveri ostu- ja turundusdirek-
tor Iivi Saar. Äripäev

Elektrienergia 
tootmine vähenes 29%
� Eesti Energia elektrienergia-
toodang kahanes mais möö-
dunud aasta maikuuga võrrel-
des 29%. 

Toodangu langus oli seotud 
ekspordi kahanemisega, mis 
oli seotud pikaajalise suurvee-
ga Lätis, mille tõttu said seal-
sed hüdroelektrijaamad takis-
tuseta töötada. Äripäev

VP Marketi juht: Kesko 
ja Rimi ühinemine 
suurt ei tähenda
� Leedu jaeketi VP Market juht 
ei usu, et Kesko ja Rimi ühine-
mine avaldaks toidukaubandu-
se kon ku rentsile suurt mõju. 

“Võitlesime nende vastu 
juba siis, kui nad olid eri fir-
mad”, lausus Ignas Staskevicius 
Kauppalehtile. Kuid turul on 
mitmeid teisi tegijaid, häid fir-
masid, kel on auahnust võistel-
da turuosa eest, lisas ta. Selles 
võitluses on hind Staskeviciuse 
sõnul üha olulisem argument. 

Staskeviciuse sõnul pole VP 
Market huvitatud Venemaale, 
Ukrainasse või Valgevenesse 
minemisest. Äripäev
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Allikas: ettevõtted

Suurus: 100,4 
ruutkilomeetrit
Elanikke: 2854
Keskus: Kiili alevik 
(1093 elanikku)
Valla eelarve maht: 
26,2 mln kr

Suuremad tööandjad:
AS Efekt (25 töötajat)
AS EstNor (20 töötajat)
AS Estko (20 töötajat)

Vaatamisväärsused:
Sausti mõis

Kiili vald paikneb Tallinnast lõuna pool, 
Ülemiste järve taga
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börs
perioodi
kõrgeim
1768,64

959,70

ÄP indeks 

Äripäeva indeks 
on arvutatud 
10 Tallinna börsil
enamkaubeldud
aktsia sulgemis-
hinna põhjal

madalaim

52 nädalat

900

1045

1190

1335

1480

1625

070503011109

1. juuli 0,46%

1627,51

B30 indeks

110

125

140

155

170

185

070503011109

-0,16%

1. juuli

194,67
52 nädalat

perioodi
kõrgeim
196,58

119,62

Balti 30 indeksisse
kuulub 30 Eesti, 
Läti ja Leedu 
enamkaubeldud 
aktsiat

madalaim

Hansapanga aktsia hind Tallinna börsil, splitid taandatud  

Kannatlikkus on Hansapanga 
aktsionäridele ära tasunud

11,54 03.06.96
Hansapanga aktsia esimene päev börsil

37,00 23.04.97
fondiemissioon 1:1

60,50 29.08.97 
ÄP indeksi rekordtasemel

14,50 14.08.98 
Swedbanki osalus üle 10%
22,38 28.08.98 
Swedbanki osalus üle 20%
14,75 19.10.98
Swedbanki osalus üle 30%
15,00 24.11.98 
Swedbanki osalus üle 44%
12,63 21.12.98 
Swdbenki osalus üle 50%

211,23  30.06.05
Hansapanga viimane börsipäev, järele-

jäänud väikeaktsionäridelt võetakse nende
aktsiad 211 krooni eest jõuga ära

210,45 22.03.05
Swedbank tõstab pakkumise

211 krooni peale, fondid ja Eesti
suuremad väikeaktsionärid

otsustavad müüa.

181,50 11.02.05
Swedbank teatab 

172kroonisest
ülevõtmispakkumisest.

99,79 28.04.04
fondiemissioon 1:3

42,25 23.10.97
börsikrahh

Allikas: Äripäev

investori kalender
N. 7. juuli tarbijahinnaindeks, juuni – statistikaamet 

Alcoa – majandustulemused

K. 13. juuli Apple Computer – majandustulemused

N. 14. juuli Novartis – majandustulemused

R. 15. juuli General Electric – majandustulemused

E. 18. juuli 3M – majandustulemused
Bank of America – majandustulemused

sõnumid

Oma börsielu lõpus 
jõudis Hansapanga 
aktsia panga eelmi-
se juhi Indrek Neivelti 
sõnul miljonäriks teha 
veel tuhatkond aktsio-
näri.

 Lauri Matsulevitš 
lauri.matsulevits@aripaev.ee

Reede hommikuks oli Tal-
linna börsi veebilehelt palju-
dele armsaks saanud sümbol 
HPA1T kadunud. Ainuomani-
kuks saanud Swedbank võttis 
viimased aktsiad väikeinves-
toritelt ära 30. juunil.

Selle aasta 11. veebruaril 
lõi Hansapanga suuromanik 
Swedbank jalaga ukse lahti ja 
kuulutas, et varsti on pank täie-
likult nende oma. Ometi pidid 
rootslased veel ühe ukse lahti 
kangutama, sest esialgse, 172-
kroonise väljaostupakkumise 
peale liigutasid vähesed kär-
situd. 211 krooni aktsia kohta 
oli see raha, mis rattad lõpuks 
käima pani ning viie kuuga oli-
gi firma börsilt kadunud. 

“Iga lõpp on millegi uue al-
gus ja Hansapanga börsilt mi-
nek on kindlasti uute ettevõte-
te börsiletuleku algus,” oli Tal-
linna börsi juht Kaidi Oone loo-
tusrikas.

Ta tõdes, et börsile tuleb 
mingil hetkel uus vapiloom 
leida, kuid pangandus pole ai-
nus edukas sektor, on ka teisi 
valdkondi – ehitus, teenindus, 
tootmine. “Kuigi meil on börsil 
mitmeid tootmisettevõtteid, on 
Eesti rohkem tee-
nindusele orientee-
ritud maa,” lausus 
Oone.

Kindlasti ha-
katakse edaspidi 
rohkem koduturult 
väljapoole vaata-
ma. Oone möönis 
küll, et Läti ja Lee-
du ettevõtete bör-
sikultuur ei ole veel nii arene-
nud ja ettevõtted pole nii lä-
bipaistvad, kuid siiski saavad 
Eesti aktsionärid sealsetest et-
tevõtetest aru. “Ülejäänud Bal-
timaad on ikkagi esimene valik 
pärast koduturgu.”

Hansapanga lahkumisel 
Oone sõnul mingit dramaati-
list mõju börsile ei ole, pigem 
näeb ta investeerimise akti-
viseerumist. “Investorid, kes 
börsil tegutsevad, on noore-

Hansapank andis Eestile juurde
tuhatkond börsimiljonäri 

Hansapanga endine 
juht Indrek Neivelt peab 
praegu Eesti aktsiaid 
kalliks.

Kas Te ise ostaksite praegu 
börsilt midagi?

Minu arust on kõik aktsiad tä-
na liiga kallid.

Kui palju börsimiljonäre Han-
sapank võis Eestisse seoses 
ülevõtmisega juurde anda?

Umbes tuhatkond.

Milline firma võiks saada järgmiseks börsi vapiloomaks 
pärast Hansapanka?

Raske on leida niivõrd kiire kasvu ja suurte mahtudega 
sektorit. Üle maailma on pangad alati suure kapitaliseeritu-
sega. Selles mõttes pole üllatus, kui teist nii suurt firmat bör-
sil ei leidu. Aga dünaamilise poole pealt ehk Tallink, kui ta 
börsile tuleks.

Kas mõni Läti või Leedu firma võib Balti börsidel veduri 
rolli enda kätte võtta?

Tallinna, Riia ja Vilniuse börse tuleb ikka eraldi vaadata. 
Hansapank oli näiteks Helsingi börsil ka turuväärtuselt suu-
remate hulgas, kuid keegi ei vaadanud seda niipidi.

 Romet Kreek 
romet.kreek@aripaev.ee

Bank of America soovib en-
dale tagasi saada krediitkaar-
diäri, mille üheks rajajaks pank 
ise on.

Pank tegi 35 mld dollari 
(453 mld krooni) suuruse pak-
kumise krediitkaartide väljas-
tajale MBNA-le. Tänu ülevõtmi-
sele saaks Bank of America en-
dale juurde 40 mln kaardioma-
niku ja 143 mld dollari (1,85 
triljoni krooni) suuruse krediit-
kaardijäägi.

MNBA tõi esmakordselt tu-
rule kaardid, mida anti välja 
sarnase huvi või karjääriga ini-
mestele – näiteks University of 
Colorado üliõpilaste kaart.

Bank of America vallu-
tas alates 1958. aastast Bank-
Americardiga California turu. 
Ülereguleeritud pangandus-
turu tõttu hakkas pank 1965. 
aastal litsentseerima teisi pan-
ku väljaspool Californiat. Sa-
mal ajal tekkis Illinoisis tei-
ne pankade grupp, kes hak-
kas USA idarannikul välja and-

ma Master Charge kaarti. 1970 
andis enam kui 1400 panka 
klientidele BankAmericard või 
Master Charge kaarte. 1970. 
aastal andis Bank of America 
ära kontrolli oma kaartide üle, 
kaarti väljastanud pangad said 
programmi omanikeks. Kuna 
BankAmericardi anti välja ka 
väljaspool Ühendriike, nime-
tati BankAmericard ümber VI-
SA-kaardiks.

MBNA ülevõtmine muudab 
Bank of America taas maailmas 
juhtivaks krediitkaardikompa-

niiks. Bank of America puhul 
on mõistetav, et ta püüab leida 
muid võimalusi laienemiseks, 
kui USAs turuosa osta. Nimelt 
ei tohi USAs ühegi panga tu-
ruosa jaeklientide hoiuste osas 
ületada kümmet protsenti. USA 
tavapangandusturul pole pan-
gal seega laienemisruumi, mis-
tõttu teatas pank hiljuti Hii-
nas China Construction Bankis 
kümneprotsendisest osaluse os-
tust. Lisaks omab pank optsioo-
ni suurendada osalust viie aas-
ta jooksul 20 protsendile.

Bank of America soovib krediitkaardiäri tagasi

� Harju Elekter sai teises kvar-
talis PKC aktsia langusest 0,9 
mln krooni suuruse finantsku-
lu, teatas ettevõte börsile. 

PKC Oyj aktsia sulgus teise 
kvartali viimasel kauplemis-
päeval Helsingi börsil 10,37 
euro tasemel. Harju Elektri 
omanduses on 1,86 miljonit 
PKC aktsiat. Kuna aktsia hind 
langes II kvartalis 0,03 eurot, 
siis sai ettevõte aruandeperioo-
dil PKC aktsiatelt finantskulu 
summas 873 tuhat krooni. 

PKC Group maksis 2004. 
aasta eest dividende 0,2 eurot 
(3,1 krooni) aktsia kohta ning 
dividendid summas 4,95 miljo-
nit krooni laekusid 5.04.2005. 

2004. aastal laekusid dividen-
did (19,4 miljonit krooni ehk 
1,2 miljonit eurot) juba I kvar-
talis. 

PKC Group Oyj aktsia hind 
ei mõjuta mingil moel ASi Har-
ju Elekter äritegevust, ärikasu-
mit ning ettevõtte finantssei-
sundit. PKC aktsia hinna muu-
tus Helsingi börsil mõjutab 
vastavalt IASi reeglitele vaid 
ettevõtte varade seisu bilan-
sis, mille muutus kajastatak-
se kasumiaruandes finantstu-
lu/-kuluna.  

Harju Elekter avalikustab  I 
poolaasta majandustulemused 
31. nädalal ning PKC Group 
15. juulil. Äripäev

Harju Elekter sai PKC aktsia langusest 
0,9 mln krooni suuruse finantskulu

AT&T aktsionärid kiitsid heaks SBC liitumise
� USA telekommunikatsioonikompanii AT&T aktsionärid kiitsid 
heaks SBC Communicationsi ostu, vahendas Associated Press.

Tehingu hinnalipikuks on 16 mld dollarit (207 mld krooni). ja 
see looks ühe maailma suurima telekommunikatsiooniettevõtte. 
“Me oleme päris õnnelikud, et hääletus nii läks,” ütles AT&T fi-
nantsdirektor Thomas Horton. Äripäev

Äripäev võtab Starmani oma indeksitesse
� Äripäev võtab alates tänasest Starmani aktsia oma Äripäeva 
indeksi ja Baltic 30 indeksi koosseisu. 

Indeksitest arvatakse välja Viisnurga aktsia. Äripäeva indeks 
kajastab kümne Tallinna börsil noteeritud aktsia hindade liiku-
misi. Baltic 30 kajastab kümne Tallinna, kümne Riia ja kümne  
Vilniuse börsil kaubeldavate aktsiate hindade liikumist. Äripäev

Versio Holdingu võlakirjad võivad jõuda börsile
� Börs alustas neljapäeval OÜ Versio Holdingu võlakirjade no-
teerimismenetlust. 

Ettevõte tahab börsile tuua 3592 1000eurose nimiväärtuse-
ga võlakirja, mille lunastustähtaeg on 12.08.2007 ja intressiks 
5,69%. Emissiooni mahuks on 56,2 mln krooni. Ettevõtte tege-
vusalaks on hulgi- ja jaekaubandus, mootorsõidukite, tarbeese-
mete ning kodumasinate remont. Äripäev

Fenningeri Riias asuva A/S Eldikrija hoone 
võeti vastu
� Neljapäeval toimus Fennigeri tütarühingu A/S Eldikrija aren-
datava Riia kesklinnas asuva korterelamu riiklik vastuvõtt, tea-
tas ettevõte börsile. 

Sel nädalal alustab A/S Eldikrija hoones asuvate korterite ja 
büroopindade inventariseerimist, mille järel saab alustada müü-
gilepingute sõlmimist. Äripäev

mapoolsed, alla 30 aasta. Nad 
on juba majanduslikult kind-
lustatud ja neil on usk inves-
teerimisse,” lausus Oone. Ta li-
sas, et inimeste teadlikkus on 
kasvanud.   

Samuti on pensionifondide 
hea tootlus tõestuseks, et ta-
sub investeerida, see on just-
kui motivatsiooniks. Mida roh-
kem kuuldakse ja nähakse, se-

da rohkem hakatak-
se ka ise tegelema.  

Ka börs ise on 
praegu muutusi lä-
bi tegemas. Toimub 
kaugenemine tra-
ditsioonilistest ra-
ha hankimise funkt-
sioonidest. “Viimas-
te turuletulejate näi-
tel võib väita, et bör-

si kasutatakse üha rohkem siis, 
kui suuromanik tahab näiteks 
müüa,” lausus Oone. “Samuti 
reputatsiooni tõstmiseks.” Üks 
eesmärk on Balti börsid lähiajal 
ühe mütsi alla saada.

Raha on Oone sõnul Hansa-
pangast palju üle jäänud ning 
targemad ettevõtjad on sellest 
aru saanud. 

“Eks tibusid loetakse jõulu-
de ajal,” vihjas Oone võimalike-
le uutele börsiletulejatele.

” Viimaste 
turuletulejate 

näitel võib väita, 
et börsi kasuta-
takse üha rohkem 
siis, kui suuroma-
nik tahab näiteks 
müüa.

” Iga lõpp on millegi uue 
algus ja Hansapanga 

börsilt minek on kindlasti uute 
ettevõtete börsiletuleku algus.
Kaidi Oone, Tallinn börsi juht

Indrek Neivelt: uueks börsi 
vapiloomaks võiks kunagi saada Tallink

Indrek Neivelt

Lauri Matsulevitš
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” Oma seits-
mes meel 

peab olema 
ikka hulga täht-
sam kui mõni 
analüütik. 
Tiit Raamat

Raamat – mees, kes elab aktsiatulust

Oma kodutalu väravas sei-
sev Tiit Raamat teab, et kes 
ei riski, see šampust ei joo. 

Foto: Julia-Maria Linna

Tundub lausa usku-
matu, aga Riisipere 
lähistel Siimika külas 
elav Tiit Raamat on  
üle kolme aasta end 
toitnud-katnud vaid 
tänu edukatele aktsia-
tehingutele. Ning se-
da kõigest umbes 100 
000kroonise aktsia-
portfelliga.

 Raivo Sormunen
raivo.sormunen@aripaev.ee

Äripäeva börsitoimetuses 
heliseb igal hommikul veidi 
pärast üheksat telefon. Helis-
tajaks on Tiit Raamat, kelle in-
vesteerimisraport peaks tege-
ma kadetaks ka professionaal-
sed investoreid. Ta on saavu-
tanud väga häid tulemusi hoo-
limata sellest, et internet tal-
le metsade vahele ei ulatu ja 
aktsia tehingu tegemiseks tuleb 
sõita 50–60 kilomeetri kaugu-
sele Hansapanga kontorisse. 

“Põhiliselt teen tehinguid  
Hansapanga kaudu. Bussiga  
linna ja pangakontorisse. Kui 
ikka on väärt aktsia, siis tuleb 
tehingu tegemiseks minna ka 
talvel läbi hangede,” muheleb 
Raamat, kel lähimasse bussi-
peatusse on kilomeetrit kuus.

1952. aastal sündinud Tiit 
Raamat on töötanud nii Saa-
remaa Dolomiidis kui ka Iru 

soojuselektrijaamas. Kolm-neli 
aastat tagasi müüs ta Tallinnas 
korteri maha ja kolis maale.

“Maal on väga raske omade-
ga välja tulla. Kuna mul on 10 
hektarit maad, mõtlesin maa-
sikaid kasvatama hakata, aga 
koolivend ütles, et ei tasu ära 
see jändamine. Külmutussead-
med on kallid ja nii võib jääda 
miinusesse. Kõige hullem on, 
kui inimene jääb miinusesse,” 
ütleb Raamat.

“Seitsmes meel ütles, et mi-
dagi tuleb teha. Mõtlesin, et 
aktsiad võivad raha sisse tuua,” 
ütles toona kindla sissetuleku-
ta Raamat. Praeguseks on Raa-
matu kuuest investeeringust 
lõppenud kaotusega vaid üks 
– Ericsson. 

“Ericssoniga oli sihuke lugu, 
et ostsin aktsia kuskil üheksa-
ga (9 Rootsi krooniga), kuid 
siis läks alla neljani. Seejärel 
tõusis kaheksani ja analüüti-
kud hakkasid igal 
pool pasundama, et 
nüüd tuleb kiiresti 
maha müüa, et saab 
veel raha päästa. Ja 
ma müüsin. See-
järel tõusis aktsia 
aga kiiresti 20 pea-
le. Nii et analüüti-
kuid ei maksa kuna-
gi päris uskuda. Oma seitsmes 
meel peab olema hulga täht-
sam kui mõni analüütik,” õpe-
tab oma õppetunnid kätte saa-
nud Raamat.

Esimese aktsia ostis Raa-

mat üle kolme aasta tagasi. 
“Kaua aega kaalusin Eesti Te-
lekomi ja Hansapanga vahel, 
aga lolli peaga otsustasin Te-

lekomi kasuks,” kur-
dab Raamat, tunnis-
tades takkajärele, et 
ainuke aktsia, mil-
lesse oleks võinud 
armuda, oli Hansa-
pank. Muidu on ta 
seisukoht aga ühe-
ne: “Kui mõnda akt-
siasse armud, siis sel-

lest kasu ei tule.”
Aktsiatesse paigutas maa-

le elama asunud Raamat ena-
miku korteri müügist saadud 
127 000 kroonist. “Enam-vä-
hem kogu raha panin börsi-

le, osa pudelitesse ka,” tunnis-
tab lisaks tööle ka elu nautiv 
Raamat.

“Eesti Telekomi aktsia lan-
ges ükskord 45 krooni peale ja 
lolli peaga oleks aktsia maha 
müünud. Olin veel algaja ja ja-
gasin asja vähem. Enam sellist 
lollust ei tee,” räägib Raamat.

Enam kõike raha Raamat 
aktsiatesse ei pane. “Osa on 
aktsiates, osa reservis. Nii üks 
ühele. Mõnikord tahad sõpra-
dega lõõgastuda ja kuidas sa 
ikka lõõgastud, kui raha pole. 
Kellele ma ikka raha kogun,” 
naljatleb Raamat. “Aga niipalju 
peab ikka panema aktsiatesse, 
et kuivale ei jääks,” viskab Raa-
mat ühe kujundliku vimka.

Üle ühe aktsia korraga börsi-
spekulant oma portfellis ei 
hoia. Hetkel on tal 37 interne-
ti otsi mootori Google’i aktsiat, 
turuväärtusega umbes 140 000 
krooni. Aktsiad soetas ta kuu 
eest 260 dollariga. “Kui jõulu-
deks tuleb 360 dollarit ära, siis 
on igati tipp-topp. Hetkel ei ta-
su nuriseda,” tõdeb Raamat.

Aktsiate valimisel kasu-
tab ta kõige enam seitsmendat 
meelt ja aktsiate tõusutrendi. 
“Tõusutrendi pean ma näiteks 
tähtsamaks kui kvartalikasu-
mit ja käivet.”

Aktsiate müügi peale peaks 
Raamatu sõnul mõtlema siis, kui 
need on kas kuu aega ühe koha 
peal seisnud või hakkavad ohtli-

Kuuest investeeringust 
tõi kahjumit vaid üks

Eesti Telekom 
alginvesteering ligi 100 000 kr
 ost 75,75 EEK veebr 2002           
 müük 97 EEK dets 2002       

Ericsson
 ost 9 SEK jaan 2003 
 müük 8 SEK suvi 2003

Leedu Telekom
 ost 1,2–1,3 LTL suvi 2003
 müük 2,2–2,3 LTL jaan 2005

Invalda, 3300 aktsiat
 ost 8 LTL jaan 2005
 müük 12 LTL veebr 2005

Grindeks
 ost 5,15 LVL  aprill 2005
 müük  6,90 LVL mai 2005

Google, 37 aktsiat
 ost 260,00 USD mai 2005
 hetkel  291,25 USD

Allikas: Tiit Raamat

kult langema. “Läti ravimifirma 
Grindeksi aktsiad sain väga õigel 
ajal müüdud. Jäigi teine sisse, 7 
lati alla seisma,” õigustab Raa-
mat oma strateegiat.

“Eks see investeerimine roh-
kem Fortuuna värk kipu ole-
ma,” tõdeb Raamat, paranda-
des end kohe, et investeerida 
on palju kindlam kui lotot män-
gida. “Lotoga on kaotusprot-
sent ikka 70%, kasiinodest rää-
kimata,” teab spekulant.

Raamat tunnistab, et ta tal-
le meeldib väga riskida: “Mis-
moodi venelased ütlevad, “risk 
blagodarnoje delo” – risk on tä-
nuväärne asi ja “kto ne riskuet, 
tot ne pjot šampanskoje” – kes 
ei riski, see šampust ei joo.” 

Investor

Kord kuus ilmuvas rubriigis tutvustab 

Äripäev aktiivseid investoreid, kelle 

tegemistest võiks lugejad oma 

investeerimisotsuseid tehes abi ja nõu 

saada. 

