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"Minu kümneaastane poeg 
hakkas eriti agaralt arvuti ees 
istuma aasta eest alanud dis-
tantsõppe ja liikumispiirangu-
te ajal, mil lisaks kõikvõimali-
kes eri keskkondades pealesu-
rutud koolitundidele kolis net-
ti ka suhtlus sõpradega," kir-
jeldas kolmandas klassis käiva 
poja ema Diana. "Oma kodu-
kontori töö tõttu ei saanud ma 
lapsele isiklikku sülearvutit lu-
bada, seega pani poisile tema 
oma lauaarvuti kokku IT-spet-
sialistist isa. Ja sealtmaalt ala-
tes oli kuri karjas: vaevu Zoo-
mi-tundidest vabanenud, alga-
sid arvutimängud, alates esial-
gu üsna süütuna tunduvast Mi-
necraftist, lõpetades Robloxi 
eri mängudega, kus veedetak-
se klassikaaslastega tunde jär-
jepanu. Lisaks vaatab poiss Tik-
Toki ja YouTube'i klippe või 
muid videoid, mis – tõsi küll 
– on ehk kohati isegi harivad, 
kuid põhitendentsi, ülearuse 
arvutikasutuse, probleemi see 
mõistagi ei vähenda."

Koroonapandeemia on laste 
ja noorte psühholoogilisi prob-
leeme süvendanud. "Isoleeritus 
tekitab sageli üksildustunnet ja 
muremõtteid ning mõistagi an-
navad praegused piirangud ja 
pinged hoogu juurde ka eri sõl-
tuvuste tekkele, olgu nendeks 
nutisõltuvus, alkohol või muud 
mõnuained," tõi välja SA Tal-
linna Koolitervishoid kooliõde 
Elis Singh Sunar. Kooliõe kin-
nitusel mõjutab praegune krii-
siolukord eriti teismelisi, kes 
on niigi haavatavad ning hel-
lad oma murdeeaga kaasneva-
te muutuste tõttu.

Suvel piirangud lõdvenesid 
ja Diana poeg veetis rohkem 
aega mänguväljakutel. Talvel 
aga jätkus kõik endistviisi ar-
vuti taga. "Kõik kordub sarna-
selt eelmise kevadega – kohus-
tuslikest koolitundidest pääse-
nud poisid suunduvad kohe oma 
mängude manu, mis kestavad 
tunde järjest," nentis Diana. "Ja 
see on kahjuks massiline. Tean 
lapse klassikaaslasi, kes veeda-
vad arvutis veelgi rohkem ae-

ga kui minu poeg – teinekord 
laps ütleb magama minnes, et 
näe, klassivend mängib ikka 
edasi... sealjuures on kell juba 
üksteist öösel!"

Areng või pidur?
Diana ei usu, et arvutimän-

gud laste ajutööd, reageerimis-
kiirust või inglise keele os-
kust soodustaksid. "Küll aga 
on kaasnenud terve rida nega-
tiivseid nüansse, millest peami-
sena olen täheldanud poisi nii-
gi üsna lühikese süütenööri 
veelgi lühemaks muutu-
mist – iseäranis mõnd 
adrenaliinirohket män-
gu sõpradega mängi-
des –, keskendumis-
võime nõrgenemist 
koolitöödes ning 
vastuhakku söögi-
aegadest ja koo-
litööde tegemi-
sest kinnipida-
mise palvete-
le. Ka ei mä-
leta, et laps 
varem, en-
ne arvuti-
sõltuvu-
se küü-
si sat-
tumist 
nii pal-
ju nutu- 
või rae-
vupurs-
keid oleks 
saanud, ro-
pendamisest 
rääkimata."

