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KAITSETUD KIVIPEAD: kuidas hindavad
kultuuriväärtusi penid ja linnukesed?
Iga skulptuur on ainulaadne kunstiteos, mida leidub omajagu
igas linnaruumis, mis on avatud ööpäevaringselt. Nii saavadki
tumedad jõud oma vandalismirünnakuid iga kell korda saata. Kui
tihti aga reageerib puhastusbrigaad?
Oktoobri lõpus avati rahvusooper Estonia taga monument
esimese wabariigi riigipeast Konstatin Pätsist, mis üsna pea
riietati vandalismimaiguliselt Zorro-maski ja punasesse
rätikukesse, nagu nähtub ERRi käsutuses olevast pildist.
Kombevastane riietus korjati Pätsi pealt ruttu, kuid barbarlikud
ohud jäävad.
Päts ja teised tähtsad monumendid-ausambad on külastamiseks
avatud 24/7 ja rünnatavad nii maalt kui ka õhust. Tallinna
linnainstantside vastustest nähtub, et erilist valmisolekut ei ole
reageerida ja päästa Päts näiteks haisvatest loikudest või
lindude pillutatud „rahapangedest“.
Kõrgeimalt instantsilt ütleb Tallinna keskkonna- ja
kommunaalameti juhataja asetäitja ameti juhataja ülesannetes
Tarmo Sulg, et skulptuuride puhastamise eest vastutavad
linnaosavalitsused. „Keelavaid silte skulptuuride või
mälestusmärkide juurde siiani pandud ei ole. Küsimus on pigem
laiemalt (lemmiklooma)kultuuris,“ ütleb Sulg. „Üldisi
käitumisnorme jälgib enamik inimesi. Usun siiralt, et enamik
loomaomanikke ei lase koeri kunsti peale jalga tõstma, täpselt
nagu ei lasta seda teha lillepeenrasse või kortermajade koridoris.
Aga nagu leidub neid, kes viskavad suitsukonisid
kanalisatsioonikaevu, leidub ka inimesi, kes looma ei jälgi.“
Aste madalamalt instantsilt ütleb Tallinna kesklinna
pressiesindaja Mathi Kivi kaunisõnaliselt, et iga skulptuur on
unikaalne, mistõttu koostatakse pärast kunstiteose valmimist
sellele hooldusjuhend, millest haldaja peab ka lähtuma.
„Konstantin Pätsi monument on Kadrioru pargi hallataval alal ja
vastutusel,“ ütleb Kivi. Ta märgib, et seni pole linnaosavalitsus
saanud pöördumisi-kaebusi skulptuuride rüvetamise kohta.
MEELDETULETUS: Tallinna linnaruumis leidub silte, millega
antakse julgelt märku, et lemmikloomad peavad mujalt põõsaid
otsima.
(Marvel Riik)
Järgmiselt astmelt ütleb Kadrioru pargi juht Ain Järve, et koerad
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ei ole nende hallatavates parkides ja haljasaladel probleemiks.
„Kui linnaruum on korras ja puhas, siis seda hoiavad ja austavad
ka koeraomanikud,“ räägib Järve meepotist, kus siiski leidub ka
tõrvatilkasid. „Talvel lumega on esinenud küll olukordi, kus
koeraomanikud kipuvad sattuma rohke unustamise ohvriks ja
vajalikud kilekotid ununevad koju.“
Kui tihti puhastusbrigaadid viskuvad likvideerima kõikvõimalikke
kultuuritusnähtusi skulptuuridelt? Järve sõnul toimetatakse nii,
nagu inimesed puhastavad oma korteri aknaid: „Peseme igal
kevadel ja hooaja keskel, juulis.“
Kus on kehtestatud nõuded, seal on määratud ka järelevalvaja –
mupo –, kes saab kasutada head sõna, et päästa kunstiväärtusi
halbadest kavatsustest.
Pitsut ikkagi ei huvita Päts.
(Robin Roots)
„Küllap juba see fakt, et ausammaste juures puuduvad keelavad
sildid, on omamoodi kinnituseks, et koertega probleeme ei esine,
“ jagab mupo pressiesindaja Meeli Hunt kiitust pitsude
peremeestele. „Pigem on probleeme lindudega, kes kipuvad
skulptuure väljaheidetega rikkuma.“
Tallinna koerte ja kasside pidamise eeskiri räägib muuhulgas
sellest, et loomapidajal on keelatud lubada koeral või kassil
reostada hoone üldkasutatavaid ruume või ühiskasutuses olevat
territooriumi ja ka viibida rahvakogunemisel või avalikul üritusel,
välja arvatud selleks ette nähtud kohas. Loe lähemalt SIIN. 
 