Kui keegi soovib oma kogemustest 

börsidel pajatada, võtku palun 

toimetajaga ühendust.
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12 Äripäev 4. juuli 2005 
investeerimine Eestisse
toimetaja Tõnis Oja, tel 667 0171, e-post tonis.oja@aripaev.ee  

aktiivseim aktsia

Merko Ehitus .......................................... 6,32 mln krooni

indeksid

Talse .................................... 603,37 ......................-0,26%
ÄP tööstusindeks ................ 210,81 ......................-0,64%

Pensioniindeks ................... 126,93 .......................0,18%

EPI 100 ................................ 115,09 .......................0,16%

EPI 75 .................................. 122,38 .......................0,15%

EPI 50 .................................. 130,88 .......................0,13%

Maaklerifirmad
Eesti Krediidipank Narva mnt 4, Tallinn
tel 669 0941, faks 661 6038
Hansapank Liivalaia 8, Tallinn
tel 613 1659, faks 613 1545
LHV Tartu mnt 2, Tallinn
tel 680 0401, faks 680 0410
Sampo Pank Narva mnt 11, Tallinn
tel 630 2104
SEB Eesti Ühispank Tornimäe 2, Tallinn
tel 665 6622, faks 665 6802
SBM Pank Pärnu mnt 12, Tallinn
tel 680 2500, faks 680 2501
Suprema Tartu  mnt 2, Tallinn
tel 640 5784, faks 640 5701
Trigon Securities Pärnu mnt 15, Tallinn
tel 667 9233, faks 667 9201

Fondivalitsejad
ERGO Varahalduse AS 
Lauteri 5, Tallinn, tel 667 9200, 
faks 667 9201
AS Hansa Investeerimisfondid 
Liivalaia 8, Tallinn 15 038, 
tel 631 0336, faks 626 0636
e-post: fondid@hansa.ee
LHV Varahalduse AS  
Tartu mnt 2, Tallinn 10 145, 
tel 680 0447, faks 680 0410, 
e-post: tonno.vahk@lhv.ee
Nordea Rahastoyhtiö 
Hobujaama 4, Tallinn 10 151, 
tel 628 3344
Sampo Baltic Asset Management 
Narva mnt 11, Tallinn, 
tel 630 2295, faks 630 2275
e-post funds@sampopank.ee, 
koduleht: www.sampo.ee
Trigon Funds Pärnu mnt 15, 
Tallinn 10 141, tel 667 9208
faks 667 9221, e-post:fond@trigon.ee, 
koduleht: www.trigon.ee
SEB Ühispanga Fondid 
Tornimäe 2, 15 010 Tallinn, tel 665 6565
faks 665 7122, e-post fondid@seb.ee, 
koduleht: www.seb.ee
Seesam Varahalduse AS  Tartu mnt 2, 
10 145 Tallinn, tel 680 0426, faks 680 0402, 
e-post pension@pension.ee, 
koduleht: www.pension.ee

Aktsiate ostu-müüginoteeringud
aktsia valuuta ostuhind müügihind noteerija

EVP ....................................EEK .............. 0,925 ................. 0,975 ..................Ühispank
kursid on päeva jooksul korrigeeritavad

Tallinna börs 01.07.
käive 12,91 mln kr

sulgemis-
hind, kr

muutus
eelm, % ost müük

tehin-
guid

käive,
kr

P/E
suhe

div. akt.
kohta

PÕHINIMEKIRI
Baltika .......................71,66 ..-1,08 ......... 71,35 ...........72,91 ......6 ......... 365 829 ...15,7 .........0,75
Eesti Telekom .........115,47 .....- ........... 115,32 .........115,63 ....15 ...... 1 504 623 ...15,6 .........8,00
Harju Elekter ............67,28 ..-1,38 ......... 67,28 ...........69,63 ......1 ........... 33 640 ...11,2 .........1,47
Merko Ehitus ..........235,32 ..-0,07 ....... 234,86 .........235,48 ......5 ...... 6 318 684 ...13,7 .........3,25
Norma ....................113,59 .....- ........... 112,97 .........114,22 ......3 ......... 420 033 ...13,7 .........5,00
Starman ....................58,67 ..-1,32 ......... 58,67 ...........59,30 ....39 ...... 1 911 682 ...42,5 ...........-
Tln Kaubamaja .......205,75 .....- ........... 206,69 .........212,32 ......0 .................... 0 ... 14,0 ...........-
Tallinna Vesi ............175,87 ..-0,79 ....... 175,24 .........175,87 ....21 ...... 1 059 282 ...22,4 .........5,60
I-NIMEKIRI
Kalev .........................19,71 ...0,80 ......... 19,56 ...........20,81 ....10 ......... 503 219 .289,4 ...........-
Klementi ...................32,70 .....- ............. 30,51 ...........32,55 ......0 .................... 0 ....... - .............-
Rakvere LK ...............35,52 ..-1,30 ......... 35,36 ...........37,24 ......4 ......... 175 273 ...13,4 ...........-
Saku Õlletehas .......126,89 ..-2,29 ....... 126,74 .........131,12 ....10 ......... 522 004 ...18,9 .........7,00
Tln Farmaatsiatehas .74,32 ..-5,00 ........... 0,00 ...........74,32 ......3 ........... 16 049 ....... - .............-
Viisnurk .....................34,11 .....- ............. 32,86 ...........34,11 ......3 ........... 29 743 ....... - .............-
VÕLAKIRJADE NIMEKIRI
Baltika ........................... - .........- ............... 0 ..................0 ...........0 .................... 0 ....... - .............-
BIG ......................9 792 ..........- ........ 9 965 ...........9 975 ...........0 .................... 0 ....... - .............-
Fenniger ..........134 560 ..........- .... 154 901 .......158 031 ...........0 .................... 0 ....... - .............-
Eesti Post ..........10 432 ..........- ............... 0 ..................0 ...........0 .................... 0 ....... - .............-
Sampo Pank ......15 800 ..........- ............... 0 ..................0 ...........0 .................... 0 ....... - .............-
Tallinna Sadam ..10 204 ..........- ............... 0 ..................0 ...........0 .................... 0 ....... - .............-
VABATURG
EVP .............................0,939 .3,59 ........... 0,939 ...........0,939 ....2 ........... 46 578 ....... - .............-

P/E suhe – arvutatud viimase 4 kvartali vahearuande ((kui on olemas, siis rahvusvahelise 
raamatupidamisstandardi (IAS) kohase)) konsolideeritud puhaskasumi põhjal
dividendid aktsia kohta – viimase majandusaasta kohta teavitatud (makstud) dividendi suurus (kroonides)
*Saku Õlletehase ja Norma dividendide puhul on tegu ettepanekuga ja Hansapanga puhul esialgse 
ettepanekuga firma aktsionäride üldkoosolekule.

Merko Ehituse aktsiaga 
kaubeldi kõige enam

Investeerimisfondid
fond kuupäev ost müük NAV riski- % aasta tootlus (p.a.) % fondi maht haldav ettevõte

kr aste algusest 12 kuud 3 aastat 5 aastat

II PENSIONISAMBA FONDID
 ERGO Tuleviku Pensionifond ......................01.07 ........... 13,570 ...... 14,120 ......... 13,710 ..... 4,50 ......... 8,47 .......16,60 ...........- ................ - ............95 923 410 .....AS ERGO Varahaldus
 ERGO Rahulik Pensionifond .......................01.07 ........... 11,460 ...... 11,930 ......... 11,580 ..... 1,88 ......... 4,51 .........8,75 ...........- ................ - ............31 323 272 .....AS ERGO Varahaldus
 Hansa Pensionifond K1 ...............................27.06 ........... 11,490 ...... 11,780 ......... 11,610 ..... 2,09 ......... 3,29 .........6,91 ...........- ................ - ..........150 170 271 .....AS Hansa Investeerimisfondid
 Hansa Pensionifond K2 ...............................27.06 ........... 12,280 ...... 12,590 ......... 12,400 ..... 2,51 ......... 5,08 .......10,91 ...........- ................ - ..........654 758 957 .....AS Hansa Investeerimisfondid
 Hansa Pensionifond K3 ...............................27.06 ........... 13,390 ...... 13,730 ......... 13,530 ..... 4,35 ......... 7,38 .......15,54 ...........- ................ - .......1 000 126 488 .....AS Hansa Investeerimisfondid
 LHV Aktsiapensionifond ..............................01.07 ........... 12,820 ...... 13,080 ......... 12,910 ..... 5,68 ......... 8,37 .......13,60 ...........- ................ - ............83 824 349 .....LHV Varahaldus
 LHV Intressipensionifond ............................01.07 ........... 11,670 ...... 11,910 ......... 11,790 ..... 2,11 ......... 3,24 .........6,89 ...........- ................ - ............14 416 844 .....LHV Varahaldus
 Sampo Pension 25 ......................................01.07 ........... 11,810 ...... 12,050 ......... 11,790 ..... 2,60 ......... 4,28 .........7,77 ...........- ................ - ............51 733 444 .....Sampo Baltic Asset Management
 Sampo Pension 50 ......................................01.07 ........... 12,790 ...... 13,050 ......... 12,920 ..... 4,39 ......... 5,04 .......10,14 ...........- ................ - ..........416 585 928 .....Sampo Baltic Asset Management
 Sampo Pension Intress ...............................01.07 ........... 10,840 ...... 11,060 ......... 10,950 ..... 1,42 ......... 1,77 .........4,09 ...........- ................ - ............15 294 964 .....Sampo Baltic Asset Management
 Seesami Kasvu Pensionifond ......................28.06 ........... 11,060 ...... 11,390 ......... 11,170 ..... 5,02 ......... 2,29 .........4,73 ........... - ...............  - ...........21 078 769 .....Seesam Varahalduse AS
 Seesami Optimaalne Pensionifond .............28.06 ........... 10,900 ...... 11,230 ......... 11,010 ..... 2,38 ......... 1,23 .........3,69 ........... - ...............  - ...........21 350 765 .....Seesam Varahalduse AS
 Seesami Võlakirjade Pensionifond .............28.06 ........... 11,060 ...... 11,280 ......... 11,170 ..... 2,06 ......... 0,55 .........3,53 ........... - ...............  - ...........10 322 734 .....Seesam Varahalduse AS
 Ühispanga Pensionifond Konservatiivne ....01.07 ........... 11,380 ...... 11,660 ......... 11,490 ..... 2,16 ......... 3,16 .........8,09 ...........- ................ - ..........181 554 726 .....SEB Ühispanga Fondid
 Ühispanga  Pensionifond Progressiivne .....01.07 ........... 12,940 ...... 13,270 ......... 13,070 ..... 5,79 ......... 5,72 .......12,46 ...........- ................ - ..........721 380 304 .....SEB Ühispanga Fondid
III PENSIONISAMBA FONDID
 Hansa Pensionifond V1 ...............................27.06 ........... 16,650 ...... 17,070 ......... 16,820 ..... 3,76 ......... 6,05 .......14,03 .......11,55 .......... 9,32 ........71 007 924 .....AS Hansa Investeerimisfondid
 Hansa Pensionifond V2 ...............................27.06 ........... 12,460 ...... 12,780 ......... 12,590 ....... - ............. 9,00 .......21,17 ...........- ................  - ...........42 652 363 .....AS Hansa Investeerimisfondid
 Hansa Pensionifond V3 ...............................27.06 ........... 14,060 ...... 14,410 ......... 14,200 ....... - ........... 12,97 .......32,09 ...........- ................  - ...........47 337 892 .....AS Hansa Investeerimisfondid
 LHV Täiendav Pensionifond ........................01.07 ........... 12,830 ...... 13,090 ......... 12,960 ... 11,23 ....... 18,46 .......21,58 .......10,56 ............ - ............10 932 327 .....LHV Varahaldus
 Sampo Pensionifond ...................................01.07 ........... 14,430 ...... 14,730 ......... 14,580 ..... 4,63 ......... 6,81 .......12,50 ........... - ...............  - ...........19 235 127 .....Sampo Baltic Asset Management
 Ühispanga Tasakaalukas Pensionifond ......01.07 ........... 14,777 ...... 15,076 ......... 14,927 ..... 4,99 ......... 4,98 .......11,41 .......11,15 ............ - ............67 742 279 .....SEB Ühispanga Fondid
 Ühispanga Aktiivne Pensionifond ...............01.07 ........... 10,716 ...... 10,932 ......... 10,824 ....... - ............. 8,11 ........... - .............. - ...............  - ...........12 809 736 .....SEB Ühispanga Fondid
AVATUD INVESTEERIMISFONDID
 Hansa Balti Kasvufond ................................27.06 ......... 373,620 .... 383,050 ....... 377,390 ..... 8,08 ....... 10,32 .......23,13 .......22,90 ........ 18,70 ......410 324 690 .....AS Hansa Investeerimisfondid
 Hansa Ida-Euroopa Aktsiafond ...................27.06 ......... 143,470 .... 147,090 ....... 144,920 ... 11,25 ....... 17,81 .......61,31 ...........- ................ - .......1 071 916 467 .....AS Hansa Investeerimisfondid
 Hansa Venemaa Aktsiafond ........................27.06 ......... 897,330 .... 919,990 ....... 906,390 ... 22,82 ....... 23,16 .......21,84 .......28,40 ........ 28,42 ......203 672 360 .....AS Hansa Investeerimisfondid
 Mandatum Baltic .........................................01.07 ............. 5,512 ........ 5,680 ........... 5,624 ... 11,54 ....... 19,85 .......43,27 .......48,22 ............  - ......1 028 377 520 .....Sampo Rahastoyhtiö
 Mandatum Russia G ....................................01.07 ........... 19,923 ...... 20,326 ......... 20,125 ....... - ........... 30,51 .......31,98 ...........- ................ - ..........805 651 487 .....Sampo Rahastoyhtiö
 Nordea Euroland* .......................................30.06 ............. 2,321 ........ 2,368 ........... 2,345 ..... 9,46 ....... 10,99 .......17,84 .........3,60 ............ - ..........213 000 000 .....Nordea Rahastoyhtiö
 Nordea Optima.fi* .......................................30.06 ............. 0,259 ........ 0,265 ........... 0,262 ..... 4,54 ......... 7,83 .........9,86 .........3,80 ......... -2,40 ......503 600 000 .....Nordea Rahastoyhtiö
 Nordea Euro Obligaatio* ............................30.06 ............. 0,286 ........ 0,288 ........... 0,287 ..... 2,64 ......... 4,31 .........9,40 .........6,80 .......... 6,40 ......411 600 000 .....Nordea Rahastoyhtiö
 Sampo Compass 25 G ................................01.07 ........... 17,531 ...... 17,707 ......... 17,619 ....... - ............. 5,01 .........8,69 .........5,80 ............ - .......6 233 715 732 .....Sampo Rahastoyhtiö
 Sampo Compass 50 G ................................01.07 ........... 17,124 ...... 17,470 ......... 17,297 ....... - ............. 7,70 .......11,16 .........5,81 ............ - .......1 108 567 319 .....Sampo Rahastoyhtiö
 Sampo Compass 75 G ................................01.07 ........... 16,186 ...... 16,513 ......... 16,350 ....... - ............. 9,72 .......12,25 .........5,26 ............ - .......1 032 793 203 .....Sampo Rahastoyhtiö
 Sampo Compass Liquidity G ......................01.07 ........... 19,833 ...... 19,933 ......... 19,933 ....... - ............. 2,49 .........5,29 .........4,39 ............ - .......1 921 376 177 .....Sampo Rahastoyhtiö
 Sampo Compass Equity G .........................01.07 ............. 9,715 ........ 9,911 ........... 9,813 ....... - ........... 11,86 .......13,97 .........5,56 ............ - .......1 278 828 342 .....Sampo Rahastoyhtiö
 Sampo  2010 G ...........................................01.07 ........... 18,362 ...... 18,733 ......... 18,548 ....... - ............. 7,46 .......10,28 .........6,37 ............ - ..........465 292 014 .....Sampo Rahastoyhtiö
 Sampo  2020 G ...........................................01.07 ........... 16,015 ...... 16,339 ......... 16,177 ....... - ........... 11,66 .......12,27 .........5,82 ............ - ..........498 926 875 .....Sampo Rahastoyhtiö
 Sampo  2030 G ...........................................01.07 ........... 13,981 ...... 14,264 ......... 14,123 ....... - ........... 12,29 .......13,05 .........5,23 ............ - ..........283 699 029 .....Sampo Rahastoyhtiö
 Sampo  2040 G ...........................................01.07 ........... 17,435 ...... 17,787 ......... 17,611 ....... - ........... 12,02 ...........- ...............- ................ - ............33 725 453 .....Sampo Rahastoyhtiö
 Sampo Uus Euroopa Fond .........................01.07 ........... 21,030 ...... 21,450 ......... 21,240 ... 15,04 ....... 11,38 .......32,50 .......34,03 ........ 21,20 ......236 821 094 .....Sampo Baltic Asset Management
 Trigon Kesk- ja Ida-Euroopa Fond ..............01.07 ......... 196,850 .... 203,850 ....... 199,850 ... 14,50 ....... 14,11 .......36,54 .....113,20 ............ - .......1 446 880 083 .....Trigon Funds
 Trigon Teise Laine Fond ..............................01.07 ......... 138,820 .... 143,750 ....... 140,930 ....... - ........... 14,15 .......37,78 ...........- ................ - .......1 291 645 894 .....Trigon Funds
 Trigon Uus Euroopa Väikeettevõtete Fond .01.07 ........... 99,610 .... 103,150 ....... 101,130 ........................................................................................468 133 645 .....Trigon Funds
 Ühispanga Kasvufond .................................01.07 ............. 4,905 ........ 4,954 ........... 4,905 ... 15,99 ....... 15,05 .......33,36 .......27,72 ........ 23,46 ......378 721 363 .....SEB Ühispanga Fondid
 SEB Ühispanga Fondifond ..........................01.07 ........... 10,217 ...... 10,423 ......... 10,320 ...................... 3,20 ............................................................11 689 852 .....SEB Ühispanga Fondid
VÕLAKIRJAFONDID
 Trigon Areneva Euroopa Võlakirjafond .......01.07 ....... 1235,710 .. 1254,530 ..... 1254,530 ..... 0,73 ......... 2,67 .........3,52 .........3,29 ............  - ...........11 100 666 .....Trigon Funds
 Ühispanga Võlakirjafond .............................01.07 ........... 12,743 ...... 12,743 ......... 12,743 ..... 1,21 ......... 1,98 .........5,81 .........5,36 ............  - .........371 320 339 .....SEB Ühispanga Fondid
 
 
 
 RAHATURUFONDID
 Hansa Intressifond ......................................27.06 ......... 140,350 .... 140,350 ....... 140,350 ....... - ............. 3,84 .........3,85 .........3,37 .....................1 077 727 201 .....AS Hansa Investeerimisfondid
 Hansa Rahaturufond ...................................27.06 ............... - ................ - ........... 1000,000 ..... 1,73 ......... 1,82 .........1,73 .........1,69 .....................1 252 760 017 .....AS Hansa Investeerimisfondid
 Hansa USD Rahaturufond** .......................27.06 ............... - ................ - ............... 10,000 ..... 2,47 ......... 2,36 .........2,64 .........1,49 ............................3 143 602 .....AS Hansa Investeerimisfondid
 Sampo Likviidsusfond .................................01.07 ............... - ................ - ........... 1192,410 ..... 1,84 ......... 1,97 .........1,96 .........1,91 ........................271 520 818 .....Sampo Baltic Asset Management
 Ühispanga Likviidsusfond ...........................01.07 ............... - ................ - ............. 100,000 ..... 1,37 ......... 1,52 .........1,57 .........1,85 .....................1 916 089 558 .....SEB Ühispanga Fondid

kuupäev ost müük NAV tootlus (p.a.) % fondi maht haldav ettevõte

kr 1 päev 1 kuu 3 kuud 12 kuud

* noteeringud ja fondide mahud eurodes; ** noteeringud ja fondide mahud USDdes; riskiaste – investeerimisfondi tootluse viimase 24 kuu stan dardhälve

Tallinna börsil kaubeldi ree-
del kõige suuremas mahus 

Merko Ehituse aktsiaga, mille 
käive ulatus üle 6 miljoni kroo-
ni. Merko aktsia hind odavnes 
0,1 protsenti ning aktsia mak-
sis börsi sulgemisel 235,32 
krooni (15,04 eurot). Suurema 
osa käibest andsid kauplemi-
se viimasel pooltunnil toimu-
nud kaks suuremahulist tehin-
gut vastavalt 10 000 ja 13 000 
aktsiaga.

Merko aktsiaga tehtud te-
hingute puhul tuleb müts ma-
ha võtta maaklerite ees, kes nii 
hõredal turul nii suured plokid 
aktsiaid maha suutsid müüa. 
Kui vaadata reedeseid ostu ja 
müügipakkumisi, siis jääb mul-
je, et tegu oli pigem ostutehin-
guga. Kui aga vaadata neljapäe-
vaseid hindu, siis müügitehin-
guga. Ma ise arvan, et pigem 
kandub Merkole üle suvine ül-
dine loidus, mis vaikselt aktsia-
hindu allapoole tõukab. Merko 
peaks millegi üllatavaga lage-
dale tulema, et investoreid po-
sitiivselt üllatada. Selliseks ül-
latuseks võiks olla näiteks käi-
be ja kasumi kasv. Teine kvar-
tal on just lõppenud ja varsti 
on käes ka tulemuste avalda-
mise aeg.

Börs oli reedel peaaegu täie-
likult punases, mis tähendas, et 
enamus aktsiate hinnad lange-
sid. Ainukeseks tõusjaks oli Ka-

levi aktsia. Kalevi väikese üles-
poole nihkumise taga võib olla 
firma otsusekindel samm vaid-
lustada talle määratud suhkru-
trahv. Kuigi see ei taga kohest 
trahvikohustusest vabanemist, 
annab see ikkagi lootust trah-
vist pääsemiseks. Ilmselt olid 
investorid ka trahviga teatud 
määral arvestanud ja nüüd 
peale otsuse vaidlustamist suu-
rendasid oma positsioone.

Enamkaubeldavatest akt-
siatest kukkus kõige rohkem 
Saku Õlletehase aktsia, lange-
des 2,3 protsenti. Aktsia mak-
sis 126,89 krooni (8,11 eurot). 
Saku puhul ei taha turg arves-
tada alanud suvega. Tõsi ju on, 
et alanud suvi on natuke sügi-
se moodi, kuid õlletarbimine 
peaks kas või juba seoses puh-
kusehooajaga kasvama. Usun, 
et mõnevõrra peletab investo-
reid Sakust eemale 20-le ligi-
nev hinna ja kasumi ehk P/E 
suhe. Arvan, et aktsia võiks ka 
saada tuge peagi avaldatava-
te teise kvartali majandustule-
muste avaldamisest.

Börsi viimase uustulnuka 
Starmani aktsia odavnes ree-
del 1,3 protsenti.

Peeter Teder
analüütik 
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Allikas. Äripäev, Tallinna börs 

Merko Ehituse aktsia 
stabiliseerunud 235 krooni juures
Merko hind viimase kolme kuu jooksul kohandatuna fondiemissiooniga, kr

220

235

250

265

01.04.05 30.06.05

235,48

237,05



Äripäev 4. juuli 2005 13
investeerimine välismaale

toimetaja Tõnis Oja, tel 667 0171, e-post tonis.oja@aripaev.ee  

1. ettevõtte nimi: 
2. äriühingu juriidiline vorm: 
3. äriregistri kood: 
4. ettevõtte põhitegevusala ja selle osakaal käibest (%): 
5. tegevusvaldkond: 
6. tegevjuhi nimi: 
7. tegevjuhi ametinimetus: 
8. tegevjuhi isiklik e-posti aadress (märkus: ainult Äripäevale isiklikuks 

kasutamiseks, seda aadressi ei avalikustata): 
9. asutamisaasta (kuupäev.kuu.aasta): 
10. aadress, ka juriidiline aadress: 
11. telefoninumber: 
12. faksinumber: 
13. ettevõtte e-posti aadress: 
14. ettevõtte kodulehekülje aadress: 
15. ettevõtte põhiomanikud (koos osalusprotsendiga): 
16. tütarettevõtted: 
17. millisesse kontserni kuulute: 
18. kui kuulute kontserni (gruppi), kas soovite osaleda edetabelis eraldi? 
 Kui soovite esitada kontserni (grupi) konsolideeritud andmed, siis 

tütarettevõte (-ettevõtted) eraldi samas edetabelis võistelda ei saa.
19. töötajate arv 2003 aasta lõpus: 
20. töötajate arv 2004. aasta lõpus: 
21. 2003. aasta realiseerimise netokäive kroonides: 
22. 2004. aasta realiseerimise netokäive kroonides: 
23. 2005. aasta prognoositav realiseerimise netokäive kroonides:
24. 2003. aasta puhaskasum/kahjum* majandustegevusest kroonides: 
25. 2004. aasta puhaskasum/kahjum* majandustegevusest kroonides: 
26. 2005. aasta prognoositav kasum/kahjum* majandustegevusest 

kroonides:
27. omakapital 2003. aasta lõpus kroonides: 
28. omakapital 2004. aasta lõpus kroonides:
* kasum enne makse

ilmub 14.09
Äripäev annab 
ülevaate valdkonna 
ettevõtetest ja nende 
majandustulemustest. 
TOPis osalemiseks palume 
saata järgmised andmed.

Andmed saata hiljemalt  05.07
tiina.salumaa@aripaev.ee 
faks 6670 275 
telefon 6670 380
Tiina Salumaa

Eeltoodud andmete avaldamine on tasuta.