Enim konf-
likte suhetes va-
nemate ja klas-
sikaaslastega te-
kitavad Diana sõ-
nul just lapse ar-
vutimängud. "Ühe 
kurioosumina käis 
poiss mulle nii kaua 
peale, kuni lubasin ko-
gu tema sünnipäevaks 
saadud raha kulutada 
mingi järjekordse mängu 

NUTISÕLTLASE EMA: Arvutimängud muudavad 
ka rahuliku lapse plahvatusohtlikuks ja agressiivseks
"Minu poja niigi lühike süütenöör on eriti pärast mõnd 
adrenaliinirohket arvutimängu eriti lühikeseks muu-
tunud. Ma ei mäleta, et ta enne arvutisõltuvuse küü-
si sattumist nii palju nutnud või raevu oleks läinud, ro-
pendamisest rääkimata," kurdab kümneaastase poisi 
ema Diana. "Poja keskendumisvõime koolitööde tege-
misel on nõrgenenud, ta ei pea kinni söögiaegadest." 
Koroonaaeg on lapsed veelgi rohkem ekraanide ette 
naelutanud – iga päev istub tundide kaupa netis 97% 
lastest.

peale – laps isegi ei soostunud 
kaaluma mõne reaalse mängu-
asja ostmist!" rääkis ema. "Kui 
veel paari aasta eest köitsid te-
da legod, puldiautod ja Ner-
fi-püssid, ei tundu prae-
gu peale arvutimän-
gude leiduvat ühtki 
teist asja või tege-
vust, mis suudaks 
konkurentsi pak-
kuda. Kui teen et-
tepaneku õue ja-
lutama või ratta-
ga sõitma minna, 
vastab poiss, et ei 
huvita, ja lisab – ise-
enesest üsna targasti – 
et kuule emme, minuva-
nused ei käigi enam tittede 
mänguplatsil ronimas, kõik mu 
sõbrad on arvutis. Tõepoolest, 
ma ei saa varateismelisele kee-
lata niigi vähest suhtlust oma-
ealistega, kui kogu riik on luk-
ku pandud ja meelelahutusvõi-
malusi napib."

Lapse arvutikasutus on te-
kitanud peres koguni lahkheli-
sid abikaasade vahel – erinevalt 
Dianast ei näe tema mees poi-
si meelelahutuses mingit prob-
leemi. ""Aga sa ise istud ju ka 
kaheksa tundi arvuti ees," ka-
sutab abikaasa täiesti kohatut 
võrdlust, soostumata mõistma, 
et on suur vahe, kas oma möö-
dapääsmatut ametitööd teeb 
helendava ekraani ees täiskas-
vanu või tundliku närvikava ja 
puuduliku eneseregulatsiooni-
ga kümneaastane koolipoiss," 
kurtis Diana. "Viimatisel koo-
livaheajal olid meil igapäevas-
teks draamadeks olukorrad, mil 
õhtul töölt koju tulles ja last ar-
vuti eest leides küsisin kodus 
töötanud mehelt, kaua poiss sel 
moel aega on veetnud – prak-
tiliselt kogu ärkveloleku aja! 
Mees ei leia, et see oleks prob-
leem, vaid on veendunud, et 
laps on arvutisse "kadumi-
sest" alates hoopis iseseis-
vamaks arenenud – ei va-
ja pidevat tähelepanu ega 
tegelemist, vaid leiab en-
dale ise ajaviidet."

Võimalus murede 
eest põgeneda

Diana tunnistas, 
et kohati ta lihtsalt 
ei jaksa lapsega (ja 
mehega) võidelda: 
"Mis alternatiivi 
oleks mul pojale 
pakkuda, kui 
ma ise sa-
mal 