Ehitus TOPmaterjalide
tootjate

1. ettevõtte nimi: 
2. äriühingu juriidiline vorm: 
3. äriregistri kood: 
4. ettevõtte põhitegevusala ja selle osakaal käibest (%): 
5. tegevusvaldkond: 
6. tegevjuhi nimi: 
7. tegevjuhi ametinimetus: 
8. tegevjuhi isiklik e-posti aadress (märkus: ainult Äripäevale isiklikuks 

kasutamiseks, seda aadressi ei avalikustata): 
9. asutamisaasta (kuupäev.kuu.aasta): 
10. aadress, ka juriidiline aadress: 
11. telefoninumber: 
12. faksinumber: 
13. ettevõtte e-posti aadress: 
14. ettevõtte kodulehekülje aadress: 
15. ettevõtte põhiomanikud (koos osalusprotsendiga): 
16. tütarettevõtted: 
17. millisesse kontserni kuulute: 
18. kui kuulute kontserni (gruppi), kas soovite osaleda edetabelis eraldi? 
 Kui soovite esitada kontserni (grupi) konsolideeritud andmed, siis 

tütarettevõte (-ettevõtted) eraldi samas edetabelis võistelda ei saa.
19. töötajate arv 2003 aasta lõpus: 
20. töötajate arv 2004. aasta lõpus: 
21. 2003. aasta realiseerimise netokäive kroonides: 
22. 2004. aasta realiseerimise netokäive kroonides: 
23. 2005. aasta prognoositav realiseerimise netokäive kroonides:
24. 2003. aasta puhaskasum/kahjum* majandustegevusest kroonides: 
25. 2004. aasta puhaskasum/kahjum* majandustegevusest kroonides: 
26. 2005. aasta prognoositav kasum/kahjum* majandustegevusest 

kroonides:
27. omakapital 2003. aasta lõpus kroonides: 
28. omakapital 2004. aasta lõpus kroonides:
* kasum enne makse

ilmub 1.07
Äripäev annab 
ülevaate valdkonna 
ettevõtetest ja nende 
majandustulemustest. 
TOPis osalemiseks 
palume saata järgmised 
andmed.

Andmed saata hiljemalt  05.07
tiina.salumaa@aripaev.ee 
faks 6670 275 
telefon 6670 380
Tiina Salumaa

Eeltoodud andmete avaldamine on tasuta.

Sae              TOPmaterjalide
tootjate

indeksid

Dow Jones ........... 10303,44 ............. 0,28

Nasdaq ................... 2057,37 ............. 0,02

Helsingi .................. 7267,69 ............. 0,37

Stockholm ................ 830,15 ............. 0,93

London ................... 5161,00 ............. 0,93

Frankfurt ................. 4617,07 ............. 0,67

Pariis ...................... 4269,62 ............. 0,95

Tokyo .................... 11630,13 ............. 0,40

 indeksid päevalõpu seisuga, allikas Bloomberg

Euroopal seitse 
nädalat tõusu

Euroopa aktsiaturg tõusis eelmisel näda-
lal seitsmendat nädalat järjest. 600 olulise-

ma börsifirma aktsiahindade liikumist kajastav 
Dow Jones Stoxx 600 kosus 0,6 protsenti, tõustes 
278,07 punktini. Seekordne jätkuv tõus on pikim 
pärast 1999. aasta 11-nädalast rallit.

Aktsiatest tegi eelmisel nädalal 7,1-protsendi-
lise hüppe üles France Telecom, makstes reedel 
börsi sulgemisel 24,27 eurot. France Telecomi 
aktsiat toetas teade, et firma suurendab dividen-
de eelmise aasta 48 sendilt tänavuse 1 euroni.

Langejatest oli märkimisväärseim Nokia akt-
sia. Aktsia, mis eelmisel kuul käis ära isegi ülal-
pool 14,5 euro piiri, langes reedel 13,85 euro ta-
semele. Kokku tuli nädalaseks languseks Nokial 
3,8 protsenti. Nädala lõpu poole said investori-
te tähelepanu osaliseks energeetikasektori akt-
siad. Euroopa suurima naftakompanii BP (endise 
British Petroleumi) ja Norra suurima nafta firma 
Statoili aktsiad tõusid. BP aktsia tõusis 2,2 prot-
senti ning maksis 594 penni, Statoili aktsia ker-
kis 2,4 protsenti rekordilise 136,75 Norra kroo-
ni tasemele.

Ka USA aktsiaturud olid reedel kerges plus-
sis ning tõusu osaliseks said naftasektor ja 
auto tööstus. USA suuruselt kolmas naftatoot-
ja ConocoPhillips tegi 2,8protsendilise hüppe,  
59,10 dollarini. Naftakompanii teatas, et suuren-
das oma osalust Vene naftafirmas Lukoil seniselt 
11,3 protsendilt 12,6 protsendile. Autotootjatest 
tõusis enim General Motorsi (GM) aktsia, kerki-
des 1,9 protsenti ja makstes 34,65 dollarit. Au-
totootja raporteeris tugevast käibe kasvust. GM 
müüs eelmisel kuul 558 000 sõidukit, mis on pa-
rim tulemus pärast 1996. aasta septembrit.

Peeter Teder

Maailma väärtpaberiturud
indeks viimane muutus 52. nädala

eelmisest, % kõrgeim madalam

Ameerika
Standard & Poors 500 ............................1194,44 .................... 0,26 ............ 1229,11 ...... 1060,72
Euroopa
Oslo ..........................................................316,84 .................... 0,85 .............. 317,59 ........ 205,27
Kopenhaagen ...........................................344,82 .................... 0,25 .............. 349,84 ........ 260,90
Madrid ....................................................1060,78 .................... 0,49 ............ 1060,78 ........ 801,40
Milano ...................................................32532,00 .................... 0,58 .......... 32964,00 .... 26040,00
Amsterdam ...............................................388,26 .................... 1,15 .............. 388,26 ........ 307,31
Kesk- ja Ida-Euroopa
Varssavi WIG ........................................28620,07 .................... 1,02 .......... 28681,53 .... 23050,88
Praha PX50 ............................................1214,70 .................... 0,38 ............ 1267,90 ........ 766,10
Moskva RTS-Interfax ................................717,87 .................... 1,63 .............. 722,16 ........ 518,15
VILSE index ..............................................411,78 ................... -0,39 .............. 421,20  ....... 203,15
Riia RIGSE index ......................................486,24 .................... 0,02 .............. 487,08 ........ 322,84
Aasia
Hongkong Hang Seng .........................14201,06 ................... -0,53 .......... 14365,05 .... 11862,68

 indeksid päevalõpu seisuga, allikas Bloomberg

USA börsid 01.07.
aktsia sulgemis- muutus 52. nädala p/e

hind % min max

sulgemishinnad, USD, allikas Bloomberg

Helsingi börs 01.07.
aktsia sulgemis- muutus 52. nädala p/e

hind % min max

Comptel .................................. 1,53 .... 0,00 .............1,52 ....... 2,32 .. 16,3
Elisa Comm. ......................... 13,04 .... 0,77 .............8,80 ..... 13,76 .. 17,0
Elcoteq Network ................... 16,30 .... 0,37 ...........13,88 ..... 18,34 .. 12,8
Elektrobit Group ..................... 2,48 .... 0,40 .............2,15 ....... 3,15 .. 13,8
Finnair .................................... 7,17 .... 1,13 .............4,46 ....... 7,29 .. 24,4
Fortum .................................. 13,49 .... 1,81 .............7,50 ..... 13,49 .... 9,4
F-Secure ................................. 1,85 ... -1,60 .............1,41 ....... 1,99 .. 20,8
Kemira .................................. 10,39 ... -2,35 .............8,80 ..... 12,00 .. 18,6
Metso .................................... 17,80 ... -1,22 .............9,90 ..... 18,12 .. 18,9
Nordea ................................... 7,58 .... 1,75 .............5,63 ....... 8,27 ...... -
Nokia .................................... 13,85 .... 0,00 .............8,83 ..... 14,59 .. 19,3
Outokumpu .......................... 10,53 ... -1,13 ...........10,47 ..... 14,72 .... 5,2
Perlos ..................................... 6,64 ... -0,60 .............6,61 ..... 13,14 .... 7,8
Pohjola Yhtyma .................... 12,05 .... 0,42 .............7,45 ..... 12,38 .. 13,8
PKC Group ........................... 10,35 ... -0,19 .............7,54 ..... 11,99 .. 12,8
Sampo .................................. 12,80 ... -0,62 .............7,20 ..... 12,98 .... 9,3
Stockmann ........................... 29,49 ... -0,03 ...........18,70 ..... 29,95 .. 27,6
Stonesoft ................................ 0,64 .... 1,59 .............0,46 ....... 0,80 ...... -
Stora Enso ........................... 10,87 .... 2,74 ...........10,05 ..... 12,17 .. 22,9
Tietoenator ........................... 25,49 .... 1,15 ...........19,90 ..... 28,00 .... 7,9
UPM Kymmene .................... 16,12 .... 1,58 ...........14,84 ..... 18,15 .... 7,6
sulgemishinnad, EUR, allikas Bloomberg

Stockholmi börs 01.07.
aktsia sulgemis- muutus 52. nädala p/e

hind % min max

ABB ...................................... 50,25 ... -0,99 ...........35,40 ..... 54,75 ...... -
Autoliv ................................. 344,00 .... 1,03 .........278,50 ... 357,50 ...... -
Assa Abloy ......................... 102,00 .... 1,49 ...........86,00 ... 116,00 .. 21,9
AstraZeneca ....................... 324,50 .... 0,00 .........237,00 ... 360,00 ...... -
Electrolux ........................... 166,50 .... 0,00 .........126,00 ... 172,50 .. 14,2
Ericsson ............................... 25,50 .... 1,59 ...........17,40 ..... 26,30 .. 19,5
FöreiningsSparbanken ...... 172,50 .... 0,58 .........134,50 ... 182,00 .. 10,0
Hennes & Mauritz ............... 274,00 ... -0,36 .........187,50 ... 277,00 .. 27,6
Holmen ............................... 215,50 .... 2,13 .........188,50 ... 248,50 .. 16,9
Investor ............................... 106,50 .... 0,47 ...........70,00 ... 107,50 .. 11,1
Sandvik .............................. 292,50 .... 0,69 .........242,50 ... 311,50 .. 15,5
Skandia ................................ 43,60 .... 1,63 ...........25,20 ..... 44,00 ...... -
Skanska ................................ 97,25 .... 0,78 ...........62,25 ..... 97,50 .. 12,7
SKF ....................................... 81,50 .... 1,88 ...........59,81 ..... 82,50 .... 3,0
SEB .................................... 132,50 .... 1,92 ...........99,50 ... 140,50 .. 13,1
Securitas ............................ 132,00 .... 1,15 ...........86,00 ... 132,50 .. 27,0
Svenska Handelsbanken ... 160,50 .... 0,63 .........137,50 ... 175,00 .. 11,6
Tele2 ..................................... 74,25 .... 1,02 ...........68,50 ... 105,27 .... 5,2
TeliaSonera .......................... 37,70 .... 1,07 ...........31,10 ..... 43,40 .. 13,8

sulgemishinnad, SEK, allikas Bloomberg

Moskva kauplemissüsteem 01.07.
aktsia sulgemis- muutus 52. nädala p/e

hind % min max

Jukos ...................................... 0,60 .... 0,00 .............0,45 ....... 8,25 ...... -
Lukoil .................................... 37,50 .... 1,96 ...........25,45 ..... 37,50 .... 8,2
Rostelekom ............................ 2,05 .... 2,50 .............1,66 ....... 2,48 194,3
Surgutneftegaz ....................... 0,76 .... 1,74 .............0,63 ....... 0,84 .. 38,5
UES ........................................ 0,30 .... 0,66 .............0,23 ....... 0,33 .. 13,8

sulgemishinnad, USD, allikas Bloomberg

Londoni börs 01.07.
aktsia sulgemis- muutus 52. nädala p/e

hind % min max

Barclays .............................. 562,00 .... 1,17 .........434,50 ... 619,00 .. 11,0
British Airways .................... 265,75 .... 0,85 .........196,00 ... 287,25 .. 11,3
BP ....................................... 594,00 .... 2,24 .........476,25 ... 600,00 .. 13,0
BT ....................................... 232,75 .... 1,20 .........176,00 ... 234,00 .. 10,9
HSBC Holdings .................. 896,50 .... 0,73 .........784,00 ... 953,50 .. 15,1
Lloyds TSB ......................... 478,00 .... 1,06 .........387,00 ... 513,50 .. 11,0
Marks & Spencer ............... 361,75 .... 0,35 .........318,00 ... 388,25 .. 20,8
mm02 ................................. 134,00 ... -1,65 ...........84,25 ... 138,50 .. 38,3
Reuters ............................... 403,25 .... 2,09 .........283,00 ... 431,25 .. 16,1
Royal Bank of Scotland ... 1696,00 .... 0,59 .......1456,00 . 1845,00 .. 12,3
Shell Trans & Trading ......... 553,00 .... 1,89 .........378,75 ... 553,00 .. 11,6
Unilever .............................. 545,50 .... 1,30 .........438,00 ... 555,00 .. 21,8
Vodafone ............................ 136,25 .... 0,18 .........113,50 ... 148,50 ...... -

sulgemishinnad,  GBp, allikas Bloomberg

Frankfurdi börs 01.07.
aktsia sulgemis- muutus 52. nädala p/e

hind % min max

Adidas-Salomon ................ 142,09 .... 2,58 ...........93,20 ... 143,75 .. 18,7
Allianz ................................... 95,48 .... 0,54 ...........72,66 ... 102,07 .. 13,1
BASF .................................... 55,70 .... 1,27 ...........42,05 ..... 58,50 .. 13,6
Bayer .................................... 27,86 .... 0,98 ...........18,55 ..... 28,79 ...... -
BMW ..................................... 38,09 .... 0,95 ...........31,52 ..... 38,22 .. 11,6
Commerzbank ..................... 18,03 .... 0,39 ...........12,75 ..... 19,11 .. 20,3
DaimlerChrysler ................... 33,78 .... 0,60 ...........29,78 ..... 38,40 .. 14,8
Deutsche Bank ..................... 65,25 .... 0,83 ...........52,37 ..... 69,90 .. 11,8
Deutsche Lufthansa ............. 10,29 .... 1,28 .............8,42 ..... 11,50 ...... -
Deutsche Post ...................... 19,36 .... 0,21 ...........14,92 ..... 19,77 .. 13,4
Deutsche Telekom ............... 15,42 .... 0,78 ...........13,19 ..... 16,89 .. 11,9
E.ON ..................................... 74,18 .... 0,68 ...........56,30 ..... 74,82 .. 11,2
Infineon .................................. 7,75 .... 0,39 .............6,40 ..... 10,71 387,5
Metro .................................... 41,42 .... 1,00 ...........34,20 ..... 44,36 .. 16,4
Münich Re ............................ 88,21 .... 0,10 ...........72,22 ..... 94,80 .. 10,2
Siemens ............................... 60,79 .... 0,75 ...........53,01 ..... 63,66 .. 16,7

sulgemis, EUR, allikas Bloomberg

Tokyo börs 01.07.
aktsia sulgemis-muutus 52. nädala p/e

hind % min max

Bridgestone ..................... 2 135 ......... 0,00 ......1 818 ..... 2 190 ....... 20,8
Hitachi ................................ 677 ......... 0,45 .........604 ........ 747 ..... 211,9
Honda Motor ................... 5 490 ......... 0,37 ......4 830 ..... 5 700 ....... 35,4
Matsushita ....................... 1 681 ........ -0,12 ......1 372 ..... 1 698 ....... 52,9
Mitsubishi Motors ............... 139 ........ -0,71 ...........72 ........ 179 ........... -
NEC .................................... 596 ........ -0,67 .........555 ........ 760 ....... 47,7
Nissan Motor ................... 1 104 ......... 0,55 ......1 025 ..... 1 245 ....... 47,5
Nomura Holdings ............ 1 337 ......... 0,75 ......1 278 ..... 1 616 ....... 17,5
NTT .............................. 475 000 ......... 0,00 ..418 000 . 598 000 ....... 16,4
NTT DoCoMo .............. 165 000 ......... 0,61 ..159 000 . 213 000 ....... 15,5
Sharp ............................... 1 735 ......... 0,06 ......1 437 ..... 1 743 ....... 27,3
Sony ................................ 3 850 ......... 0,79 ......3 550 ..... 4 420 ........... -
TDK .................................. 7 610 ......... 0,66 ......6 790 ..... 8 120 ....... 25,5
Toyota Motor ................... 4 010 ......... 1,01 ......3 780 ..... 4 520 ....... 25,0
Toshiba ............................... 437 ........ -1,13 .........379 ........ 475 ....... 79,8

sulgemishinnad, jeen, allikas Bloomberg

Riia börs 01.07.
aktsia sulgemis- muutus 52. nädala p/e

hind % min max

LASCO ................................... 0,74 .... 1,37 .............0,37 ....... 0,78 .. 16,5
Latvijas Gaze .......................... 7,35 ... -2,00 .............5,50 ....... 7,50 .. 22,6
SAF Tehnika ......................... 12,65 .... 0,00 ...........12,30 ..... 16,00 ...... -
Valmieras Fiberglass .............. 2,25 ... -0,88 .............1,34 ....... 2,34 .. 62,5
Ventspils Nafta ....................... 1,84 .... 1,66 .............1,11 ....... 1,88 ...... -

sulgemishinnad, LVL, allikas Bloomberg

Vilniuse börs 01.07.
aktsia sulgemis- muutus 52. nädala p/e

hind % min max

Ekranas .................................. 2,40 .... 6,67 .............2,25 ....... 7,75 ...... -
Grigiskes ................................ 3,65 .... 1,39 .............2,40 ....... 3,85 ...... -
Invalda .................................. 10,95 .... 0,09 .............4,02 ..... 12,30 ...... -
Lietuvos Telekomas ................ 2,18 .... 0,00 .............1,70 ....... 2,40 ...... -
Lithuanian Energy .................. 2,38 .... 3,48 .............1,78 ....... 3,31 .. 20,8
Mazeikiu Nafta ........................ 9,00 ... -1,10 .............2,55 ....... 9,44 .. 24,0
Snaige .................................. 16,50 .... 0,61 ...........15,50 ..... 19,85 .. 35,3
Rokiskio Suris ...................... 77,80 .... 0,04 ...........64,50 ..... 82,50 .. 22,8
Vilniaus Vingis ........................ 4,55 ... -5,21 .............4,80 ....... 8,50 .... 4,8

sulgemishinnad, LTL, allikas Bloomberg

Advanced Micro Device ....... 17,45 .... 0,63 ...........10,76 ..... 24,95 .. 75,9
AIG ....................................... 58,61 .... 0,88 ...........49,91 ..... 73,46 .. 15,4
Alcoa .................................... 26,14 .... 0,04 ...........25,91 ..... 34,99 .. 16,3
Altria Group .......................... 65,03 .... 0,57 ...........44,50 ..... 69,68 .. 13,1
Amazon.com ........................ 32,91 ... -0,54 ...........30,60 ..... 52,60 .. 41,1
Apple Computer ................... 36,50 ... -0,84 ...........14,37 ..... 45,44 .. 39,7
AT&T ..................................... 19,19 .... 0,79 ...........13,59 ..... 20,01 .. 17,9
Bristol Myers Squibb ............ 25,20 .... 0,88 ...........22,22 ..... 26,60 .. 15,5
Caterpillar ............................. 95,93 .... 0,65 ...........68,50 ... 102,98 .. 15,5
ChevronTexaco .................... 56,97 .... 1,88 ...........46,21 ..... 63,15 .. 10,1
Cisco Systems ..................... 18,99 ... -0,47 ...........17,01 ..... 22,74 .. 21,6
Citigroup .............................. 46,16 ... -0,15 ...........42,10 ..... 49,99 .. 11,2
Coca-Cola ............................ 42,21 .... 1,10 ...........38,30 ..... 51,39 .. 20,4
DaimlerChrysler ................... 40,48 ... -0,07 ...........38,77 ..... 48,63 ...... -
Dell ....................................... 39,34 ... -0,30 ...........32,71 ..... 42,57 .. 28,5
Du Pont ................................ 42,83 ... -0,42 ...........39,88 ..... 54,90 .. 18,0
Eastman Kodak .................... 26,77 ... -0,30 ...........24,63 ..... 35,19 .. 12,6
eBay ..................................... 32,88 ... -0,39 ...........30,78 ..... 59,21 .. 50,6
Exxon Mobil .......................... 58,31 .... 1,46 ...........44,20 ..... 64,37 .. 13,6

FedEx ................................... 82,24 .... 1,52 ...........76,25 ... 101,87 .. 17,2
Flextronics ............................ 13,18 ... -0,23 ...........10,06 ..... 15,58 .. 19,7
Ford Motor ........................... 10,31 .... 0,68 .............9,07 ..... 15,37 .... 5,8
General Elecric ..................... 34,74 .... 0,26 ...........31,42 ..... 37,75 .. 21,2
General Motors .................... 34,65 .... 1,91 ...........24,67 ..... 45,09 .. 24,9
Gillette .................................. 50,71 .... 0,16 ...........37,77 ..... 54,33 .. 29,0
Google ............................... 291,25 ... -0,99 ...........85,00 ... 309,25 ...... -
Hewlett-Packard ................... 23,48 ... -0,13 ...........16,08 ..... 24,70 .. 16,9
Home Depot ......................... 39,49 .... 1,52 ...........32,39 ..... 44,30 .. 16,7
IBM ....................................... 74,67 .... 0,63 ...........71,85 ..... 99,10 .. 15,0
Intel ....................................... 26,21 .... 0,73 ...........19,64 ..... 28,00 .. 21,5
International Paper ............... 30,34 .... 0,43 ...........30,16 ..... 44,06 .. 18,8
JP Morgan Chase  ............... 35,06 ... -0,74 ...........33,35 ..... 40,45 .. 12,1
JDS Uniphase ........................ 1,50 ... -1,32 .............1,32 ....... 3,67 ...... -
Johnson & Johnson ............. 64,95 ... -0,08 ...........54,37 ..... 69,99 .. 20,1
Juniper Networks ................. 24,89 ... -1,15 ...........19,65 ..... 30,25 .. 47,9
Lucent Technologies .............. 2,94 .... 1,03 .............2,35 ....... 4,16 .... 8,8
McDonalds ........................... 27,94 .... 0,68 ...........25,64 ..... 34,56 .. 14,2
Merck  .................................. 31,06 .... 0,84 ...........25,60 ..... 47,05 .. 10,4

Merrill Lynch ......................... 55,05 .... 0,07 ...........47,35 ..... 61,99 .. 12,5
Microsoft .............................. 24,71 ... -0,52 ...........23,82 ..... 30,20 .. 19,6
3M ........................................ 73,00 .... 0,97 ...........71,03 ..... 89,30 .. 18,8
Morgan Stanley .................... 53,03 .... 1,07 ...........46,54 ..... 60,51 .. 12,9
Motorola ............................... 18,27 .... 0,05 ...........12,38 ..... 19,25 .. 20,3
Oracle ................................... 13,29 .... 0,68 .............9,78 ..... 14,87 .. 19,5
PepsiCo ................................ 53,51 ... -0,78 ...........47,37 ..... 57,20 .. 22,6
Pfizer .................................... 27,10 ... -1,74 ...........21,99 ..... 34,46 .. 12,7
Procter & Gamble ................ 52,90 .... 0,28 ...........50,53 ..... 57,40 .. 20,4
SBC Communications ......... 23,93 .... 0,76 ...........22,78 ..... 27,29 .. 16,6
Starbux ................................. 51,05 ... -1,18 ...........42,05 ..... 64,26 .. 47,3
Sun Microsystems ................. 3,65 ... -2,14 .............3,29 ....... 5,65 ...... -
Texas Instruments ................ 28,03 ... -0,14 ...........18,06 ..... 29,18 .. 25,0
Time Warner ......................... 16,59 ... -0,72 ...........15,41 ..... 19,90 .. 21,3
Wal-Mart Stores .................... 48,28 .... 0,17 ...........46,20 ..... 57,89 .. 19,6
Walt Disney .......................... 25,09 ... -0,36 ...........20,88 ..... 29,99 .. 21,6
Wells Fargo .......................... 61,27 ... -0,50 ...........56,12 ..... 64,04 .. 14,6
Verizon Communications ..... 34,57 .... 0,06 ...........33,71 ..... 42,27 .. 13,5
Yahoo! .................................. 34,44 ... -0,61 ...........25,52 ..... 39,79 .. 80,1
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060402121008
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24,27
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France 
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rahaturg/börsikaubad

toimetaja Tõnis Oja, tel 667 0189, e-post tonis.oja@aripaev.ee  
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Starmani aktsia peadpööritav 
tõus ja kukkumine Tallinna 
börsil 28. juunil

Börsiinfo
reaalajas
www.aripaev.ee/bors
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USA keskpank tõstis 
baasintressi

Föderaalreserv tõstis eelmisel 
nädalal oma üleöölaenude 

baasintressimäära 0,25 prot-
sendipunkti võrra ning see on 
nüüd 3,25 protsenti.

Kuna intresside tõstmine tu-
li oodatult, pöörasid analüüti-
kud ja kommentaatorid rohkem 
tähelepanu intresside tõstmi-
sega kaasnenud avalduse sõ-
nastusele. Turuosalised tõl-
gendasid Föderaalreservi aval-
dust varasematest teravama-
na ning lugesid sealt välja, et 
keskpank soovib näha intresse 
kõrgemal. Analüütikud ennus-
tavad, et keskpank tõstab int-
resse veel kaks kuni neli kor-
da. Teisalt poolt lugesid turu-
osalised intresside tõstmisega 
kaasnenud avaldusest välja, 
et keskpankurid usuvad USA 
majandus kasvu jätkumisse ja 

on mures pigem võimaliku inf-
latsiooni pärast.

USA keskpank on suurema-
tes tööstusriikides üks väheseid 
keskpanku, mis intresse tõstab. 
Viimasel ajal on intresse tõst-
nud veel üksnes Norra ja Aust-
raalia keskpank. Norras tõste-
ti intresse 0,25 protsendipunk-
ti võrra, 2 protsendile. Ka Aust-
raalias tõusid intressid hiljuti 
veerandi protsendipunkti võr-
ra. Austraalia intressid on prae-
gu 5,5 protsendi tasemel.

Euroopa Keskpank ei ole 
oma intresse muutnud viima-
se kahe aasta jooksul. Need 
on endiselt 2 protsendil, kuigi 
mõned analüütikud soovitavad 
neid langetada. Jaapani kesk-
pank on hoidnud intressid nulli 
lähedal alates 2001. aastast.

Peeter Teder

Euribor 01.07.2005
2,104
31.12.2004
2,215

   

6 kuud 
-0,111%

Kommertspankade intressitooted
jooksev hoius %

pank keskmiselt
kuu jäägilt

kuu
püsijäägilt

minimaalne
püsijääk

tähtajaline hoius %

1 kuu 2 kuud 3 kuud 6 kuud 9 kuud 1 aasta 2 aastat min summa
Sampo Pank .................................. 0,25 .......................... 0,25(4) ........................... - ......................... 1,70 ........... 1,75 ..........1,80 .......... 2,00 .......... 2,25 ............2,40 ...........2,40 ............ 1000/5000(6)
Sampo Pank(5) ............................. 0,30 .................................................................. - ......................... 1,95 ........... 1,95 ..........2,00 .......... 2,10 .......... 2,40 ............2,60 ...........2,60 ............ 1000/5000(6)
Krediidipank .................................................................... 0,30 ................................ - ......................... 2,10 ........... 2,15 ..........2,20 .......... 2,50 .......... 2,75 ............3,00 ...........3,15 ............ 1000/3000(6)
Ühispank ....................................... 0,20 .......................... 0,25 ........................................................... 1,90 ........... 1,92 ..........1,94 .......... 2,00 .......... 2,30 ............2,55 ...........2,55 ........................ 2000*
Hansapank  ................................... 0,20 ............................................................................................... - ................. - ..............1,75 .......... 1,95 .......... 2,20 ............2,40 ...........2,40 ....... 3000/100 000(3)
Tallinna Äripank   ............................................................. 0,20 ........................................................... 2,05 ........... 2,10 ..........2,15 .......... 2,25 .......... 2,55 ............2,75 ...........2,75 ..........................1000
Nordea Pank ......................... kuni 2,10 (vt arvelduskonto ja  Reservhoiuse tabel ülal) ................... 2,00 ........... 2,00 ..........2,10 .......... 2,20 .......... 2,59 ............2,75 .....................................5000 EEK
Parex Pank .................................... 2,0 ............................................................................................... 2,15 ........... 2,20 ..........2,35 .......... 2,40 .......... 2,40 ............2,55 ...........2,55
SBM Pank ...................................... 0,25 .......................... 0,30 ........................................................... 2,50 ........... 2,50 ..........2,50 .......... 3,00 .......... 3,00 ............3,50 ...........3,50 ..................5000 EEK

tähtajaline hoius %, USD tähtajaline hoius %, EUR

pank 1 kuu 2 kuud 3 kuud 6 kuud 9 kuud 1 aasta min summa 1 kuu 2 kuud 3 kuud 6 kuud 9 kuud 1 aasta min summa
Sampo Pank ....................2,95 ..........3,05 ........... 3,10 ............ 3,35 ......... 3,50 ......... 3,60 .................................. 1,95 ..........1,95 .......... 1,95 .......... 2,00 ............2,00 ........... 2,05
Krediidipank ....................2,70 ..........2,80 ........... 2,85 ............ 3,20 ......... 3,50 ......... 3,75  100/200 (6) USD  ..... 2,10 ..........2,15 .......... 2,20 .......... 2,35 ............2,55 ........... 2,70 ..... 100/200 (6) EUR
Ühispank .........................2,50 ..........2,60 ........... 2,70 ............ 3,00 ......... 3,30 ......... 3,55 ........200 USD ........... 1,90 ..........1,92 .......... 1,94 .......... 2,00 ............2,06 ........... 2,12 ..................200 EUR
Hansapank ........................- ................ - ............... 2,70 ............ 2,90 ......... 3,05 ......... 3,30 ........248 USD ............. - ................- .............. 1,75 .......... 1,80 ............1,80 ........... 1,88 ..................192 EUR
Tallinna Äripank  ..............2,75 ..........2,85 ........... 2,90 ............ 3,20 ......... 3,45 ......... 3,65 ........100 USD ........... 2,15 ..........2,15 .......... 2,15 .......... 2,20 ............2,20 ........... 2,35 ....................65 EUR
Nordea Pank ...................2,73 ..........2,81 ........... 2,89 ............ 3,09 ......... 3,22 ......... 3,31 ........300 USD ........... 2,05 ..........2,10 .......... 2,10 .......... 2,12 ............2,35 ........... 2,43 ..................320 EUR
Parex Pank ......................2,10 ..........2,15 ........... 2,30 ............ 2,50 ......... 2,50 ......... 2,75 .................................. 2,10 ..........2,15 .......... 2,20 .......... 2,30 ............2,30 ........... 2,50
SBM Pank ........................2,70 ..........2,80 ........... 2,85 ............ 3,15 ......... 3,40 ......... 3,60 ........500 USD ........... 2,50 ..........2,50 .......... 2,50 .......... 3,00 ............3,00 ........... 3,50 ..................350 EUR
kursid on päeva jooksul korrigeeritavad* maks 99 999 EEKi  ** nii era- kui jur. isikutele  (3) alla 3 kuu 30 000 kr, alates 3 kuud 3000 kr ja alla 1 kuu 100 000 kr  (4) juriidiline isik (5) personaalpanganduse klientidele (6)  kontoris

Eesti Pank 01.07.
valuuta tähis EEK

Arvelduskonto ja reservhoiuse intressid
Nordea Pank EEK, EUR, % päevasaldolt

klient hõbeklient kuldklient
arvelduskonto, eraisikud
kuni 50 000 EEK ......................................................... 0,40 ....................1,00 ..................1,25
50 000–250 000 EEK .................................................. 1,75 ....................1,75 ..................2,00
üle 250 000 EEK ......................................................... 2,10 ....................2,10 ..................2,10
reservhoius, eraisikud
kuni 50 000 EEK/kuni 3196 EUR ....................... 2,05/2,10 ............2,15/2,20 ..........2,25/2,30
50 000–250 000 EEK/3196–15 978 EUR ........... 2,15/2,20 ............2,25/2,30 ..........2,35/2,40
üle 250 000 EEK/üle 15 978 EUR ...................... 2,25/2,30 ............2,35/2,40 ..........2,45/2,50

Börsikaubad 01.07.
Kütused Rotterdami sadamates 
(CIF)

USD/t

Nafta* ................................................ 57,54
Kerge kütteõli ................................ 536-537
Masuut .......................................... 230-234
Bensiin........................................... 564-568
Diisel .............................................. 541-541
*Brenti segu Londoni rahvusvahelisel 
naftabörsil (USD/barrel)

Väärismetallid
USD tr.oz

Kuld ................................................. 432,60
Hõbe ................................................ 7,0200 
Plaatina ............................................ 880,00
Pallaadium ....................................... 180,50
1 tr.oz=31,105 g
Londoni fiksingud

Värvilised metallid
1. juuli seisuga

ühik ost müük

Kohv
1. juuli seisuga

Arabica (USc)/LB ............................ 105,30
Robusta (USD/t) ............................ 1235,00
1 LB = 453,59 g
LIFFE, CSCE

Suhkur
valge suhkur(USD/t) ........................ 282,30
toorsuhkur (USc/LB) ........................... 9,16
LIFFE, CSCE
Allikas: Bloomberg

Põhivaluutade kursid  01.07.
USD EUR SEK

ost müük ost müük ost müük
ÜLEKANNE
Krediidipank .....................12,9069 ..... 13,0314 .......15,6220 ...... 15,6720 ...... 1,6477 ....... 1,6643
Tallinna Äripank ................12,9253 ..... 13,0428 .......15,6232 ...... 15,6701 ...... 1,6449 ....... 1,6623
Parex Pank .......................12,9039 ..... 12,9946 .......15,6466 ...... 15,6466 ...... 1,6608 ....... 1,6708

SULARAHA
Krediidipank .....................12,9040 ..... 13,0340 .......15,5700 ...... 15,7000 ...... 1,6440 ....... 1,6640
Tallinna Äripank ................12,9204 ..... 13,0476 .......15,5800 ...... 15,6800 ...... 1,6156 ....... 1,6627

Allikas: pangad, kursid on päeva jooksul korrigeeritavad

Läti, Leedu ja Vene valuuta kursid  01.07.
RUB LTL LVL

ost müük ost müük ost müük
ÜLEKANNE
Krediidipank .......................0,4509 ....... 0,4550 .........4,5157 ........ 4,5474 .... 22,3900 ..... 22,5700
Tallinna Äripank ..................0,4493 ....... 0,4567 .........4,5078 ........ 4,5555 .... 22,3585 ..... 22,6045
Parex Pank .........................0,4502 ....... 0,4547 .........4,5180 ........ 4,5452 .... 22,4120 ..... 22,5470

SULARAHA
Krediidipank .......................0,4500 ....... 0,4640 .........4,5000 ........ 4,5770 .... 22,3560 ..... 22,5920
Tallinna Äripank ..................0,4514 ....... 0,4630

Allikas: pangad, kursid on päeva jooksul korrigeeritavad

Forward-tehingute kursid Eesti pankades 01.07.
USD EUR SEK

ost müük ost müük ost müük
Nordea Pank
spot ........................... 11,7938 .. 11,7969 ........ 15,6455 ......15,6475 .....1,7431 .......1,7443
1 nädal ...................... 11,7936 .. 11,7972 ........ 15,6458 ......15,6478 .....1,7431 .......1,7444
1 kuu ......................... 11,7907 .. 11,7966 ........ 15,6441 ......15,6492 .....1,7430 .......1,7447
3 kuud ....................... 11,7846 .. 11,7955 ........ 15,6441 ......15,6561 .....1,7430 .......1,7456
6 kuud ....................... 11,7710 .. 11,7909 ........ 15,6502 ......15,6746 .....1,7437 .......1,7478
9 kuud ....................... 11,7490 .. 11,7769 ........ 15,6529 ......15,6886 .....1,7432 .......1,7488
12 kuud ..................... 11,7240 .. 11,7619 ........ 15,6544 ......15,7045 .....1,7425 .......1,7497

Kontaktandmed
SEB Eesti Ühispank – 
Tornimäe 2, Tallinn tel 665  5100
Hansapank – 
Liivalaia 8, Tallinn tel 631 0311, faks 631 0410
Eesti Krediidipank – 
Narva mnt 4, Tallinn tel 669  0900, faks 661 6037
Tallinna Äripank – 
Vana-Viru 7, Tallinn tel 668  8088, faks 668  8089
Nordea Pank – 
Hobujaama 4, Tallinn 10151 tel 628 3300, faks 628 3201
e-post: tallinn@nordea.com, www.nordea.ee
Sampo Pank – 
Narva mnt 11, Tallinn 15015 tel (24h) 680 0800, 
e-post: info@sampopank.ee, www.sampo.ee
SBM Pank – 
Pärnu mnt 12, Tallinn 10158  tel 680 2500, faks 680 2501
Parex Pank – 
Rootsikrantsi 2, Tallinn 10119  tel 611 0200, faks 611 0244, parex@parex.ee

1 kuu ............................................. 2,104
2 kuud ........................................... 2,105
3 kuud ........................................... 2,107
6 kuud ........................................... 2,104
9 kuud ........................................... 2,092
12 kuud ......................................... 2,091

Alumiinium ... USD/t ...... 1690,0 1690,5
Nikkel ........... USD/t .... 14660,0 14680,0
Plii ................. USD/t ........ 869,5 870,0
Tina .............. USD/t ...... 7300,0 7320,0
Tsink ............. USD/t ...... 1204,5 1205,0
Vask ............. USD/t ...... 3510,0 3510,5
Londoni Metallibörs

Allikas: pangad

Allikas: pangad

Araabia ÜE dirham ........ AED ...... 3,53387000
Aserbaidžaani manat .... AZM ..... 0,00274448
Austraalia dollar ............ AUD ...... 9,84330000
Bulgaaria lev ................. BGN ..... 7,99993000
Euro ............................... EUR .... 15,64660000
Hiina jüaan (renminbi) .. CNY ...... 1,56829000
Hongkongi dollar .......... HKD ..... 1,67001000
Horvaatia kuna .............. HRK ...... 2,14193000
IMF arveldusühik ........... SDR .... 18,87980000
India ruupia ................... INR ....... 0,29821700
Indoneesia ruupia  ........ IDR ....... 0,00132787
Islandi kroon ................. ISK ....... 0,19906300
Jaapani jeen (yen) ........ JPY ....... 0,11692000
Kanada dollar ................ CAD ... 10,55100000
Kasahstani tenge .......... KZT ...... 0,09599090
Korea won ..................... KRW ..... 0,01258470
Kõrgõzstani somm ........ KGS ..... 0,31658500
Küprose nael ................. CYP .... 27,28590000
Leedu litt ........................ LTL ....... 4,53157000
LAVi rand ....................... ZAR ...... 1,93586000
Läti latt ........................... LVL ..... 22,47020000
Malta liir ......................... MTL .... 36,43720000
Moldova leu ................... NDL ...... 1,03550000

Norra kroon ................... NOK ..... 1,98746000
Poola zlott ..................... PLN ...... 3,88149000
Rootsi kroon .................. SEK ...... 1,65213000
Rumeenia leu ................ ROL ...... 7,68882000
Singapuri dollar ............. SGD ..... 0,40780100
Slovakkia kroon ............ SKK ...... 0,06533060
Sloveenia talaar ............. SIT ...... 23,06910000
Suurbritannia nael ......... GBP ... 10,07680000
Šveitsi frank ................... CHF ...... 2,09910000
Taani kroon ................... DKK ..... 0,31409300
Tai baht ......................... THB ...... 0,40965600
Taiwani dollar ............... TWD ..... 0,52088400
Tšehhi kroon (koruna) . CZK ...... 2,58178000
Ukraina grivna .............. UAH ..... 0,06337850
Ungari forint .................. HUF ... 12,97990000
USA dollar .................... USD ..... 0,01164120
Usbekistani somm ....... UZS ...... 4,34270000
Uus Türgi liir ................. TRY ...... 9,69014000
Uus-Meremaa dollar .... NZD ..... 8,95223000
Valgevene uus rubla .... BYR ...... 0,00603014
Venemaa rubla ............. RUB ..... 0,45262400

Kuld (EEK/oz) ............... XAU 5637,81000000
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Meie elutempo on kiire,  närviline ja halastamatu. 

Paljud meist elavad pinge all 24 tundi ööpäevas 

ja 7 päeva nädalas. Et graafikus püsida, püüame 

igasse päeva suruda võimalikult palju. Me 

oleme pidevalt üles keeratud, kuid käime samal 

ajal alla.

Aja kontrollimine ei ole enam mõistlik lahendus. 

Jim Loehr ja Tony Schwartz näitavad, et mitte aja, 

vaid energia juhtimine tagab meie elus täiusliku 

tegutsemise, tervise, õnne ja tasakaalu.
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Hind Äripäeva Raamatuklubi liikmetele 
259 krooni. Tavahind 329 krooni.

Tellimine www.aripaev.ee/raamatuklubi, 
klubi@aripaev.ee, tel 667 0108.
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ärikoolitus

” See on 
tööandjale 

kõige tähtsam 
– opereerida töö-
tajatega kiiresti 
ja võimalikult väi-
keste kuludega.
Hassan Melikov, 
R.I.F.F.i restorani 
juhataja

Kohalikke personali-
rendifirmasid toida-
vad peamiselt välis-
maised tööandjad, 
kuna Eesti tööandja 
umbusaldab renditöö-
tajat.

 Merike Lees 
merike.lees@aripaev.ee

Nii tööjõurendifirmade 
Manpoweri kui ka Persona-
lipunkti kliendiportfelli vaa-
dates  nähtub, et renditööjõu-
du kasutavad Eestis just rah-
vusvahelised firmad. Nende 
jaoks on see loomulik viis ris-
ke maandada ja töökoormuse 
muutumisest tekkivat täienda-
va tööjõu vajadust rahuldada, 
selgitas Manpoweri tegevjuht 
Heigo Kaldra. 

Rahvusvaheline ettevõte, 
kes Eestis alustab, otsib tavali-
selt üles ka oma koduriigi ren-
difirma esinduse Eestis ja tellib 
sealt endale ka renditöötajaid, 
lisas Personalipunkt Extra te-
gevjuht Herdis Ojasu. 

Ojasu sõnul on just alustava-
le ettevõttele riskide maanda-
mine ja tööjõu vajaduse arves-
tamine koostöös rendifirmaga 
kasulik. Või kui tõesti äriplaan 
ning turu-uuring olid kehva-
kesed, saab projekti ka märga-
tavalt odavamalt lõpetada, li-
sas Kaldra.

Kaldra sõnul on  mujal maa-
ilmas ammu läbi arvutatud 
tööjõu tegelik kulu koos kõigi 
kaudsete ja ebamääraste lisa-

Välismaine tööandja usaldab 
renditöötajat enam kui kohalik 

set suhtumist ja pühendumist, 
meil aga kiputakse otsima vi-
gu ja ollakse valmis ebaõn-
nestumiseks,” rääkis Kaldra. 
„Millele keskendutakse, seda 
ka saadakse - ebaõnnestumi-
se ootuses ei saagi head tule-
must tulla.” 

 ”Rahvusvaheline tööand-
ja ei pea renditöötajat niivõrd 
“luuseriks” kui ehk Eesti töö-
andja,” lisas Herdis Ojasu.

Ojasu ütles, et teatud juhtu-
del on renditöötaja pigem kva-
lifitseeritum ja paindlikum. 
Neil on sekretär,  kes töötab 
nende vahendusel juba neljan-
das töökohas lühikesi perioo-
de. Tema viimased tööandjad 
on arvanud, et ta on parim, 
mis neil olnud - tal on erine-
vaid kogemusi, ta reageerib kii-
relt ja ta oskab isegi soovitada, 
kuidas mõnda asja efektiivse-
malt ja paremini teha, sest ta 
on näinud erinevaid tööstiile ja 
noppinud välja parimad, kirjel-
das Ojasu. 

R.I.F.F.i klubi Tallinnas 
kasutab ainult rendi-
tud töötajaid ja paari 
FIEt. 

R.I.F.Fi restorani juhataja 
Hassan Melikov põhjendab se-
da võimalusega kasutada töö-
jõudu paindlikult ilma täien-
davate kulutusteta.

“Esiteks, Eesti seadused ga-
ranteerivad tööta-
jale kindla hulga 
puhkust nädalas. 
Kui see ei ole täide-
tud, saab tööand-
ja karistada. Kui 
töötaja töötab roh-
kem, maksab töö-
andja lisa tasu, kui 
vähem, kompen-
seeritakse vahe. 
Näiteks kui ilm on 
halb ja suveterrass 
kinni, ei vaja me nii palju tee-
nindajaid,” rääkis Melikov.

Melikovi sõnul on põhiko-
haga töötajaid palgata raske, 
kuna äri ei ole kõiges prog-
noositav. “Võimalik, et see on 
põhjus, miks paljud, eriti toit-
lustus- ja teenindusasutused 
maksavad ümbrikupalka. Ku-
na meie tegutseme täiesti le-
gaalselt, kasutame rendifirma 
töötajaid, keda saame kasuta-
da siis, kui me neid vajame, ja 
seal, kus me neid vajame,” mär-
kis Melikov.

kuludega ja on leitud, et tee-
nust sisse osta on odavam. See 
käib eelkõige pikemate projek-
tide kohta, kuid Eesti ettevõt-
ted  näevad endiselt renditööta-
jas eelkõige kiirabi kellegi hai-
gestumisel või paremal juhul 
puhkuste ajaks asendajaks, sel-
gitas Kaldra.

„Eesti tööandja peaks õp-
pima arvutama ja mõtlema 
paindlikumalt,” ütles Herdis 
Ojasu. „Kui asusin tegelema 
tööjõurendi alal, õppisin arvu-
tama nii otseseid kui kaudseid 
tööjõukulutusi, võttes aluseks 
mulle tuttavate ettevõtete alg-
andmed, kuni sain aru, et see 
on tõesti äri, see on kasulik et-
tevõttele ka siis, kui ta rendi-
töötaja eest rendiettevõttele 
peale maksab.” 

Kuid seda siiski pigem kesk-
mise suurusega ja suuremates 
ettevõtetes, täpsustas Ojasu. 
Väikefirmadele on ta otse ja 
ausalt öelnud, et ärge rentige 
neilt, sest renditeenus ei ole 
nende ettevõttele kasulik.

Välismaiste ja kohalike 
tööandjateerineva suhtumise 
põhjus on eelkõige harjumu-
ses ja kogemuses. Aga ka sel-
les, et selline koostöö eeldab 
keskmisest suuremat avatust - 
enamik eestlasi on aga küllalt 
kinnised ega soovi ka oma et-
tevõtmistest liiga palju rääkida 
- kaudselt jõuame siin euroopa-
like väärtusteni, kus usaldust 
on siiski oluliselt rohkem, mär-
kis Kaldra.

„Euroopaliku ärikultuuri 
esindaja eeldab professionaal-

” Eesti tööandja peaks 
õppima arvutama ja 

mõtlema paindlikumalt.
Herdis Ojasu, Personali-
punkt Extra tegevjuht

Tööandja eelistab renditöötajat paindlikkuse tõttu
Renditööjõu plussina ni-

metas Melikov seda, et kõigi 
seadus andlike keerukustega 
tegeleb rendifirma. See võtab 
maha ka teised probleemid, na-
gu täiendava tööjõu, sealhulgas 
personaliosakonna palkamise 
ja ülalpidamise, kuna töölepin-
gute haldamine on Eestis tema 
sõnul väga keeruline. 

Teine põhjus, miks R.I.F.F 
valis renditööjõu, on töösuh-

te lõpetamises. Kui 
inimene on eba-
aus või muidu sobi-
matu, siis saab te-
mast vabaneda ju-
ba järgmisel päe-
val ilma igasugus-
te õiguslike kompli-
katsioonideta, rää-
kis Melikov. “See 
on tööandjale kõi-
ge tähtsam – ope-
reerida töötajatega 

kiiresti ja võimalikult väikeste 
kuludega. Eestis on teinekord 
väga raske vabaneda sobima-
tust töötajast ilma suurte ku-
lutusteta,” kinnitas ta.  

Üldiselt arvatakse, et rendi-
tööjõud on ebalojaalne, eba-
usaldusväärne ja tavaliselt liht-
salt augutäide. Melikov ei ole 
sellega nõus ja seda seepärast, 
et lojaalsus teenindussektoris 
sõltub palju tunnitasust, mitte 
lepingust ega garantiidest. Pea-
le selle pakub R.I.F.F. töötajate-
le soodustusi.        Merike Lees R.I.F.F.is teenindavad külastajaid Personalipunkt Extrast renditud töötajad.                Foto: Raul Mee

ÄRIJUHTIMISEINTENSIIVKURSUS

FINANTS-
KOOLITUS

Majandusharidus
ülikoolist
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Juuli algusest jõustusid hoius-
te intresside maksustamise 

direktiivis (2003/48EÜ) ette-
nähtud põhimõtted, mis mõju-
tavad nii intressitulu saajat kui 
ka intresside maksjat. 

Sellega seoses on liikunud 
kuuldusi, et nüüd hakatakse 
Eestis maksustama ka panga-
intresse, mis aga ei vasta tõe-
le. Teisest küljest aga ei ole pal-
jud endale teadvustanud direk-
tiivi mõjusid, kuigi see puudu-
tab kõiki Euroopa riikide pan-
kades hoiuseid, võlakirju ja 
muid intressiinstrumente oma-
vaid inimesi.