Krista Kiin
krista.kiin@ 
tallinnlv.ee

ajal kõrvaltoas oma ametitööd 
teen?" küsis ta. "Ma ei saa töö-
päeva keskel põrutada jalgra-
tastel loodusse, aga omaalgatus-
likult poiss õue minema ei soos-

tu. Mida tal olekski üksin-
da kortermaja hoovis te-

ha? Või nelja seina va-
hel väikeses korteris? 
Mis tahes kokkule-
pete ja piirangute 
katsed arvutikasu-
tusaja vähendami-
ses on kaasa too-
nud vaid omavaheli-

si riide ja lakkamatut 
kiunu. Kas peab liht-

salt ootama ja lootma, 
et ehk kasvatakse arvuti-

sõltuvusest ise ajapikku välja?"
Hasartmängusõltuvuse 

nõustamiskeskuse tegevjuht, 
kliiniline psühholoog 
Pille-Riin Indermit-
te (pildil) nõustus, 
et seoses aastapäe-
vad kestnud dis-
tantsõppega vee-
davad alg- ja põhi-
koolide lapsed senisest 
veelgi rohkem aega arvutiek-
raani ees. Ka suhtlus sõpradega 
käib enamasti vaid netis. "Sa-
mas ei saa öelda, et kui lapsed 
ja noored omavahel netis suht-
levad, oleks see halb," täiendas 
Indermitte. "Pigem oleks halb 
isoleeritus sotsiaalsetest suhe-
test. Paljud lapsed ja noored just 
vastupidi ootavad kontaktis ole-
mist, ja kui see taas võimalik 
on, tuleks sotsiaalseid 
kontakte soodusta-
da ja suhtlust ne-
timaailmas vä-
hendada."

On siis lap-
sed täiskasva-
nutest altimad 
digisõltuvuse 
tekkeks? "Ar-
vutisõltuvu-
se all peetak-
se sageli eksli-
kult silmas arvu-
tis veedetavat ae-
ga," lausus Inder-
mitte. "On noori, 
kes mängivad mit-
meid tunde päevas, 
kuid neil on kõik 
muud kohustused 
täidetud, hinded 
head ja neil 
on ka muid 
hobisid. 

Aga leidub neidki, kel paari-
tunnisest mängimisest tekivad 
meeleolumuutused, nagu nt kii-
re ärritumine ja soovimatus ko-
hustusi täita. Tänases koroona-
olukorras ei saa me juba seetõt-
tu rääkida ajast, kuna distant-
sõppe ajal on õppimine video 
vahendusel vältimatu. Kui me 
räägime sõltuvusest, on selle ta-
ga  mingi konkreetne tegevus – 
antud kontekstis arvutis- ja/või 
nutiseadmes. Enamusel meie 
nõustamiskeskusesse pöördu-
vatest inimestest on selleks te-
gevuseks arvutis mingi kindla 
mängu mängimine. Lapsel on 
aju alles arenemas ja seetõttu 
on tal võrreldes täiskasvanuga 
raskem mõista põhjus-tagajärg 
seoseid, reguleerida oma emot-
sioone ja lõpetada talle meeldi-

vat tegevust. Arvutimängud 
pakuvad kiiret positiivset 
tagasisidet, uudsust ja põ-
nevust, aga ka võimalust 
igapäevaprobleemide eest 
põgeneda."

Ei sõltu vanusest ega ajast
Indermitte lisas, et arvutis 

ja nutiseadmes veedetav aeg ei 
sõltu vanusest. "Kui juba eel-
kooliealisele lapsele leida teda 
huvitav tegevus nutiseadmes ja 
seda tegevust mitte piirata, võib 
tal tekkida püsiv vajadus seda 
konkreetset tegevust teha ja 
kaduda huvi muude tegevuste 

vastu," rää-
kis In-

der-

Kell üksteist  
öösel mängivad  

poja sõbrad  
netis ikka veel  

edasi.
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mitte. "Taas ei ole tegu aja 
veetmisega nutiseadmes, vaid 
selles, kas mingi konkreetne 
tegevus ei muutu ülemääraseks 
teiste tegevuste ees. Kui arvu-
tis ja seadmes tehakse koolitöid, 
suheldakse, otsitakse vajalikku 
infot ja isegi mängitakse – ehk 
see tegevus seadmes on mit-
mekesine –, ei teki tavaliselt 
probleemset kasutamist. Tõsi 
on aga see, et poisid kipuvad 
tüdrukutest rohkem mängima 
ja mängimine võrreldes teiste 
tegevustega on kiiremini sõl-
tuvust tekitav."