Lihtsustatult öeldes näeb 
direktiiv ette, et teise liikmes-
riigi füüsilisele isikule intres-
se makstes ei peeta tulumak-
su kinni, kuid teise liikmesrii-
gi maksuhaldurile edastatakse 
automaatselt isikustatud and-
med intressitulu saaja kohta. 
Erandina võivad Austria, Bel-
gia ja Luksemburg kuni üle-
minekuperioodi lõpuni intres-
sidelt tulumaksu kinni pidada 
ja infot mitte edastada.

Kinnipeetava tulumaksu 
suuruseks on esialgu 15%, ala-
tes 2008. aastast 20% ning ala-
tes 2011. aastast 35%. Samas 
info mitteesitamise eest tuleb 
neil riikidel üle kanda intressi-
de saaja residentsusriigile 75% 
kinnipeetud tulumaksust. 

Sama põhimõte kehtib ka 
Šveitsi, Liechtensteini, San Ma-
rino, Monaco ja Andorra suhtes 
ning ka teatud maksu vabade 
territooriumite suhtes. Samas 
on intresside saajal õigus lu-
bada tulumaksu kinnipidami-
se asemel edastada intressi-
info oma elukohariigi maksu-
ametile. 

Tulusaajatest puudutab  
direktiiv füüsilisi isikuid
Intressitulu saajate osas puudu-
tab nimetatud direktiiv ainult 
füüsilisi isikuid. Olulisim muu-

Intressitulu avalikustamine ei 
too automaatset maksustamist

datus Eesti residendist intres-
si saajale on see, et teave tema 
intressitulu kohta hakkab auto-
maatselt jõudma Eesti maksu- 
ja tolliametile teistest Euroo-
pa Liidu riikidest, välja arva-
tud Austriast, Belgiast ja Luk-
semburgist. 

Ehkki direktiivi pealkirjast 
võiks aru saada, et see puudu-
tab ainult pangast saadud int-
resse, siis tegelikult on intres-
si mõiste direktiivis suhteliselt 
lai (samas on välistusi). 

Teave teisest liikmesriigist 
saadud intressitulu kohta tä-
hendab pangakontode või muu-
de varade olemasolu vasta-
vas riigis. Seega tekib tõenäo-
liselt maksuametnikel põhjen-
datud huvi isikute vastu, kes 
pole deklareerinud välistu-
lusid, kuid saavad välismaalt 
intressi tulu. 

Kuna direktiivi eesmärk on 
võidelda tulude varjamisega, 
siis näiteks Malta on andnud 
oma residentidele teatud ühe-
kordse maksu tasumisega või-
maluse legaliseerida välismaal 
olevad varjatud varad. 

Eestis sellist sätet pole ja 
seega kui ilmneb varjatud tu-
lude olemasolu, siis peab mak-
suhaldur lähtuma tavalistest 
reeglitest – käivitama kontrol-
li ja vajadusel määrama maksu-
summad.

Alates 1. juulist kuulub reeg-
lina Euroopa Liidu elanike int-
ressitulu maksustamisele ai-
nult nende residentsuse riigis. 
See ei tähenda, et residentsuse 
riik peaks alati intressitulu 
maksustama. Näiteks Eestis 
jääb kehtima põhimõte, et ELi 
krediidiasutustelt saadud int-
resse ei maksustata. 

Samas kui Austrias, Belgias 
või Luksemburgis on Eesti re-
sidendi intressitulult tulumaks 
kinni peetud, siis nende dek-
lareerimisel on võimalik see 
tulumaks Eestis tagasi saada. 
See aga tähendab, et intressi-
tulude saaja ise avalikustab 
oma välismaise intressiallika 
olemasolu.

Muudatused intresside 
maksjale
Direktiivist tulenevad tulu-
maksuseaduse muudatused sä-
testavad Eesti juriidilisele isi-
kule, Eestis püsivat tegevus-
kohta omavale mitteresidendi-
le, Eesti riigi või kohaliku oma-
valitsusüksuse asutusele ning 
füüsilisest isikust ettevõtjale 
kohustuse esitada kord aastas 
maksuametile intressidekla-
ratsiooni. 

Selles tuleb detailselt näi-
data teave teise ELi liikmes-
riigi ning ka Šveitsi, Andorra, 
Monaco, San Marino, Liechten-
steini ja muude vastava lepin-
gu sõlminud riikide füüsiliste-
le isikutele makstud intressi-
de kohta. 

Deklaratsioonil on muu hul-
gas vaja näidata andmed int-
resside saaja nime, elukoha, 
intressisumma, pangakonto või 
võlakohustuse kohta.

Intressiinfot 
edastavad riigid ja 
territooriumid

Küpros
Tšehhi
Malta
Taani
Soome
Saksamaa
Kreeka
Prantsusmaa
Ungari
Iirimaa
Itaalia
Läti
Leedu
Holland
Poola
Portugal
Slovakkia
Sloveenia
Hispaania
Rootsi
Suurbritannia
Anguilla
Aruba
Kaimanisaared
Montserrat

Tulumaksu kinnipidavad riigid 
ja territooriumid

Austria
Belgia
Luksemburg
Šveits
Andorra
Liechtenstein
Monaco
San Marino
Kanalisaared (Jersey, 
Guernsey)
Mani saar
Briti Neitsisaared
Hollandi Antillid
Turks ja Caicos

Allikas: Ranno Tingas

Ranno Tingas 
IMG Konsultandi 
vanemjurist

” Alates 1. juulist 
kuulub reeglina 

ELi elanike intressitulu 
maksustamisele ainult 
nende residentsuse 
riigis. See ei tähenda, et 
residentsuse riik peaks 
alati intressitulu mak-
sustama. Näiteks Eestis 
jääb kehtima põhimõte, 
et ELi krediidiasutustelt 
saadud intresse ei mak-
sustata. 

Bakalaureuseõpe
Ärikorraldus
Õigusteadus
Rahvusvahelised suhted

Magistriõpe
Ärijuhtimine 
Õigusteadus
Rahvusvahelised suhted ja 
Euroopa uuringud

Doktoriõpe
Ärijuhtimine
Rahvusvahelised suhted ja 
Euroopa uuringud

Vastuvõtukatsed 6.-7. juuli 2005
Tondi 84, Tallinn,  tel 699 6506, www.audentes.ee, ylikool@audentes.ee
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Vastuvõtuosakond: Narva mnt 7, Tallinn 10117 tel 699 6725
admissions@university.ee, www.university.ee

Dokumentide vastuvõtt kestab 4. juulini.

Mõtle tulevikule... 
õpi inglise keeles
Akadeemilised õppekavad:

Ärijuhtimine 
Õigusteadus
Rahvusvahelised suhted 
Meedia
         Audiovisuaalne meedia
         Suhtekorraldus

Bakalaureuse-, magistri- ja doktoriõpe.

Rahvusvaheline Ülikool Concordia Audentes 
on Audentese Ülikooli inglise keelne õppeasutus.
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RUBRIIK SEMINARIRUUMIDE RENT IGAL ESMASPÄEVAL 1 RIDA 413.00    TELEFON 667 0105
korraldaja,
kontaktandmed

ruumi
suurus (m²)

iste-
kohti hind/ühik hinna sees lisatasu eest

majutus-
kohti soodustused lisainfo

Hotell Dzingel
Männiku tee 89, Tallinn
Tel 610 5201
www.dzingel.ee

A-saal 88
B-saal 52

C-saal 200
D-saal 117

UUS saal 72
UUS saal 36
nõup. ruum

50
20

150
70
45
20
10

800 kr/päev
600 kr/päev
1000 kr/päev
900 kr/päev
800 kr/päev
500 kr/päev
400 kr/päev

TV, video, grafoprojektor, 
pabertahvel, CD-mängija

toitlustamine gruppidele, 
kohvipausid, koopiad, video-
dataprojektor, sünkroontõlkeapa-
ratuur

350 kokkuleppel grillrestoran, 2 sauna, tasuta traadita internet (WiFi); 
tasuta parkimine valvega parklas

Taastusravikeskus Estonia AS
Tammsaare pst 4a, Pärnu
Tel 447 6905
estonia@spaestonia.ee

Roheline saal 78
Nõupidamiste saal 45

Pargi saal, 6. kor 54
Pargi saal, 5. kor 55

50
15
35
30

250 kr/h
150 kr/h
150 kr/h
150 kr/h

dataprojektor, grafo-
projektor, pabertahvel, 
video, CD-mängija, TV, 
internetiühendus

valguskoopiad, faks, toitlustamine, 
kohvipausid, transport

500 kokkuleppel valik kohvipause, grupi- ja banketimenüüsid; resto-
ranis lõuna- ja õhtusöögi buffet; taastusraviteenu-
sed, saunad, ilusalong, veekeskus; valvega parkla; 
www.spaestonia.ee
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Täpsem info www.personalipunkt.ee, telefonil 644 4014 või tule läbi meie kontorist
Estonia pst 7, 10143 Tallinn, avatud E–N 9–18, R 9–15, info@personalipunkt.ee

Personalipunkt Extra on loodud märtsis 2004 Soome juhtiva personalifirma Staffpoint Oy poolt.

TEGELEME TÖÖJÕU VAHENDUSE, RENDI JA KOOLITUSEGA.
Teeme koostööd Eesti ja Soome suurettevõtetega ning pakume kvaliteetset teenust töötajatele ja tööandjatele.

Vajame Eestisse:
SEKRETÄRE, RESTORANITÖÖTAJAID, 

KOMPLEKTEERIJAID, EKSKAVAATORIJUHTE
Soome:

EHITAJAID, KOKKI

Kõik eestikeelsed käsiraamatud tellijale ka veebis
http://www.aripaev.ee/kasiraamat/

Reklaamimüügi projektijuht Külli Kruusandi
kylli.kruusandi@aripaev.ee

telefon 667 0089, 52 44 160, faks 667 0200

Reklaamipinna broneerimine 

26. juuli ni

Koolituse eri
ilmub 10. augustil
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Peamised tööülesanded on
• Finantseerimistoodete müük
• Heade kliendisuhete loomine, hoidmine ja arendamine
• Tehingute struktureerimine
• Panga toodete ja teenuste arendamine
• Ettevõtte finantsanalüüsi teostamine
• Krediiditaotluste ettevalmistamine

Eeldame
• Vähemalt 3aastast töökogemust ettevõtete finantseerimise, finantsjuhtimise või transpordi 

ja logistika valdkonnas
• Väliskaubandusega seotud lepingute rahvusvahelise praktika kogemust
• Transpordi ja laonduse põhimõtete ja selles sektoris tegutsevate ettevõtete tundmist
• Rahvusvahelise transpordi tarneklauslite tundmist (INCOTERMS)
• Akreditiivide, garantiide ja inkassode rahvusvahelise praktika tundmist
• Kõrgharidust (majandus- või pangandusalane)
• Eesti ja inglise keele oskust kõnes ja kirjas ning vene keele valdamist erialase suhtlemise 

tasandil
• Head läbirääkimis- ja suhtlemisoskust, iseseisvust ning valmisolekut meeskonnatööks
• Probleemide lahendamise oskust ja vastutusvõimet

Pakume
• Huvitavat tööd ja arenguvõimalust rahvusvahelises kontsernis
• Kaasaegset töökeskkonda ja toredaid kolleege

HVB-Bank on üks Euroopa juhtivatest pankadest, mis omab suurimat pangandusvõrku Kesk- ja Ida-Euroopa riikides. 
HVB on esindatud kõikides Balti riikides. Eestis alustasime tegevust eelmise aasta suvel ning täna teenindame suuri 
ja keskmise suurusega Eesti ettevõtteid. 

Otsime oma meeskonda initsiatiivikaid ja teotahtelisi kolleege järgmistele ametikohtadele:

Peamised tööülesanded on
• Finantseerimistoodete müük
• Heade kliendisuhete loomine, hoidmine ja arendamine
• Tehingute struktureerimine
• Panga toodete ja teenuste arendamine
• Ettevõtte finantsanalüüsi teostamine
• Krediiditaotluste ettevalmistamine

Eeldame
• Vähemalt 3aastast töökogemust ettevõtete finantseerimise või 

finantsjuhtimise valdkonnas
• Kõrgharidust (majandus- või pangandusalane)
• Eesti ja inglise keele oskust kõnes ja kirjas ning vene keele valdamist 

erialase suhtlemise tasandil
• Head läbirääkimis- ja suhtlemisoskust, iseseisvust ning valmisolekut 

meeskonnatööks
• Probleemide lahendamise oskust ja vastutusvõimet

Pakume
• Huvitavat tööd ja arenguvõimalust rahvusvahelises kontsernis
• Kaasaegset töökeskkonda ja toredaid kolleege 

Avaldus koos ingliskeelse elulookirjeldusega palume saata hiljemalt 7. juuliks aadressil HVB-Banki Tallinna filiaal, Liivalaia 13/15, 10118 Tallinn 
või e-postiga tallinn@hvb.ee.

CV ja sooviavaldus koos palgasooviga palume saata hiljemalt
18. 07. 2005. a. aadressil: Mercantile Group AS

Pärnu mnt 549.
76401 Laagri, Harju mk.

või e-mail: info@mercantile.ee
Lisainfo: www.mercantile.ee või tel. 679 1101

Tartu (Lõuna-Eesti)
MÜÜGIJUHILE

Tööülesanded:

Nõudmised kandidaadile:

Kasuks tuleb:

Omalt poolt pakume:

* turusituatsiooni tundma õppimine ja analüüsimine

* koolituste ja teiste kliendiürituste organiseerimine

* sõiduauto varuosade, tarvikute, määrdeõlide, rehvide jms.
hulgimüük

* eelnev müügitöö kogemus autovaruosade ja -tarvikute
hulgimüügi alal

* vene ja inglise keele keele oskus suhtlustasandil

*

*

*

kliendisuhete loomine ja arendamine
* kliendilepingute sõlmimine ning toodete tutvustamine

müügipakkumiste tegemine

* väga hea suhtlemis-ja väljendusoskus
* kohusetunne ja pingetaluvus
* valmisolek tööks meeskonnas
* eesti keele valdamine kõnes ja kirjas
* hea arvutikasutamise oskus (MS Office)
* autojuhiload

tulemustest sõltuvat palka
* meeldivat ja sõbralikku kollektiivi
* ametiautot ja kaasaegseid töövahendeid
* täiendkoolitust

Mercantile Group AS on rahvusvahelise kontserni
Mercantile Group OY Ab tütarfirma Eestis, kes tegeleb

peamiselt autokaupade
hulgi- ja jaemüügiga (Autopartner)(MG-Auto)

Seoses Tartu esinduse avamisega pakume tööd

Metsanduse ja kinnisvaraga tegelev ettevõte AS 
Dammix otsib oma meeskonda

juhatuse esimeest,
kelle ülesandeks on
• ettevõtte igapäevatöö juhtimine
• Eesti turuosa laiendamine ja välisturgudele sisenemine
• ettevõttele uute väljundite leidmine
• meeskonna tugevdamine

Kandidaadilt eeldame
• kõrgharidust (soovitatavalt majandus- või 

metsandusalast)
• kohusetunnet, otsustus- ja vastutusvõimet, analüüsioskust, 

töövõimet pingeolukorras, loovust ja algatusvõimet
• vähemalt 3aastast juhtimiskoguemust
• arvuti kasutamise oskust kesktasemel
• vanust vähemalt 30 aastat
• eesti keele oskust kõrg- ning kahe võõrkeele oskust kesk-

tasemel (inglise ja vene keel)
• korrektsust ja professionaalset suhtumist töösse

Omalt poolt pakume:
• stabiilset ja huvitavat tööd
• konkurentsivõimelist palka
• eneseteostuse võimalust

Konkursil osalemiseks palume saata 30. juuliks  
2005 aadressile Valga mnt 2, Tõrva, 68606 Valga 
maakond järgmised dokumendid:
1. kirjalik avaldus
2. omakäeline kinnitus, et kandidaat vastab eeldatud nõuetele
3. elulookirjeldus
4. haridust tõendavate dokumentide koopiad
5. muud dokumendid, mille esitamist kandidaat ise vajali-

kuks peab

Täiendav info telefonil 56 294 000 või dammix@hot.ee
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Kui mõned aastad 
tagasi valitses Tar-
tu maantee suunal 
eramu ehituses vai-
kus, siis tänaseks on 
palju projekte juba 
töös ning hulk detail-
planeeringuid kinnita-
mist ootamas. 

 Teet Reier
teet.reier@aripaev.ee

Loomulikult paistavad möö-
da Tartu maanteed sõitjale sil-
ma eelkõige Tallinna linna piiri 
ja Jüri vahelise tee äärde kerki-
nud uued tootmishooned, kon-
torid ja laopinnad. Kui aga hei-
ta pilk pisut kaugemale, näeb 
ka juba kunagistele põldude-
le ja heinamaadele kerkivaid 
eramu rajoone.

Ülemiste, Peetriküla, Met-
sa, Kaasiku, Künnapuu, Rää-
gusilla, Andrekse – selline on 
vaid pinnapealne loetelu prae-
gu arendamisel olevatest Tar-
tu maantee lähedusse jäävatest 
elurajoonidest. Neist kindlas-

Tartu maantee ümbruses käib 
vilgas arendustegevus

Jüri lähedal arendatakse uut elamurajooni, mille eripäraks on maakividest piirdeaed.      Foto: Indrek Susi

� Uus Maa Kinnisvarabüroo 
partneri Siim Mesila sõnul on 
Tartu maantee piirkond kuni 
Jüri alevikuni endiselt eriliselt 
magus piirkond äri- ja tootmis-
maa arendajatele. 

“Selle ala on investorid 
peatselt jupphaaval läbi vaa-
danud ja omanikud, kes veel 
oma maa-ala müüa sooviksid, 
välja otsinud,” selgitab Mesi-
la. “Aga ka elurajoonide aren-
dused on jõudsalt peale tule-
mas, lisaks juba töös olevate-
le projektidele on hulk detail-
planeeringuid, mis hetkel kin-
nitamist ootavad.”

Ühe näitena piirkonna po-
pulaarsusest toob Mesila Jüri 
alevikus asuva Andrekse elu-
rajooni, mille 100 krundist on 
aastaga omaniku leidnud juba 
pooled. “Koos vee ja kanalisat-

Räägusilla rajoon 
kõige kallim
Erinevates arenduspiirkonda-
des erinevad ka hinnad.

1 m² maa hind (koos liitumistega)

Metsa elurajoon 420 kr/m²
Räägusilla alates 550 kr/m²
Andrekse alates 230 kr/m²

Allikas: Äripäev

ti üks omanäolisemaid on Rae 
külas asuv kiviaedadega piirit-
letud Räägusilla, mis asub Tal-
linna kesklinnast umbes 9 kilo-
meetri kaugusel. 

Räägusilla Kinnisvara ASi 
juhataja Heldur Kalvi sõnul on 
projektiga tegeletud juba 1998. 
aastast. “2001. aastal kinni-
tati detailplaneering ja tõsise-
mad ehitustööd peaksid alga-
ma selle aasta sügisel,” selgi-
tab Kalvi. “17,7 ha suurusele 
maa-alale kavandatud eramu-
te, rida majade ja korterelamute 
projektid on kinnitatud, nii et 
kogu elurajoon ehitatakse väl-
ja ühtse stiili järgi. Siin pole se-
da kartust, et üks ehitab oma-
le palkmaja, teine tornelamu ja 
kolmas ei tea mille.”

Kalvi selgitust mööda kuju-
neb kogu elurajoon välja krun-
di keskel asetseva parkmetsa ja 
tiikide ümber. Lisaks elamute-
le on planeeritud ka tenniseväl-
jak, spordikompleks, rulluisu-
rada ja lasteaia ehitus. Kogu 
elurajooni hakkab ümbritse-
ma kohalikust maavarast ehk 
siis põllukividest aed, väikse-

mad kiviaiad hakkavad tähis-
tama ka krundipiire.

Räägusilla müügiesindaja 
Uuve Masti sõnul peaks pro-
jekt sobima hästi noortele pe-
redele. “Esialgu, kui võima-
lused väiksemad, võib ju osta 
siia korteri,” räägib Mast. “Hil-
jem, võimaluste pa-
ranedes, saab sel-
le aga elukeskkon-
da muutmata vahe-
tada näideks rida-
majaboksi või era-
mu vastu.” Kindlas-
ti peaksid lastele so-
bima ka parkmetsas 
jalutamine, mängu-
väljak ja suvine sup-
luskoht, kuhu talvel 
omakorda saab liu-
välja teha.

Tallinna piirile 
veelgi lähemal asu-
va Metsa arendusprojekti müü-
giga tegeleva ERI Kinnisva-
ra maakleri Raivo Juhansoni 
arvates on kasvav huvi Tar-
tu ja ka Viljandi maantee suu-
na vastu täiesti põhjendatud. 
“Kui näiteks Viimsi tagumistest 

eramu rajoonidest kulub tipp-
tundidel linna sõiduks  juba 40 
minutit, siis Tartu maanteelt 
pääseb tööle keskmiselt 15 mi-
nutiga,” ütleb ta. “Seda enam 
peaks koht sobima, kui näiteks 
üks pereliikmetest töötab mõ-
nes ettevõttes, mille tootmine 

või kontor paikneb 
Tartu maantee äär-
ses piirkonnas.” 

Piirkonna po-
pulaarsust näitab 
Juhansoni sõnul ka 
see, et vaid kol-
menädalase müügi-
perioodi jooksul on 
mitu tehingut juba 
sõlmitud. “Arenda-
jaga koostöös on 
paigas ka majade 
ehituslikud tingi-
mused, nii peaks 
kogu elurajoon ku-

junema suhteliset ühtlase pla-
neeringuga,” lisab ta. Metsa 
elurajoonis on ostjal võima-
lik valida ka krundi asukohta: 
kas soovib ta oma maja ümber 
metsast kujundatavat kõrghal-
jastust või põllumaad.

Jüri ümbrus meelitab ärimaa arendajaid

siooni liitumiste ja teede raja-
misega on seal krundihinnad 
kesmiselt 350 000–400 000 
krooni, Eesti Energiaga liitu-
mise kulud tuleb ostjal endal 
kanda,” teab Mesila. “Viimaste 
aastate arengud on tõstnud ka 
maa hinda Tartu maantee piir-
konnas, lähiaastatel see kerkib 
ilmselt veelgi.” Äripäev

• Ehitus

• Viimistlus

• Fassaadid 

• Krohvimistööd 

• Tänavakivide paigaldus ja müük 

• Lammutustööd 

• Projekteerimine

• Ehitusjärelevalve 

• Ehitusekspertiisid 

• Omanikujärelevalve

MICROWAR OÜ Regati pst 1, Tallinn
www.microwar.ee Tel 656 0431, 506 5629

ASTU 
KAUPLUSSE 

INTERNETIS!

www.ehitusmaterjalid.info

Otsime rentimiseks laopinda 
(väikepakkide sorteerimiskeskuse jaoks)

Baltic Logistic System Eesti AS

Kontakt: Argo Aonurm, tel 613 0033, mob 56 272 007,
e-post argo.aonurm@bizpak.com, bizpak@bizpak.com

Tingimused:
• Laopind: 1600–2000 m2

• Vähemalt 8 laadimisava (veoautod, kaubabussid)
• Kommunikatsioonide olemasolu (telefoniside)
• Riietusruum, WC, dušš
• Asukoht: Tallinn

• võrkaiad

• paneelaiad

• väravad

• automaatikasüsteemid

• turnikeed
• tõkkepuud
• teetõkked
• läbipääsusüsteemid

kinnisvara

üks küsimus

Andres Hall 
Uus Maa 
Kinnisvarakonsultantide 
tegevdirektor, 
üldatestaat

Miks küsivad hindajad töö tellimisel ettemaksu?  

Hindamine nõuab reaalset tööd

Hindamise eest ettemaksu 
küsimine on täna tavali-

ne praktika enamikus firma-
des, sest objekti külastamine, 
võrdlus andmete analüüs ning 
diskussioon hindamiskomisjo-
nis on reaalne töö, mida hin-
daja peab tegema, et jõuda hin-
damistulemuseni. Ettemaksu 
küsitakse sellepärast, et välti-

da situatsioone, kus tellija loo-
bub töö tellimusest pärast seda, 
kui hindaja on kas kogu või osa 
tööd juba ära teinud. 

 

” Kui näiteks 
Viimsi tagu-

mistest eramu-
rajoonidest kulub 
tipptunnil linna 
sõiduks juba 40 
minutit, siis Tartu 
maanteelt pääseb 
tööle keskmiselt 
15 minutiga.
Raivo Juhanson, 
ERI Kinnisvara 
maakler
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toimetaja Enn Tosso, tel 667 0091, e-post enn.tosso@aripaev.ee

Eluasemelaenude tingimused Eesti pankades 
juuli 2005

Summa

Hansapank min 30 000 kr

SEB Eesti Ühispank min 30 000 kr

Sampo Pank min 50 000 kr, maksimaalne limiit sõltub kliendi 
sissetulekust ja tagatisest

Krediidipank min 20 000 kr

Parex Pank min 40 000 kr

Nordea Pank min 100 000 kr, Tartus, Pärnus ja Viljandis 
min 50 000 kr

Tähtaeg
Hansapank kuni 30 aastat

SEB Eesti Ühispank kuni 40 aastat

Sampo Pank kuni 30 aastat 

Krediidipank kuni 25 aastat

Parex Pank kuni 25 aastat

Nordea Pank kuni 30 aastat

Omafinantseerimine
Hansapank min 0%

SEB Eesti Ühispank lisatagatisega min 0% 

Sampo Pank 10–33%, aktsepteeritavate lisatagatistega 
võimalik alates 0%

Krediidipank 10–34%, lisatagatise olemasolul 0%

Parex Pank lisatagatisega min 0%

Nordea Pank lisatagatisega min 0%

Tagasimaksed
Hansapank igakuiselt

SEB Eesti Ühispank kord kuus annuiteet-, fikseeritud põhiosaga või 
muu graafiku alusel maksed

Sampo Pank kord kuus annuiteet- või fikseeritud põhiosaga 
graafiku alusel maksed

Krediidipank igakuised annuiteet-, fikseeritud põhiosaga või 
muu graafiku alusel maksed

Parex Pank igakuiselt annuiteet-, fikseeritud põhiosaga või muu 
graafiku alusel maksed

Nordea Pank kord kuus

Väljamakseperiood
Hansapank kuni üks aasta

SEB Eesti Ühispank kuni 6 kuud

Sampo pank kuni üks aasta

Krediidipank kuni 12 kuud

Parex Pank vastavalt kokkuleppele

Nordea Pank vastavalt kokkuleppele

Maksepuhkus
Hansapank kuni kaks aastat, lapse sünni korral kuni üks aasta 

intresside maksepuhkust

SEB Eesti Ühispank kuni 12 kuud, lapse sünni puhul kuni 24 kuud

Krediidipank lapse sünni korral kuni lapse kaheaastaseks 
saamiseni, töökoha kaotusel 6 kuud

Sampo Pank kuni 6 kuud, lapse sünni korral kuni lapse 
kolmeaastaseks saamiseni

Parex Pank vastavalt kokkuleppele

Nordea Pank kuni 3 aastat laenu põhiosa tagasimakseteta

Intress
Hansapank al 2,8% aastas, sõltuvalt tagatisest ja 

omafinantseerimisest võimalik ka vähem

SEB Eesti Ühispank al 2,8% laenujäägilt aastas

Sampo Pank al 2,207% laenujäägilt aastas

Krediidipank al 2,8% laenujäägilt aastas

Parex Pank al 4,16% laenujäägilt aastas

Nordea Pank al 2,75% laenujäägilt aastas

Põhitagatis
Hansapank ostetava või ehitatava vara pant, lisana muu 

kinnisvara, KredExi käendus

SEB Ühispank ostetav, ehitatav, renoveeritav eluase, 
lisatagatisena muu kinnisvara, KredExi käendus 

Sampo Pank kinnisvara

Krediidipank kinnisasi, ehitis kui vallasasi, KredExi käendus

Parex Pank ostetav, ehitatav, renoveeritav eluase, 
lisatagatisena muu kinnisvara, KredExi käendus 

Nordea Pank ostetav, ehitatav objekt, eraisiku käendus, KredExi 
käendus

Lepingutasu
Hansapank kuni 1% summast, min 500 kr

SEB Eesti Ühispank kuni 1% summast, min 500 kr

Sampo Pank kuni 1% laenusummast

Nordea Pank 5000 kr, sisaldab ka 2 taotleja krediitkaartide ja 
arvelduskrediitide aastatasusid

Parex Pank 1% laenusummast, min 1500 kr

Krediidipank 0,5–1% laenusummast, min 500 kr

Mikk Maiste
GSM 51 13 238
mikk@stendhal.ee

Maik Lint
GSM 56 495 559
maik@stendhal.ee

Müügiinfo:

Saue Pargi Maja on uus, stiilne ja mugav 
korterelamu, mis asub ajaloolise Saue 

mõisa ja mõisapargi kõrval.

 Hinnad alates 13 500 kr ruutmeeter.
 Hinna sees eksklusiivne siseviimistlus, 

panipaik ja parkimiskoht.

 Lisainfo www.stendhal.ee/saue/

Koduehitaja 3 abilist

1+1=31+1=31+1=3
Ostes nõuandekogumikud 

“Oma Maja 3” ja “Oma Maja 4” 
saad kingiks teatmiku 

“Sisustus ja viimistlus”.
Hind 394 krooni
Pakkumine kehtib 17. juulini 

Tellimine www.aripaev.ee/raamatuklubi, klubi@aripaev.ee, tel 667 0108
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TARTUMAA SUURIM TÖÖSTUSPARK

24 äri- ja tootmiskrunti
väga hea asukoht Tartu-Jõhvi maantee ääres
kruntide suurused vahemikus 3 143 - 23 348 m²
infrastruktuuridega varustatud krundi hind alates 175 kr/m²

Arendaja: OÜ Piibeleht Arendus
tel: 730 1020, mob: 551 7829
piibeleht@vestman.ee
www.vtp.ee

VÕRU LINNAVALITSUS
VÕÕRANDAB KIRJALIKUL ENAMPAKKUMISEL

Lembitu 2a hoone,
ehitisregistri koodiga 120283666, üldpinnaga kokku 1589,7 m²,

enampakkumise alghinnaga 3 500 000 (kolm miljonit viissada tuhat) krooni 
(hoone koormatud tähtajatute üürilepingutega).

Kirjalikud pakkumised esitada kinnises ümbrikus märksõna all “LINNAVARA“ hiljemalt 1.08.2005 
kell 11 Võru Linnavalitsusele, Jüri 11, Võru. Pakkumiste avamine toimub 2.08.2005 Võru Linnavo-
likogu saalis kell 11.00.

Pakkumisele tuleb lisada
1. pakkuja nimi, isiku- või registrikood, elu- või asukoht, postiaadress ja kontaktandmed
2. nõusolek enampakkumises osalemiseks enampakkumiseks esitatud tingimustel
3. dokumendid enampakkumise osavõtutasu ja tagatisraha tasumise kohta
4. sõnadega väljendatud pakkumise summa
5. pakkumise esitaja allkiri
6. esindaja volitusi tõendav dokument
7. arveldusarve number kuhu tagastada tagatisraha.

Osalustasu 1000.- (üks tuhat) krooni (ei kuulu tagastamisele) ja tagatisraha 10% objekti alghinnast 
peab olema tasutud Võru Linnavalitsuse arveldusarvele Eesti Ühispangas 10402007003009 enne 
pakkumise esitamist. Samale arvele tasub ostja vara müügihinna enne lepingu sõlmimist. Tagatis-
raha tasaarvestatakse võitnud pakkumisega, teistele osavõtjatele tagastatakse. Enampakkumise 
võitja tasub kõik võõrandamisega seotud kulud.

Täiendav info tel 785 0917, 785 0946 ja Võru Linnavalitsuse kodulehel
www.vorulinn.ee.

Müüa
kinnistud
Otepääl 
vaatega 
Pühajärvele

Kinnistul asub hotell 
ja pubi. Kinnistute 
suurus kokku 
11 513 m².

Müügiinfo: Groosi 
Kinnisvara OÜ, Toomas 
Tikerpuu, 501 2417, 
toomas@groosi.ee

Groosi Kinnisvara
Jõe 3 Tallinn
tel 610 6060, faks 610 6061, e-post 
groosi@groosi.ee

al 1 852 880 kr

Müüa uued ridaelamukor-
terid Kloostrimetsas
• botaaanikaaia lähedal • läbi kahe 
korruse • 4- ja 5toalised • I k kamina-
paigalduse võim. • 2 pesuruumi, saun, 
ventileeritav pesukuivatus- ja hoiuruum 
• suurematel korteritel II k avar ruum 
katuseaknaga • müüakse koos sisevii-
mistluse, haljastuse ja liitumistega
Kinnisvarakeskus tel 600 9111, 
51 11 733 Anne Karapetjan, 
www.kinnisvarakeskus.ee/udeseja

2 750 000 kr

Müüa uus paariselamu 
Kakumäel Räime tn 10
•kinnistu 1782 m² • 5toalised kor-
terid läbi 2 korruse • saun • kamina 
paigalduse valmidus • gaasiküte • 
hind sisaldab liitumisi, siseviimistlust 
ja haljastust
Kinnisvarakeskus  tel 600 9111,
51 11 733 Anne Karapetjan,
www.kinnisvarakeskus.ee/mereveere

Müüa maja Harjumaal 
Jõelähtme vallas
• kinnistu 2041 m² • üp 80 m² • 
1korruseline • 3 tuba • kamin-ahi 
• el-küte ja põrandaküte • saun 
• ehitis 2002 • uuselamurajoon • 
kõrghaljastus
AS Kaanon Kinnisvara, tel 665 9586
50 74 682 Marje Kolmar, 
marje@kaanon.ee, www.kaanon.ee

1 470 000 kr

Müüa maja Kakumäel
• luksuslik kivimaja kaunis roheluses 
• kinnistu 1335 m² • üp 227 m² • 
gaasiküte • garaaž 2 autole • bassein 
• saun • terrass • talveaed • mullivann 
• väga hea köögimööbel ja -tehnika • 
soovi korral palju mööblit ja koduteh-
nikat • väga hea asukoht 
AS Kaanon Kinnisvara, tel 665 9584
55 675 555 Tõnis Avikson, 
tonis@kaanon.ee, www.kaanon.ee

4 500 000 kr

Müüa korterid Koidu 20 
• maja renoveeritakse täielikult • 
planeeritud 1-, 2-, ja 3toalised korterid 
•üp 34,4–88,5 m² • erinevad planee-
ringud ja omapärased lahendused • 
osas korterites kaminavõimalus, saun, 
terrass • hind sisaldab parkimiskohta ja 
keldriboksi • hind 1 095 000–1 995 000 
kr • valmivad 2006. a kevadel
Pindi Kinnisvara tel 610 3900,
50 35 659 Kristel Kadaja,
www.pindi.ee

2 000 000 kr

Müüa 3toaline korter Süda tn
• kesklinnas • üp 101,7 m² • 6/3 • 
2000. a • köögimööbel integr. teh-
nikaga • naturaalne parkett • saun • 
gaasiküte • signal. • soojusvahetiga 
sundventil. • vannitoas põrandaküte 
• lift • katusel üldkasutatav terrass • 
korter vaba • müüakse korteri hoon-
estusõigust
Pindi Kinnisvara  tel 610 3900,
50 22 727 Mart Teemant, 
www.pindi.ee

2 490 000 kr

Müüa stiilne maja Viimsi 
ps Randveres
• üp 183 m² • eriprojekt • omanäoline 
siselahendus • 4–5 tuba • kamin • 
välikamin • saun • garaaž • JÄSPI 
universaalkatel • 2 pesemisruumi/WCd 
• Arensi köök • Zanussi tehnika • 
müüakse osaliselt möbleerituna • 
mändidega krunt 974 m²
Pindi Kinnisvara  tel 610 3900,
50 59 898  Olav Leok, www.pindi.ee
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Müüa kinnistud Viimsis
• 21 kinnistatud elamumaad 1031–
1854 m² • 3 kinnistatud äri- ja üldmaad 
1858–2721 m² • detailpl. keht., juur-
depääsuteed rajatud • lu batud ehi tada
kuni 3 k elamud, 2 k ärihoo ned • hind 
sisaldab liitumistasusid vee-, ka nal., 
el-võrguga • gaa sitrassiga lii tumise 
võim., raadioside
ATRE Management OÜ
tel 56 633 477 Alla Talu, alla.talu@neti.
ee; www.neweka.ee/allika

420 kr/m²

Anda üürile bürooruumid 
Mäealuse 3a
• 69 m² ja 71,5 m² (asetsevad kõrvuti, 
koosnevad ühest toast • väga hea 
parkimisvõimalus, Falcki val ve, terri-
toorium aia ga pii ratud, vi deovalve • 
hinnale lisanduvad komm-tasud
VVO Kinnisvara tel 670 3699, 50 76 
557, www.vvo.ee, info@vvo.ee

78, 75 kr/m²

Anda üürile büroopind 
Admirali majas kesklinnas
• tänapäevane • üp 85 m² • VI k 
• parkimiskohad • vaade merele ja 
vanalinnale • hinnale lisanduvad komm-
tasud + 18% 
Kinnisvaraekspert-Baltic Property 
Expert tel 626 4262, 50 28 972 Ennu 
Susi, www.bpe.ee

  220 kr/m²

Müüa kinnistu Sauel
• hoonestatud soojustatud kaarhalliga 
• üp 525 m² • krunt 1504 m² • kommu-
nikatsioonid • normaalses korras
Kinnisvaraekspert-Baltic Property 
Expert tel 626 4262, 50 28 972 Ennu 
Susi, www.bpe.ee

  1 700 000 kr

Müüa elamukrundid 
• 3 km Tallinna piirist; 0,9 km Tartu mnt 
enne Assaku silda • detailplaneering 
kehtestatud
tel 660 2585, 564 3711 Anti Roos-
nupp, kivinuka@kivinuka.ee, 
www.kivinuka.ee
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Müüa elamumaakrun-
did Harjumaal Assaku 
alevikus
• 1500 - 3500 m² • detailplaneering 
kehtestatud
tel 53 417 582, 660 2595 Vello 
Kamenik, vello@kivinuka.ee, www.
kivinuka.ee

Müüa kontorihoone Lääne-
Virumaal Tamsalus
• vallasasi • üp 2876 m² • 4 k • hoones 
bürooruumid, saal, söökla • uued 
aknad • III ja IV k uus sise viimistlus
Arco Vara Kinnisvarabüroo Rak-
vere esindus tel 324 0220, 51 976 
771 Kairi Teesalu
kairi.teesalu@arcovara.ee

1 900 000 kr

Müüa elamumaakrundid 
Murastel
 • kruntide pindala ca 2000 m² • 
hinnale lisandub tasu liitumise eest 
• Tallinnast 13 km • mererand 300 m 
• asfaltteed • detailplaneering suvel 
2005 • kommunikatsioonid sügisel 
2005 • abi krediidi saamisel
tel 55 553 558 Arvo Soiela (eesti kee-
les), tel 50 41 586 Sergei Nikolajev 
(vene keeles) 
www.hot.ee/hiieelamurajoon

  220 kr/m²

Anda üürile laopind Tänas-
silma tehnopargis Piirimäe 4
• 915,6 m² • raudbetoonpaneelidest 
• vaheseinteta • gaasiküte • signal • 
tööstusvool • internet (Elion) • valmib 
2005.a. suvel • kasulik h 6,3 m • 
territoorium hoone eest ja küljelt as-
falteeritud • kiirel otsustamisel võimalik 
komm-d paigaldus vastavalt rentniku 
soovile • kontori võimalus II k 43,8 m² 
• betoonpõrand 
Laomaja OÜ tel 668 8684, 50 49 049

Müüa maja Loigu 8
• valmib 2005 • krunt 2070 m² • maja 
brutopind 293,2 m² • terrassid 66,3 m² 
• hind 4 200 000–5 300 000 kr • I k läbi 
2 korruse avatud suur elutuba, avar 
köök, 2 tuba, maj. ruum, saun, WC • 
II k 2 tuba suure halliga • garderoob • 
WC ja vannituba • maja mõlemal pool 
suur terrass • varikatus auto jaoks
Hesberg House OÜ tel 648 
4868, 534 84 151 Anna Pomm,  
anni@eliitmaja.ee, www.hesberg.ee

Anda üürile 
Vana-Narva mnt 20
• äripinnad (kaupluseks, tootmiseks, 
bürooks, keldrikorruse ruumid sobili-
kud arhiiviks), üp 9000 m², krunt 3540 
m², parkla, Falcki valve, 200 tel-liini, 
üürihinnale lisanduvad komm-tasud, 
• kogu hoone müügiks, hind kokku-
leppel, laenuvõimalus 
VVO Kinnisvara tel 670 3699, 50 76 
557, info@vvo.ee, www.vvo.ee

29 kr/m²

Anda rendile lao- ja äripin-
nad Töökoja 1 / Veerenni 
53a
• ladu 212,4 m² • büroo 88,4 m² • 
müügipind 85,7 m² •abiruumid 20,1 
m² • kokku 406,6 m²
tel 51 01 850, Mauri.Miidla@mave.ee

Müüa elamukrundid Kiili 
asula lähedal Rätsepa 
Kodu uuselamurajoonis
• müügis III etapi krundid • krundid al 
1200 m² • tsentraalsed kommunikat-
sioonid • Kiili asula 1,5 km ja Tallinn 10 
km • privaatne ja rahulik keskkond
AS Kaanon Kinnisvara, tel 665 9585, 
55 675 555 Tõnis Avikson, 55 643 642 
Raul Rajasalu, www.ratsepakodu.ee

280 000 kr

Müüa kivimaja Suurupis
• kinnistu 5917 m² • üp 397 m² • 4 
mag-tuba • kabinet • suur kaminaga 
elutuba • 2 WCd • saun • suur puhker-
uum • garaaž 3 autole • soojendusega 
bassein • parkettpõrandad • kivikatus 
• puit-alumiinium klaaspakettaknad • 
elektri- ja puuküte • suur korraliku hal-
jastusega krunt koos oma männitukaga 
• mereni ca 450 m 
tel 53 499 671, maja77@hot.ee, 
www.hot.ee/maja77

3 900 000 kr

Anda rendile laopind 
Seemne 4
• 1270 m² • kontor 140 m² • II k • 
lokaalküte (õli, puit)
Laomaja OÜ tel 668 8684, 50 49 049

Müüa kinnistud 
• Peterburi tee ääres Kiiu ristmikul, 
ca 30 km Tallinnast, 1,6 ha, piirneb 
mahasõiduteega, hea ligipääs ja nähta-
vus, kinnistul vanem tootmishoone ca
250 m², 1 500 000 kr, ca 95 kr/m² • 
lisaks müüa kinnistud Pärnu mnt ääres 
2–3 ha, Tartu mnt ääres 1–7 ha, Lagedil 
10 ha, Jälgimäel 4 ha, Tõdval 2 ha
Kinnisvaraekspert-Baltic Property 
Expert tel 626 4262, 50 28 972 Ennu 
Susi, www.bpe.ee

Müüa ärihooned Saaremaal 
Tolli tn 25a
• üp 532 m², 350 m² ja 156 m² • kin-
nistamisel 
Uus Maa tel 442 0383, 56 696 130 Erko 
Närska, erko.narska@uusmaa.ee

Müüa Salme 11 ja 13 
külgnevad arenduskin-
nistud Tallinnas Kalamaja 
südames
• 977 m² ja 1584 m² • piirnevad 3 
tänavaga
tel 56 670 511, 50 94 325
jaan@rudolf.ee

  5000 kr/m²

Müüa Tartu mnt 65 kau-
bandus-teeninduspind
• vitriinakendega • eraldi sissepääs 
tänavalt • 166 m² • I k müügisaal (ca
50 m²), 2 bürooruumi, WC ja puhkenurk 
• keldrikorrusel 2 laoruumi (ca 80 m²) 
•  kinnine sisehoov • teine sissepääs 
kauba toomiseks
A&A KV tel 610 8777, 50 90 873 Indrek 
Torv, indrek@aakv.ee

3 200 000 kr

Müüa krundid Nõmme-
Laagri piiril Nõlvaku 
elamukvartalis
• hinnas sisaldub vee ja kanalisatsiooni 
liitumine, elekter (20 A) ning asfalteeri-
tud teed koos tänavavalgustusega 
Real KV, tel 665 4012, 55 28 598
Roland Kore, www.real.ee

650 kr/m²

Anda üürile büroopinnad 
renoveeritud büroohoones 
Tööstuse tn
• 18–100 m² • kõik tänapäevased 
kommunikatsioonivahendid • hoones 
kohvik • parkimine suletud territooriu-
mil Pindi Kinnisvara tel 610 3900, 
50 67 774 Ivar Sinilaid, www.pindi.ee

1 990 000 kr

Müüa kaasaegne
ridaelamuboks Tabasalus
• üp 220 m² + kelder • 3 tasapinda • 
kivikatus • avar planeering • 5 tuba • 
küttekamin • terrass • 2 rõdu • garaaž 
• köök koos tehnikaga  • parkett, 
kahhelplaat • 3 WCd, 2 pes.ruumi • 
tsentr. gaas krundi piiril • krunt 300 m² 
• haljastatud aiaga piiratud
Pindi Kinnisvara  tel 610 3900,
50 59 898  Olav Leok, www.pindi.ee

Müüa kinnistu Jõgeva 
linnas
• 8,5 ha • asfaltteedega ümbritsetud
* 10 kV elektrikaabel krundil • gaas, 
vesi ja kanalisatsioon 50 m kaugusel-
tel 50 53 095, www.korterid.ee/8ha

  360 000 kr

Müüa elamukrundid uus-
elamurajoonis Jüris
• 1500–2000 m² • hind sisaldab liitu-
misi vee ja kanalisatsiooniga
tel 564 97272, 
www.hot.ee/tormprojekt

w w w . o b e r - h a u s . e e

www.ava.ee6 139 737

K O L I M I S T E E N U S E D

�

EXPRESS

RUBRIIK KINNISVARA IGAL ESMASPÄEVAL

KRUNDID
Müüa

kinnistu Pärnus Emajõe 
22a

kat. tunnus 62501:042:0001; kinnistul asub 
bensiinijaam ja piirneb Pärnu jõega, kuhu 
kuulub seisukai

7 244 800 kr Uus Maa tel 442 0383,
56 696 130 Erko Närska
erko.narska@uusmaa.ee

ÄRIPINNAD
Anda üürile

büroopinnad Susi büroo- 
ja kaubanduskeskuses 
Peterburi tee 46

erineva suurusega, head parkimistingimu-
sed, digitaalside, interneti püsiühendus, 
valvatav autoparkla ja ruumid, turvaline kesk-
kond, mitmekesised toitlustustingimused

soodsalt tel 630 3668, 50 20 705

büroopind Mustamäe 
teel

298 m² III k; parkimine maja ees tasuta, 
bussipeatus maja ees, büroohoone on 
esinduslik ja asub vahetult Mustamäe tee 
ääres

130 kr/m² + 
komm-tasud + 
18%; ilma va-
hendustasuta!

Kinnisvaraekspert-Baltic 
Property Expert tel 626 4263 
56 697 949 Toomas Veskimäe, 
www.bpe.ee

esinduslikud büroopin-
nad kesklinnas Pärnu 
mnt

erineva suurusega, 30–200 m² al 160 kr/m² Kinnisvaraekspert-Baltic 
Property Expert tel 626 4263 
56 697 949 Toomas Veskimäe, 
www.bpe.ee

Müüa

büroopinnad Tartu mnt 
84a

al 60 m² siseviimistluseta 
al 15 000 kr/m²

Simus Kinnisvara tel 645 5266, 
50 47 798 Taavi Paide

restoran Tallinna vanalin-
nas Vene 10

kinnisasi; 295,9 m² 9 300 000 kr ERI Kinnisvara tel 626 6455, 
56 474 832 Aivar Sool
aivar.sool@eri.ee; lisainfo 
www.eri.ee, ID:195830
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FRANS MAAS ESTONIA
Regulaarsed kaubaveod Euroopas: 
väike saadetised ja osakoormad 

100-24000 kg
KAUP KI IRELT JA KINDLALT KOHALE

info@agrovaru.ee
www.agrovaru.ee

Vana-Narva mnt 30/5
Tallinn
Tel 637 9123
faks 637 9360

MÜÜK
RENT
HOOLDUS
RE MONT

agrovaru
L A O T Õ S T U K I D

INDUSTRIAL EQUIPMENT

Ehitajate tee 107a
13514 Tallinn 
Tel 651 1320, 504 1590 
Faks 651 1312 
www.baltiteh.ee
baltiteh@baltiteh.ee

laotõstukid
MÜÜK
RENT 
HOOLDUS  
VARUOSAD
Üle 50 aasta koge-
must laotehnika 
tootmise alal, 
Saksa kvaliteet

Haagiserent AS
Info 51 47 314   

e-post info@hgr.ee  

www.hgr.ee

POOLHAAGISTE
RENDITEENUS
• Tentpoolhaagised 

• Konteinerpoolhaagised 

• Külmikpoolhaagised

Võimalus
valida 
• rendiperioodi 
 pikkust 

• vajalikku 
 spetsifikatsiooni 

• poolhaagiste 
 kujundust 

transport

Kerkiv kütusehind 
tõstab enam väikse-
mat transpordi mahtu 
tellivate ettevõtete 
veokulusid, kuna kü-
tus moodustab veo-
hinnas suurema osa.

 Kristo Kiviorg 
kristo.kiviorg@aripaev.ee

ASi Smarten  juhatuse esi-
mehe Mait Milleri sõnul sun-
nib kallinev kütus üle vaata-
ma senist jaotustegevust, et 
leida kohti võimalikuks kokku-
hoiuks. Reegliks on ka see, et 
väiksemat transpordimahtu 
tellivatel ettevõtetel kallinevad 
veokulud kiiremini kui suure-
ma mahu juures. Kütuse hin-
natõus mõjutab esmatarbe-ja 
odavaid kaupu, nagu vesi või 
kondiitri tooted.

“Kütusehinna tõusust tingi-

Kütusehinna kasv mõjutab enam 
väiksemate koguste veohinda

tud veokulu tõus on suuremal 
või vähemal määral märgatav 
kõigi toodete tarne kuludes. 
Üks viis, kuidas kulusid kok-
ku hoida, on näiteks vähen-
dada tarnesagedust,” selgitas 
Miller. 

Milleriga samal arvamusel 
on ka ASi Leibur logistika- ja 
IT-juht Harri Touart, kelle sõ-
nul senine kütusehinna tõus 
toodete müügihinda ei mõju-
ta, küll aga sunnib koos logis-
tikapartneritega läbi vaatama 
võimalused jaotustegevuse op-
timeerimiseks. Eriti puudu-
tab see maapiirkondade jaotus-
vedusid, kus suurte vahemaade 
tõttu on kütuse hinna osakaal 
transpordikuludes suurem. 

“Antud olukorras ootame 
partneritelt eelkõige igapäevast 
mahuanalüüsi optimaalse suu-
ruse ja kütusekuluga veokite 
suunamiseks jaotusvedudele, 
mis eeldab senisest operatiivse-

mat infovahetust meie ja part-
nerite vahel,” lausus Touart.

Sama kütusehinna kasvu-
tempo juures on tema sõnul pa-
ratamatu tendents toodete jae-
hindade kasvule.

ASi maxit Estonia logistika-
juhi Raivo Roolaidi sõnul aitab 
ühe stabiilse ja usaldusväärse 
logistikapartneri kasutamine 
suurendada kulude kokkuhoi-
du, kuna suuremate kaubavoo-
gude tulemusel on tarned sta-
biilsed ning veohinda võima-
lik odavamalt logistikapartne-
rilt saada.

“Kindla logistikapartneri ka-
sutamine ning temaga lepingu-
lises suhtes olemine tagab üld-
juhul kas väiksema hinnatõusu 
tootele või siis aitab pikaajaline 
leping kulusid hajutada,” lau-
sus Roolaid. 

Üheks võimaluseks on Roo-
laidi sõnul kasutada ökonoom-
semad veokeid ning vahelaa-

dimisi minimeerida. Niimoo-
di toimetatakse kaup näiteks 
tehasest otse hulgimüüjale või 
ehitusobjektile.

Probleem on ka ettevõtetel, 
kes toodavad naftal põhinevaid 
materjale. Tõuseb tooraine 
hind, mis sõltuvalt tootest võib 
moodustada kuni 60% kauba 
lõpphinnast. Seetõttu ei mõjuta 
neid ettevõtteid niivõrd müü-
dava kütuse hind, vaid nafta 
kui materjali valmistamiseks 
vajaliku tooraine hind.

� Kas ning kui palju võimaldab 
logistikateenuse sisseostmine 
kulusid vähendada, võib näha 
ettevõtte seniste logistikakulu-
de võrdlusest teenusepakkuja 
hindadega.

Smarten ASi juhatuse esi-
mehe Mait Milleri sõnul on si-
tuatsioonis, kus transpordihin-

Koostöö logistikafirmaga 
võib tuua suuremat kokkuhoidu

nad suurenevad, teenuse sisse-
ostmine odavam, kuna teenuse 
ostja saab osa mahuefektist tin-
gitud kulude langusest.

“Teine oluline moment on 
muutus kulustruktuuris – endi-
sed püsivkulud muutuvad tee-
nust ostes muutuvkuludeks,” 
selgitas Miller. Äripäev

Üldistatult võib öelda, et 
toorainete, nagu puidu ja 

turba transpordile avaldab kü-
tusehindade tõus rohkem mõ-
ju kui lõpptoodangu transpor-
dile. Kütusehinna tõusust tule-
nevaid kõrgemaid kulusid aitab 
eelkõige leevendada efektiiv-
sem planeerimine ja osapoolte-
vaheline operatiivne infovahe-
tamine. Planeerimine eeskätt 
vaheladude kasutamise seisu-
kohalt – koostöös logistikapart-
neriga tuleks kalkuleerida, kas 
tulusamaks osutub suuremate 
koormate vedamine ja kaupa-
de pikemaajalisem laos hoid-
mine või siis väiksemate osa-
koormate toomine ning kiirem 

Toorainetarne on hinnatundlikum

Kaidi Reinu
Frans Maasi 
turundusjuht 

jaotus. Näiteks peaks klient sil-
mas pidama, et tellimuse in-
fo jõuaks transpordipartnerini 
piisavalt varakult ning võima-
likult täpselt. 

Veokorraldaja poolt saab 
kulusid madalamal või kont-
rolli all hoida geograafilise 
planeerimisega – õigeaegselt 
edastatud info toel on võima-
lik efektiivsemalt planeerida 
autode veoringe ning vältida 
tühi sõite. 

” Antud olukorras 
ootame partneritelt 

igapäevast mahuanalüüsi 
optimaalse suuruse ja 
kütusekuluga veokite 
suunamiseks jaotus-
vedudele. 
Harri Touart, ASi Leibur 
logistika- ja IT-juht

Smarteni juhataja 
Mait Milleri sõnul 
toob mahuefekt suu-
remate kaubakogus-
te korral odavama 
hinna.  
                 Foto: Julia-Maria Linna

Ilmus uus 
logistikaraamat
� Eelmisel nädalal nägi es-
makordselt ilmavalgust lek-
sikon “Logistika 1971 võt-
meisikut”, mis annab üle-
vaate logistikaga seotud 
ette võtete võtmeisikutest ja 
spetsialistidest, samuti vald-
konnaga seotud ametnikest 
ning õppejõududest.

Raamat on üheks abi-
meheks transpordi ja logis-
tika valdkonnas orientee-
rumiseks. Äripäev
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Kuigi metsa raieõigus kuulub 
isikule, kes kinnistusraama-

tu andmete kohaselt on kin-
nistu omanik, ei tähenda see 
seadusesäte, et kasvava metsa 
raieõiguse omanikul oleks va-
badus teha metsaga, mida iga-
nes soovib. 

Metsa kui olulise loodusres-
sursi kasutamist on õigusak-
tidega ühiskonna huvides kit-
sendatud. Piirangud kehtivad 
juhul, kui omanik soovib ise 
oma metsa raiuda, aga ka siis, 
kui metsa kellelegi müüa soo-
vitakse.

Metsaseaduse kohaselt võib 
metsaomanik metsaraiet teha, 
kui ta on saanud selleks kinnis-
asja asukohajärgse keskkonna-
teenistuse nõusoleku. Loa saa-
miseks peab täitma metsateati-
se blanketi ja selle tähitud kir-
jaga või isiklikult keskkonna-
teenistusele üle andma. Kesk-

Metsa majandamisel peab 
arvestama ühiskonna huvidega

Jaanus Aun 
Eesti Erametsaliidu 
juhatuse esimees 

konnateenistusel on kohustus 
metsateatis 15 tööpäeva jook-
sul läbi vaadata ja kavandatud 
raie nõuetele vastavuse kor-
ral märkida sellele, et tegevus 
on lubatud. Metsateatis kehtib 
ühe aasta.

Raieloa saamiseks ei piisa 
ainult sellest, et metsaomani-
ku raiesoov on kooskõlas sea-
dusega. Tähtis on, et kavan-
datav raie oleks ka märgitud 
majandamis kavas. Keskkonna-
teenistus peab kontrollima ka-
vandatud uuendus-, harven-
dus- ja valikraie vastavust 
metsa majandamiskavale. 

Ka metsamajandamiskava-
de kehtivuse ja nende koosta-

mise osas on viimasel ajal toi-
munud seadusandluses oluli-
si muudatusi. Üks neist seis-
neb selles, et kava olemasolu 
on erametsas raie tegemise 
eeltingimuseks, ilma milleta 
ei saa üldjuhul metsaraiet te-
ha. Samuti võib nüüdsest ka-
va koostada ainult vastava te-
gevusloaga metsakorralduset-
tevõtja. Tegevus load väljastab 
metsakaitse- ja metsauuendus-
keskus, kellelt saab ka infor-
matsiooni metsakorraldajate 
kohta. Kava koostatakse küm-
neks aastaks ja sinna tuleb kir-
jutada kõik raied, mida metsa-
omanik õigusaktide kohaselt 
oma metsas teha võiks. Kehtib 
põhimõte, et kava koostaja ei 
või metsa omanikule võrreldes 
õigus aktidega täiendavaid pii-
ranguid seada.

Litsentsita metsakorralda-
ja koostatud kava (nn vana 

kava) tuleks saata keskkonna-
teenistusse kehtestamiseks. Nii 
omistatakse ka nn vanadele ka-
vadele õiguslik kehtivus. Sea-
duse kohaselt on igal omani-
kul õigus saada kava riigi ku-
lul. Erandina ei pea kava tege-
ma metsatükile, mille suurus 
on alla kahe hektari.

Metsaseadus lubab füüsili-
sest isikust metsaomanikul il-
ma metsateatiseta raiuda tuu-
leheite-, tuule- ja lumemurru-
puid, kui neid on alla 5 prot-
sendi eralduse tagavarast. Tal 
on ka õigus raiuda metsamaa 
iga hektari kohta aastas 3 tm 
puitu, kui raiutava puidu üld-
kogus ei ületa kinnistu kohta 
15 tm aastas. See tähendab, et 
metsas tormi poolt pikali ae-
tud puu võib luba küsimata ära 
koristada, samuti peab talvise 
küttepuu bürokraatiata oma 
metsast kätte saama.

Metsa majandamine käib ka erametsas kindla kava kohaselt, mistõttu ei tohi erametsa omanik ka näiteks tormimurdu 
lihtsalt oma suva järgi koristama asuda.                             Foto: Andras Kralla

� Kasvava metsa raieõiguse 
müümisel on tegemist tehin-
guga, kus ostjale antakse õi-
gus metsa raiuda ning oman-
dada ka raiest saadud metsa-
materjal. Õigusaktidega on 
sellisele lepingule kehtestatud 
hulgaliselt kohustuslikke nõu-
deid. Esmalt tuleb silmas pida-
da, et raieõiguse võõrandami-
ne peab alati olema sõlmitud 
vähemalt kirjalikus vormis. Li-
saks peab müüja tõendama, et 
ta on tõepoolest metsa omanik. 
Selleks tuleb lisaks isikut tõen-
davale dokumendile esitada 
maaomandiõigust tõendav väl-
javõte kinnistusraamatust ning 
metsateatis, millel keskkonna-
teenistuse raiet lubav märge. 
Raieõiguse ostja peab ka ise 
selliste dokumentide esitamist 
nõudma. Lisaks on keskkon-
naministri määruses 17. märt-
sil 1999 sätestatud hulgaliselt 
nõudeid lepingu sisu osas. 

Praktikas on suurimad prob-
leemid tekkinud just raieala 
ebapiisavast määratlemisest. 
Suuliselt on küll raie koht täp-
selt paika pandud, kuid lepin-
gus on pahatihti nimetatud ai-
nult katastritunnus või maaük-
suse nimi. Nii avastabki paha-
aimamatu metsaomanik, et eri-
nevalt kokkulepitust on raieks 
langenud hoopis suurem metsa-
tükk. Kindlasti tuleb põhjali-
kult suhtuda lepingus ka vastu-
tuse sätete kajastamisse. 

Tähtis on ka meeles pida-

Raieõiguse müügi korral tuleb raieala 
lepingus täpselt määratleda

da, et kahe nädala jooksul pä-
rast raieõiguse müümist tu-
leb metsaomanikul saata kesk-
konnateenistusele raieõiguse 
müügi teatis. Dokumendi esi-
tamata jätmine, aga ka raie-
õiguse müügilepingu nõuete-
le mittevastav vormistamine 
võib seaduse kohaselt kaasa 
tuua trahvinõude. Praktikas on 
keskkonna inspektsioon trahvi-
otsuseid küllalt sageli teinud.

Siiski tuleb trahvist rohkem 
karta kehvast lepingust tekki-
vat kahju metsale või omani-
ku rahakotile. Pealiskaudne 
suhtumine lepingu sõlmimi-
sel võib metsaomanikule jätta 
vaid kännud. Jaanus Aun

Raieõiguse müüki 
peab kinnitama leping
Olulisemad punktid, mis pea-
vad raieõiguse müügi lepingus 
olema kindlaks määratud:

kasvava metsa asukoht
tehtava raie liik
raiega hõlmatava pindala 
suurus ja raiest saadav pui-
dukogus
andmed raiekoha piiride ja 
raieks määratud puude tä-
histamise kohta
raie tegemise ja saadud pui-
du väljaveo tähtaeg
raielangi puhastamise viis ja 
tähtaeg
müügihind

Allikas: Jaanus Aun, Erametsakeskus

www.ar
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SMS-

päevapilet

10 krooni 

MASINAD, MIDA VEEL
POLE OLEMAS

AUTOMATION

Projekteerime ja valmistame programmeeritavaid
tootmistehnolooglilisi masinaid, liine, abiseadmeid
toiduainete-, puidu-, elektroonika-, plastmassi- jt
tööstustele.

www.tkib.eeKaabli 11, Tallinn 10112, Tel 6670 845, kontakt@tkib.ee

Laki 12-101, 10621 TALLINN Tel : +372 659 3540 Faks : +372 659 3541 E-post : smc @ smcpneumatics.eeLaki 12-101, 10621 TALLINN Tel : +372 659 3540 Faks : +372 659 3541 E-post : smc @ smcpneumatics.ee

SMC Pneumatics Estonia OÜ
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Delegeerime haldusreformi 
läbiviimise ettevõtjatele 

repliik

juhtkiriEesti haldusreform on nagu Euroo-
pa Liidu põhiseaduslik lepe, mis 
vaagub hinge. Pärast peaminis-

ter Andrus Ansipi eelmise nädala väl-
jaütlemisi tekib paratamatult küsimus: 
kuidas edasi?

Äripäev kutsub üles hoopiski ette-
võtjaid toppavat haldusreformi kän-
nu tagant lahti päästma: kandideerige 
sügisestel kohalikel valimistel kohali-
ke omavalitsuste volikogudesse ja vii-
ge haldusreform läbi.

Söaka väljaütlemisega Jüri Mõis, tol-
lal siseminister, rääkis mõned aastat 
tagasi Äripäeva toimetuses, et haldus-
reformi saab läbi viia üksnes “ülevalt” 
poolt ehk jõuga – jäigalt ja vastuvaid-
lematult administreerides. Kindlasti oli 
tal õigus toona ja on õigus tänagi. 

Kuid kuus parlamendierakonda ei 
kirjuta iialgi alla oma surmaotsusele, 
mis niiviisi tegutsedes järgneks. Jõu-
liselt ülevalt administreerides langeks 
poliitikute populaarsus järsult – eriti 
ohtlik on see just enne kohalikke vali-
misi. Vallaametnikel avaneks hea või-
malus rahvas poliitikute vastu üles äs-
sitada.

Haldusreformi edenemine “altpoolt” 
ehk valdade vabatahtlikkuse tasandilt 

on samuti praktiliselt lootusetu, sest 
kaheksa reformimisele kulunud aas-
taga on ühinenud vaid paarkümmend 
valda umbes kahest ja poolest sajast. 
Sellise kiirusega kestaks haldusreform 
aastakümneid, kui mitte tervet aasta-
sada. Kindlasti ei saa niisuguse protses-
si kohta öelda: kaua tehtud, kaunikene. 
Kogu selle aja jooksul kulutataks re-
formimisprotsessile pidevalt raha, sest 
üldkulud jookseksid ju edasi. 

Ent vallaametniku tasandilt: miks 
peaksin just mina kirjutama alla oma 
vallandamisotsusele, kuna ühend vallas 
pole nii palju ametnikke vaja? Ja valla-
vanemaidki saab olla vaid üks. Seega 
toimub altpoolt haldusreformi vaikne 
väljasuretamine.

Pähkliiva on peaminister Andrus 
Ansipi väljaütlemises, et riik ehk maksu-
maksja ei peaks valdade ühinemise-
le peale maksma. Samas, kui vallad ei 
saaks liitumise preemiaraha, soikuks 
alt tulev initsiatiiv täielikult.

Just kolmas jõud – ettevõtjad – peaks 
asja käsile võtma, sest nemad on ko-
haliku elu edendajad. Jääksid ära tüh-
jad teoreetilised vaidlused, kas suurem 

vald on efektiivsem kui väike, ja kuidas 
seda arvutada; samuti need, kas ten-
dents Euroopas on omavalitsuste ühi-
nemisele või hoopis eraldumisele, väik-
semaks muutumisele. Kindlasti on näi-
teid nii ühe kui ka teise kasuks.

Vaid kohalikud ettevõtjad, kes loo-
vad vallas uusi töökohti ja uut väärtust, 
tunnevad tõenäoliselt kõige paremini, 
kuidas vallapiirid võiks joosta. Võib-ol-
la on ettevõtjal ka naabervaldades või 
-linnades firma või mitu, mistõttu oleks 
otstabekas bürokraatia vähendamiseks 
omavalitsused ühendada, firmad “kon-
solideerida”, nagu ühendati omal ajal 
väikseid kolhoose. 

Või vastupidi: kui omavalitsusel 
on mingi tugev oma kaubamärk, 
siis pühenduda selle arendami-

sele ehk jätkata üksi (nagu miljonär-
kolhoos). Peamine on, et haldusrefor-
mi paneks liikuma majanduslik ots-
tarbekus, sest siis on asjast lõppkokku-
võttes kasu. Just selle üle on kõige pä-
devam otsustama ärisektor – kohalikud 
ettevõtjad –, mitte poliitikud ega valla-
ametnikud.

 Aivar Hundimägi
aivar.hundimagi@aripaev.ee

Kütuseaktsiisi tõus asendati 
elektrimaksuga
Hea uudis: eelmisel nädalal valitsusse jõudnud järgmise aas-
ta riigieelarve projektis on loobutud kütuseaktsiisi ennak-
tõstmisest. Halb uudis: riigieelarve täiendavate kulude kat-
miseks võetakse raha Eesti Energiast. Eesti Energialt loodab 
riik riigikassasse saada 400 miljonit krooni. 

Sisuliselt asendatakse kütuseaktsiisi tõus elektrimaksu-
ga. Valitsus saab muidugi riigieelarve kulud kaetud ja nopib 
plusspunktid, sest valijate pahameel suunatakse Eesti Ener-
gia vastu. Jackpot’i võiks aga praegune valitsus võita nii, et 
enne Riigikogu valimisi vahetab minister Edgar Savisaar kii-

re elektri hinna tõusuga eestlasi kiusava pa-
ha Gunnar Oki Eesti Energia juhi kohal väl-
ja. Samal ajal käivitub aga telereklaam, 
milles elektriposti otsas turniv Heimar Lenk 
lubab elektri hinna kontrolli all hoida.  

4. juuli 2000

Eesti Energia ja Latvenergo koostöö viib börsile
Eesti Energia ja Latvenergo esitasid koostöökava, mis näeb et-
te ühisettevõtte aktsiate noteerimist börsil. Ettevõtte uueks ni-
meks saaks Balti Energia Grupp, kirjutas Äripäev viis aastat ta-
gasi.

Kui Läti valitsus kinnitab sarnase protsessi, siis võimaldab 
ühendatud ettevõtte osaline erastamine ühinemisel loodud 
väärtuse realiseerida, põhjendas Eesti Energia oma teates akt-
siate börsil noteerimist. Lisaks muudab ühinenud firma notee-
rimine börsil firma tegevuse paremini jälgitavaks ja kontrollita-
vaks. Balti Energia Grupi organisatsioon jagatakse neljaks äri-
üksuseks. Need on tootmise, põhivõrgu, jaotusvõrgu ja kliendi-
teeninduse ning tugiteenuste äriüksused. Uue ettevõtte juhti-
mispõhimõtted annavad äriüksustele laia iseseisvuse äritegevu-
sega seotud küsimustes, välja arvatud küsimused, mis kuuluvad 
Balti Energia Grupi, Eesti Energia ja Latvenergo nõukogude, ju-
hatuste või aktsionäride üldkoosolekute kompetentsi.

Hetkeseis: Kava jäi jutu tasemele – energiafirmat meie 
börsil pole.

Äripäev 5 aastat tagasi

Mentorlus on kahe inime-
se koostöösuhe, kus koge-

nud ettevõtja ehk mentor an-
nab oma teadmised nõustatava 
ehk mentii käsutusse tema isik-
liku ja professionaalse arengu 
toetamiseks. See Euroopas ja 
USAs üsna levinud tegevus ko-
gub Eestis üha enam huvili-
si. Ehkki praegu on mentorlus 
meil veel suhteliselt vähe levi-
nud, on osalejaid leidunud mit-
messe mentorlusprogrammi. 
Mentoriks olemise eest tasu 
ei maksta, kuid ettevõtjad tõ-
devad, et avastavad mentori-
na palju uut ning tunnetavad 
seda ühiskonnas hinnatud te-
gevusena. 

Ettevõtluse Arendami-
se Sihtasutus (EAS) käivitas 
2004. aastal katseprojekti ees-
märgiga parandada alustavate 
ettevõtete ettevõtlusteadmisi 
ja nii aidata kaasa jätkusuut-
like ettevõtete tekkele. Mento-
ri tuge võimaldati 32 stardiabi 
saanud alustavale ettevõtjale. 
Kaasatud mentoritel oli vähe-
malt viieaastane edukas ette-
võtluskogemus ning teadmi-
sed juhtimisest, planeerimi-
sest, finantseerimisest ja tu-
rundusest. 

Enamik mentori-mentiipaare 
on hinnanud koostöö edukaks. 
Abi on osutatud alates lepingu-
te vormistamisest kuni koos-
tööpartnerite leidmiseni. Kõige 
enam nõu on mentiid otsinud 
turunduse ja finants ressursside 
leidmise osas. Erinevalt kon-
sultandist ei paku mentor val-
mis vastuseid, vaid juhib prob-
leemidele tähelepanu ja aitab 
mentiil endal sobiliku lahen-
duseni jõuda. 

Katseprojekt andis ideid, 

kuidas edaspidi mentorite-
mentiide koostööd veelgi pa-
remini korraldada. Sügisel al-
gavas voorus on EAS plaani-
nud anda mentorluse põhitead-
misi ligi 130 soovijale. Nende 
hulgast moodustatakse ka 60 
mentori-mentii paari. 

Uuendusena laiendab EAS 
sügisel mentiina osalemise või-
malust ettevõtjatele, kes on te-
gutsenud kuni kolm aastat ja 
kelles on märgata kasvupotent-
siaali. Eriti ootame ettevõtjaid, 
kes ekspordivad või kavatsevad 
alustada eksporti. Ka mitmed 
katseprojektis osalenud men-
torid on avaldanud soovi abis-
tada ettevõtteid, kes on jõud-
nud oma arengus kaugemale ja 
võitlevad teistsuguste problee-
midega kui nullist alustajad. 

Mentorlusprogrammis osa-
lemist ei tasustata ega nõuta ka 
osalejatelt tasu. Mentoriks ole-
mine pakub lisaks ühiskondli-
ku kasu loomisele võimalust 
osaleda koolitustel, seminari-
del ja õppereisidel, tulla välja 
igapäevasest töökeskkonnast, 
luua kontakte teiste mentorite 
ja mentiidega, rahulolu teiste 
aitamisest, uhkust mentii saa-
vutuste üle, oma teadmiste ja 
kogemuste rakendamist uutes 
valdkondades, info vahetamist, 
aja mahavõtmist oma töö ja 
motiivide üle mõtlemiseks.

Mentori-mentii koostöö
Kalev Laul 
EASi 
mentorlusprogrammi 
koordinaator

Tarbijad peavad reklaami-
kampaaniate puhul arves-

tama, et sageli on näiliselt üli-
soodsa pakkumise taga tingi-
mused, millega tuleb kindlasti 
tutvuda, et mitte hiljem lepin-
gu sõlmimisel pettuda. Näitena 
võib siinkohal tuua erinevate 
mobiilifirmade reklaamikam-
paaniad, mis lubavad tasuta 
telefone või eriti soodsaid kõ-
neaegu, kuid soodsate pakku-
miste varjus selguvad sageli le-
pinguga seatud lisatingimused, 
näiteks tähtajaline liitumisle-
ping või minimaalne arve.

Aknareklaamid eksitavad, 
kui ei ole täpselt kirjeldatud, 
mida hind täpselt sisaldab. On 
lubatud reklaamida ja müüa 
aknaid, mis ei sisalda näiteks 
aknapõskede viimistlust või vä-
lispleki paigaldust. Lisateenu-
seid võib reklaamitavale kau-
bale alati juurde pakkuda, kuid 
see peab olema arusaadavalt ja 
selgelt teavitatud. Kui kauple-
ja seab tarbija olukorda, kus li-
saks reklaamitud hinnale mak-
sab tarbija veel erinevate lisa-
de ja teenuste eest, millest ei 
ole tarbijat eelnevalt teavita-

tud, on tegu juba eksitava rek-
laamiga.

Igasugune eksitav reklaam 
on reklaamiseaduse järgi kee-
latud. Tarbijat ei tohi eksita-
da hinna, kauba või teenuse 
omaduste ega muude asjaolu-
de kohta vale teabe andmise-
ga. Tarbijale on oluline, et rek-
laam oleks üheselt arusaadav. 
Tarbijakaitseameti poole on sa-
geli pöördunud pettunud tarbi-
jad, kes on saanud soodusmüü-
gi reklaamlehe. Poodi jõudes 
on aga kaup juba otsas.

Soodusmüügi korral peab 
välja reklaamitud soodushin-
naga kaupa jätkuma kuni kam-
paania lõpuni. Reklaamlehed, 
mis sisaldavad ka lauset “pak-
kumised kehtivad, kuni kaupa 
jätkub”, on vastuolus kauban-
dustegevuse heade tavade ja 
kommetega.

Kaupa olgu saada kampaania lõpuni

Eda Amur 
tarbijakaitseameti 
tarbijapoliitika ja avalike 
suhete osakonna 
peaspetsialist

Loe ka Kertu Ruusi kolumni 
“Alternatiiv igavesele firma 
juhtimisele ja golfile”, 21.06.

Eksitava reklaami teemal 
loe ka 20.06 Postimehest.

Loe ka uudist lk 6–7.
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Euroopa Keskpangal (EKP) 
on aeg oma jõudu näidata. 

Vaevalt kuu pärast seda, kui 
Prantsusmaa ja Holland Euroo-
pa põhiseadusleppe tagasi lük-
kasid, lõppes ELi tippkohtumi-
ne Brüsselis kibestunud rah-
vusliku egoismi orgiaga, ilma 
et ELi eelarves oleks kokkulep-
pele jõutud. 

Ajal, mil Euroopa on polii-
tilises keerises, peab EKP ole-
ma selle stabiilsust pakkuvaks 
ankruks. 

Euroopa majanduse taas-
tumist takistab sügav usaldus-
kriis. Tarbijad, kel puudub 
kindlus, et nende poliitilised ju-
hid suudavad nende ees olevaid 
probleeme lahendada, säästa-
vad halbadeks päevadeks. Ette-
võtjad aga tõrguvad investeeri-
mast, sest nad pole veendunud, 
et valitsused viivad ellu vajali-
kud majandusreformid. 

Nagu häbiväärne Brüsseli 
tippkohtumine selgelt näitab, 
on see usaldamatus ELi polii-
tilise juhtkonna vastu õigusta-
tud. Selle asemel, et tegelikku-
ses midagi konstruktiivset ELi 

põhiprobleemi suhtes ette võt-
ta, reformida kulukaid heaolu-
riike, et tagada konkurentsivõi-
me, peidavad ELi poliitilised 
liidrid end nõrkade argumenti-
de taha, nagu “ultraliberaalsed 
anglosaksi mudelid”, Briti taga-
simakse ja kõrged intressimää-
rad, justkui oleks EKP süüdi ELi 
majanduslikus nõrkuses. 

Et EKP iseseisvust õõnesta-
da, katsuvad Euroopa rahan-
dusministrid oma hääleõigust 
keskpanga otsuste tegemisel 
suurendada. Luksemburgi pea-
minister ja eurogrupi esimees 
Jean-Claude Juncker kinnitas 
Europarlamendi majandus- ja 
rahanduskomitee ees, et euro-
tsooni rahandusministrid peak-
sid olema EKP-le oma huve väl-
jendades jõulisemad. Ta kutsus 
üles “avatud ja ausatele” kõne-
lustele euromaade rahandusmi-
nistrite ja EKP vahel. Aga kelle-

le neid kõnelusi tarvis on? Kõik 
eurotsooni rahandus ministrid 
kinnitavad vaid kooris, et int-
ressimäärasid tuleb alandada, 
ja see ei aita Euroopal majan-
duslikult taastuda.

EKP on andnud ELile pi-
ka stabiilsusperioo-
di rekordmadalate 
intressimääradega. 
“Viimane asi, mi-
da Euroopa praegu 
vajab, on intressi-
määrade kärpimi-
ne,” kinnitab üks 
mõjukas EKP nõukogu liige. 
Välisele poliitilisele mõjule ka-
pituleerumine pole kellegi aru-
saam stabiilsuse ankrust. Eu-
ro kukuks kokku ja EKP usal-
dusväärsusel oleks lõpp peal. 
Veel enam, EKP peaökonomist 
Otmar Issing prognoosib, et 
pika ajalised intressimäärad lii-
guvad üles, mitte alla – nii, kui-
das inflatsiooniootused suure-
nevad. Nii et intressimäärade 
kärpimine poleks mitte ainult 
rumal, vaid ka hullumeelne. 

Ja EKP ei alanda määrasid 
hoolimata sellekohastest vihje-

test. Keskpank hoiab oma joont 
ja näitab sellega ELi kodanike-
le, et on vähemalt üks ELi insti-
tutsioon, mida saab usaldada. 

See on ülimalt oluline. Aja-
lugu näitab, et poliitilised kee-
rised viivad tihti inflatsiooni-

ni, mis toob ainult 
kaasa veel suurema 
kaose. Eurooplased 
võivad oma viimase 
euro panti panna, et 
EKP ei lase veri sulis 
ühisrahal inflatsioo-
ni saagiks langeda 

ainult seepärast, et nende po-
liitilised juhid, kes pole oma 
tööga toime tulnud, kardavad 
oma ametit kaotada. 

EKP julgus oma põhimõtete-
le kindlaks jääda peaks olema 
eeskujuks ka Euroopa juhtide-
le. Kui nad mõistvad, et nad ei 
suuda EKPd hirmutamisega en-
nasthävitavale intressimäärade 
kärpimise teele ajada, võivad 
nad end isegi kokku võtta ja 
juhtima asuda – selleks nad ju 
lõppude lõpuks valitud on.
Copyright: Project Syndicate, 2005. 

www.project-syndicate.org

Melvyn Krauss 
Stanfordi Ülikooli 
juures asuva Hooveri 
Instituudi analüütik

Kriisis ELi ankruks peab saama Euroopa Keskpank

Ühtki riski ei maksa alahinnata
Äripäevas algatatud diskus-

sioon valmisolekust üleuju-
tuseks Tallinnas on kiiduväär-
ne. Siiski on olemas ka teiste 
suurte õnnetuste riskid, mille 
toimumise tõenäosus on sama-
väärne üleujutusega.

Kindlutusselts arvestab ena-
miku looduskatastroofide (nt 
üleujutuste, tormide, maavä-
rinate, tsunami, põua, rahe ja 
külma) toimumise tõenäosust 
mitte ainult kindlustusmak-
se hinna määramiseks, vaid 
ka võimalike kahjude enneta-
misest tulenevat säästu silmas 
pidades. 

Riskid igapäevaelus
Igapäevaelus ümbritsevad meid 
tinglikult kolme raskusastmega 
ohud ehk riskid. 

1) Väikesed ja sagedasti juh-
tuvad kahjud, mille teokssaa-
misega oleme juba harjunud. 
Neid peetakse üldiselt tava-
pärase tegevuse osaks ja nen-
dest tuleneva kuluga on ka ju-
ba ette arvestatud. Näiteks ker-
ged olmeõnnetused. 

2) Keskmise ulatusega kah-
jud, mille toimumine on tõe-
näoline, kuid mida ei saa lu-
geda tavapärase tegevusega 
(näiteks elamu haldamisega, 
sõduauto kasutamisega) kaas-
nevaks. Selliste kahjude taga-
järgedega toimetulekut tuleb 
finantseerida juba pikaajali-
se perioodi vältel kogutud va-
hendite arvel. Kuid nende kulu-
tuste katmine ei mõjuta olulisel 
määral elustandardit. 

3) Väga suure ulatusega 
kahjud, mis on tavamõistes 
ebatõenäolised, kuid mille toi-
mumise korral on kahju ulatus 
suur. Kindlasti on selliste õnne-
tuste tagajärgede likvideerimi-
ne täiendava finantseeringuta 
raske ja mõjutab otseselt kan-
natanute majandusseisu võrrel-
des kahjueelse perioodiga. 

Toodud loetelust on soovita-
tav teise ja kolmanda grupi ris-
kide vähendamiseks omada te-

gevuskava ja tagada ka vajali-
kud finantsvahendid võimaliku 
kahju korvamiseks. Suuri ris-
ke on lihtne maandada, andes 
need kindlustusseltsile. Suur-
te riskide toimumise tõenäo-
suse määramine ja sellest tu-
lenevalt ka vajaliku kindlustus-
makse määramine on keeru-
kas tegevus. Kahju suurust ja 
kindlustusmakset mõjutab ka 
inimeste ettevalmistus sarnas-
teks juhtumiteks. 

Üha enam peaksid riiklikud 
struktuurid pöörama tähele-
panu suurõnnetuste enneta-
misele. Eelkõige peaksid oma-
valitsused vastutama selle eest, 
et oleksid olemas tegevuskavad 
kahjude ärahoidmiseks, suur-

õnnetuste tagajärgede vähen-
damiseks ja elanikkonna teavi-
tamiseks eriolukordades. 

Näiteks oli Pärnus jaanuari-
tormi ajal prognoos veetõusu 
kohta suhteliselt täpne, kuid 
käitumisjuhendid ei jõudnud 
elanikkonnani piisava tõsiduse-
ga. Nii ei olnudki Eestis 9. jaa-
nuaril ettehoiatamisest hooli-
mata lihtne elanikel adekvaat-
selt reageerida. Polnud ju piisa-
valt selge, mida tähendab vee-
taseme tõus 3 meetrit Pärnus. 
Milline linnaala oleks turvali-
ne? Nüüd on selline teadmine 
olemas – Pärnu linnavalitsuse 
eestvedamisel koostati üleuju-
tusohtlike alade kaart.

Tartu annab eeskuju
Väga hea näide on Tartu (seal 
küll on tulvavee ohtlikuks pii-
riks 33 m üle Kroonlinna nul-
li). Tartus valmis viimane uuri-
mus enne jaanuaritormi. Linna-
valitsuse tellimusel tegi sel-
le Tartu Ülikool 2004. aastal. 
Uuring sisaldab ka soovituslik-
ke abinõusid alates detailpla-
neeringu koostamisel arvesta-
tavatest faktoritest ja võimalike 
kaitserajatiste planeerimisest 
kuni ohustatud piirkondade 
määratlemiseni. Selline ette-
valmistus võimaldab kindlasti 
ohuolukorras reageerida teadli-
kult. Selliste uuringute tegemi-
ne on kindlasti vajalik ka mit-
mes teises Eesti linnas. Näiteks 
Haapsalu linnale oleks kindlas-
ti selline kaart kasuks.

Üleujutusohtlike piirkonda-
de ehitistele on vaja turvalisu-
se tagamiseks täiendavaid kait-
semeetmeid. Sellest lähtub ka 
kindlustusandja, nõudes näi-
teks tugevdatud vundamenti 
ja kaitsega kaldaala.

Ka tavapärasest tugevam 
vihmasadu, nagu seda oli mul-
lu 29. juulil Tallinnas, võib põh-
justada olulise kahju. Vee alla 
jäi siis suhteliselt suur piirkond 
Tuukri, Tehnika ja Raudtee tä-
nava piirkonnas. 4.–7. augusti-

ni 2003 oli tugeva vihma taga-
järjel üle ujutatud osa Ida-Vi-
rumaast. Veel meenub lähimi-
nevikus keeristorm Rakveres 
(oli ka inimohver) ning rahe 
Lõuna-Eestis (ainuüksi Ifis re-
gistreeritud hoonete ja rajatis-
te kahjude arv ületas saja). Sel-
liste juhtumite analüüsimine 
aitab hinnata võimaliku kahju 
suurust ja ka kahju ennetami-
se võimalusi. 

Edasikindlustusseltsi Swiss 
Re andmeil põhjustasid eel-
misel aastal looduskatastroo-
fid 97% kahjudest maailmas. 
Inimestegevusest põhjustatud 
kahjusid oli vaid 3%. Kindlus-
tusseltside statistikast (“Topics 
2000”) järeldub, et loodusjõu-
dude tekitatud kogukahjust on 
suurim osakaal maavärinail 
(35%), tormidel (28%) ja üle-
ujutustel (30%).

Samas on suurõnnetusteks 
valmistumine kulukas ja pika-
ajaline tegevus. Nii võib ju ka 
näitena tuua Tallinna valmis-
oleku suhteliselt suure riski 
maandamiseks, mis on seotud 
naftasaaduste veoga läbi Tallin-
na sadama. Sellise riski maan-
damiseks on parim võimalus 
suunata vedu tiheda asustuse-
ga Tallinnast välja. Selleks on 
olemas ka plaan, kuid teostus 
on kallis ja kahjuks nõuab pal-
ju aega. 

Seega pole üleujutused ja 
tormid ainsad riskid, millega 
peab arvestama. Kuid alustama 
me peame ja kindlasti on kasu 
suurim siis, kui avalikkus on 
kaasatud. Seetõttu on Äripäeva 
Tallinna üleujutuskaart kahtle-
mata samm õiges suunas. Kuid 
samuti peaks avaldama kaar-
di, mis juhtunuks, kui 25. mail 
Muuga sadamas oleks ka vagu-
nitest aurustunud bensiin süt-
tinud? Ka sellistes olukordades 
on parem käituda varem mää-
ratud reeglite alusel.

Mihkel Uibopuu
If Eesti Kindlustuse kindlustusdirektor

” Mis juhtunuks, 
kui 25. mail Muu-

ga sadamas oleks ka 
vagunitest aurustu-
nud bensiin süttinud? 
Ka sellisteks puh-
kudeks peab olema 
valmis. 

655 2128
655 6100

655 6825
50 54 760

FIRMAD • KONSULTATSIOONID • KAATRID

www.sfi.ee

AUTENTE
VALMIS OSAÜHINGUD

RAAMATUPIDAMISTEENUSED
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A Cltius onsult
FIRMADE ASUTAMINE JA MÜÜK

Tõnismägi 3a, tel 646 3760

info@altius.ee

www.altius.ee

Chrysler•Jeep•Chevrolet•Ford

Tel 678 1888 (Tallinnas), 730 4222 (Tartus)

” Intressimää-
rade kärpi-

mine poleks üksi 
rumal, vaid hul-
lumeelne: euro 
kukuks kokku.

Loe ka: “Ohtlik vaade mere-
le” 17. juuni Äripäevas.

1. ettevõtte nimi: 
2. äriühingu juriidiline vorm: 
3. äriregistri kood: 
4. ettevõtte põhitegevusala ja selle osakaal 

käibest (%): 
5. tegevusvaldkond: 
6. tegevjuhi nimi: 
7. tegevjuhi ametinimetus: 
8. tegevjuhi isiklik e-posti aadress (märkus: 

ainult Äripäevale isiklikuks kasutamiseks, 
seda aadressi ei avalikustata): 

9. asutamisaasta (kuupäev.kuu.aasta): 
10. aadress, ka juriidiline aadress: 
11. telefoninumber: 
12. faksinumber: 
13. ettevõtte e-posti aadress: 
14. ettevõtte kodulehekülje aadress: 
15. ettevõtte põhiomanikud (koos osalusprot-

sendiga): 
16. tütarettevõtted: 
17. millisesse kontserni kuulute: 
18. kui kuulute kontserni (gruppi), kas soovite 

osaleda edetabelis eraldi? 

 Kui soovite esitada kontserni (grupi) 
konsolideeritud andmed, siis tütarettevõte (-
ettevõtted) eraldi samas edetabelis võistelda 
ei saa.

19. töötajate arv 2003 aasta lõpus: 
20. töötajate arv 2004. aasta lõpus: 
21. 2003. aasta realiseerimise netokäive 

kroonides: 
22. 2004. aasta realiseerimise netokäive 

kroonides: 
23. 2005. aasta prognoositav realiseerimise 

netokäive kroonides:
24. 2003. aasta puhaskasum/kahjum* majan-

dustegevusest kroonides: 
25. 2004. aasta puhaskasum/kahjum* majan-

dustegevusest kroonides: 
26. 2005. aasta prognoositav kasum/kahjum* 

majandustegevusest kroonides: 
27. omakapital 2003. aasta lõpus kroonides: 
28. omakapital 2004. aasta lõpus kroonides:
* kasum enne makse
 Eeltoodud andmete avaldamine on tasuta.

ilmub 8.09 Äripäev annab ülevaate valdkonna ettevõtetest ja nende 
majandustulemustest. TOPis osalemiseks palume saata 
järgmised andmed.

Andmed saata hiljemalt 18.07 
oilme.muru@aripaev.ee, faks 6670 275, telefon 6670 120, Õilme Muru

Harju maa TOP
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MÜÜA 
TEGUTSEV ETTEVÕTE 

Rakveres.
Tegevusaladeks on linnasesiirupi valmistamine ja pesu-
majateenused. Kinnistul pindalaga 3631 m2 asuvad: 
3korru seline tootmishoone aluspinnaga 412 m2, metallist 
laohoone 400 m2, silikaadist laohoone 200 m2, maagaa-
siga köetav katlamaja ja puurkaev sügavusega 100 m.

Info telefonil 51 84 312
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palju õnne!

Suurel Munamäel 
asuv kümne miljo-
ni krooni eest reno-
veeritud ja liftiga va-
rustatud vaatetorn on 
Haanja valla ainus all-
asutus, mis kohaliku 
omavalitsuse kukrut 
täidab.

 Väinu Rozental 
vainu.rozental@aripaev.ee

Haanja vallavanema Juri 
Gotmansi kinnitusel planeeri-
vad nad tänavu saada 0,4 mil-
jonit krooni piletitulu, mis suu-
natakse valla arendusprojekti-
desse. Lisaks vallale teenivad 
Haanjamaa kompassiks kuju-
nenud vaatetorni külastajate 
pealt kohalikud suveniirimüü-
jad, kauplused, majutuse ning 
toidu pakkujad. 

“Me toonitasime ka Pharelt 
vaatetorni rekonstrueerimiseks 
raha küsides, et torn jääb val-
lale tulutoovaks ettevõtteks,” 
räägib Gotmans. Haanja vald 
sai Euroopa Liidust vaatetorni 
kaasajastamiseks poole vaja-
minevast summast ehk 5 mil-
jonit krooni. 

Suure Munamäe 29 meet-
ri kõrgune vaatetorn on val-
la käes alates 2002. aasta sü-
gisest, enne seda rentis vaate-
torni Võrumaa muuseum. “Ot-
sustasime rendilepingut muu-
seumiga enam mitte pikendada 
ning hakata tornis ise toimeta-
ma,” lausub Gotmans.

Vaatetorni rekonstrueeri-
misprojektiga alustati 1999. 
aastal. Eelmisel aastal val-
mis asfalteeritud teenindus-
tee, mida mööda saab Balti-
maade kõrgeimasse mäetippu 
kaupa viia ning puudega ini-
mesi sõidutada. Täpselt kuu 
aega tagasi  avas uuenenud 
vaatetorn külastajatele uksed. 
Selle kuu lõpuks valmib jala-
käijate tee.

Torni uhkuseks on väliskül-
jel asuv, üks meeter sekundis 
liikuv lift, mis viib soovijad eel-
viimasele korrusele. Torni tipus 
asuvale vaateplatvormile pää-
seb mööda keerdtreppi. 

Tegelikult projekteeriti lif-

tišaht juba vaatetorni ehitami-
sel 1939. aastal, kuid sõja tõt-
tu jäi lift paigaldamata. “Lisaks 
liftile on tornis nüüd ka teine 
omaaegne unistus – vesiklo-
sett,” lisab Gotmans. Rekonst-
rueerimise tulemusel on vaa-
tetorni esimesel korrusel väike 
kohvik ning peasissekäigu ees 
plats, kus saab korraldada va-
baõhuüritusi. 

Gotmansi sõnul prognoo-
sivad nad, et tänavu külastab 
vaatetorni umbes 40 000 ini-
mest ja lähiaastatel võiks turis-
tide arv suureneda paariküm-
ne tuhande võrra. Nõukogude 
ajal käis Suurel Munamäel aas-
tas ligi 60 000 turisti.

Vaatetorni kui turismimag-
netit on oskuslikult ära kasuta-
mas Võrumaa turismiärimees, 
endine lihatööstuse Wõro Kom-
mertsi juht Aigar Pindmaa. 
Kolm aastat tagasi ostis ta 
Haanja vallalt Suurele Muna-
mäele viiva jalgtee vastas ligi 
0,5 hektarit maad. 

Juuni keskel avas Pindmaa-
le kuuluv OÜ Pintmann Vara 
seal 80kohalise Muna Kohviku 
ja peatselt valmib 30kohaline 
autoparkla.

“Kohviku rajamise mõte 
seisneb selles, et einestavate-
le või niisama sisseastuvate-
le turistidele reklaamida üht-
lasi meie teisi tegemisi,” selgi-
tab Pindmaa, miks ta investee-
rib Suure Munamäe lähedusse 
üle kolme miljoni krooni. “Ja 
ega me kadedad ole – reklaa-
mime ka Võrumaa muid turis-
miobjekte.” Pindmaale kuulub 
Võru linna piiril asuv Kubija 
hotell ja Haanja vallas asuv 
Haanjamehe turismitalu.

Küsimusele, kas Pindmaa 
kavatseb oma eramaale raja-
tava autoparkla muuta näiteks 
vaatetorni külastajate jaoks ta-
suliseks, vastab Pindmaa, et ta 
pole seda võimalust veel kaa-
lunud. “Enne vaja ikka kõik 
korralikult valmis teha ja al-
les siis langetan otsuse,” üt-
les Pindmaa ja lisas muigvel-
sui, parafraseerides “Tõe ja õi-
guse” tegelast vanahärra Mau-
rust: “Pindmaa on alati kodus 
ega maga kunagi, kui temale 
raha tuuakse.”

Rekonstrueerimine 
läks maksma 
10 miljonit krooni

vaatetorn  ............................7 
sh lift 1,6
teenindustee  ................... 1,6
jalgtee  ............................. 1,4 

Pool rahast tuleb Euroopa 
Liidust, mln kr

Phare  .............................. 5,0
Ettevõtluse Arendamise 
Sihtasutus  ....................... 2,4
Haanja vald  ..................... 1,2
Keskkonnainvesteeringute 
Keskus  ............................ 1,0
annetused  ....................... 0,4

Allikas: Haanja vallavalitsus

Suure Munamäe vaatetorn teenib  
valla arendamiseks raha

Suure Munamäe vaatetorni 1939. aastal planeeritud, aga sõja tõttu paigaldamata jäänud 
lift sõidutab nüüd külalisi torni eelviimasele korrusele.                            Foto: Väinu Rozental
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Vahur Made
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Diplomaatide Kooli 
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” Ehk aitaks 
karul palavik-

ku alandada ühi-
ne deklaratsioon, 
millega Eesti ja 
Venemaa teatak-
sid, et käesoleva 
piirilepinguga on 
kahe riigi vaheli-
ne piir paika pan-
dud igaveseks.
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