Piirang pane kohe!
Probleemne käitumine ei te-

ki üleöö, vaid on ajas süvenev. 
"Sekkuma peaks juba esimeste 
märkide korral: kõigepealt te-
kivad meeleolumuutused ja kii-
re ärritumine, kui konkreetset 
tegevust sooritada ei saa, aja-
ga sellele tegevusele kuluv aeg 
pikeneb ja ära hakkavad jää-
ma muud hobid (nt laps ei ta-
ha enam trenni minna), koolis 
kipuvad ilmuma võlgnevused 
ja alanema hinded," rääkis In-
dermitte. "Eelpool kirjeldatud 
probleemid on vastuseks, miks 
lapse arvutikasutust peab pii-
rama. Aga enne tuleb selgeks 
saada, mis on tegevus, mida 
piirata. Tänases maailmas il-
ma seadmeta pikalt hakkama 
ei saa. Seega ei pea piirama 
kogu tegevust arvutis või nuti-
seadmes, vaid seda konkreetset, 
millesse laps on n-ö kinni jää-
nud." Ka on oluline olla teadlik 
oma lapse huvidest ja tegevus-
test arvutis – siis on võimalik 
märgata käi-
tumise 

muutuseid ja kohe reageeri-
da, kui mingi tegevus hakkab 
muutuma ülemääraseks teiste 
tegevuste ees.

Kokkulepped ja piirangud on 
mõistagi individuaalsed, kuid 
Indermitte soovitab enne nu-
tiseadme soetamist läbi aru-
tada, milleks see on ette näh-
tud. "Kui lapse soovi kohaselt 
talle ostetakse võimsam arvuti 
mängude mängimiseks ja ühel 
päeval leitakse, et ta liiga pal-
ju mängib, on keeruline varem 
soositud tegevust keelata," tõi 
Intermitte välja. "Piirid ja vaja-
dused tuleb kohe kokku leppi-
da – siis on kõigil selge, milli-
sed on ootused ja võimalused."

Sageli võib tunduda, et he-
lendavate ekraanide ette klee-
punud last ei huvitagi alterna-
tiivsed tegevused, kuid Inder-
mitte julgustab, et reeglina hak-
kab muu elu taas huvi pakkuma, 
kui probleemne tegevus arvutis 
on piiratud. "Tuleb aga mõista, 
et huvi tavaelu vastu ei taas-
tu päevaga," hoiatas ta. "Pal-
jud pered on leidnud toredaid 
ühiseid ajaveetmise võimalusi, 
olgu selleks lauamängude mä-
gimine, väljas liikumine vms, 
mis vaheldust pakub."

Diana näite peale toonitas 
Indermitte veel kord, et prob-
leem ei ole niivõrd ekraani ees 
veedetavas ajas, vaid konkreet-
ses arvutimängus. "Pealegi sai 
laps võimaluse mänguraha pea-
le kulutada, ehk ühelt poolt on 
luba, teisalt keelud," lisas psüh-
holoog. "Ka on kodus vanemate 
vaheline erimeelsus mängimi-
se osas, millest laps saab erine-
vaid sõnumeid. Kõigepealt tu-
leb omavahel kokku leppida, 
milline aeg on mõistlik mängi-

misele kulutada. Kümneaas-
tase lapse puhul oleks see 
1-1,5 tundi päevas. Mängi-
mine on meelelahutus ja 
meelelahutus järgneb ko-
hustuste täitmisele. Kui 
kaaluda nõustamiskes-
kusesse pöördumist, 
toimub selles vanu-
ses laste probleemi-
de puhul perenõus-
tamine, sest ilma pe-
re toeta ei ole laps 
ise võimeline sea-
tud eesmärke el-
lu viima ja oma 
tegevuse piiran-
guid kontrolli-
ma."
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Õpilased Aegna loodusmaja õuel. 

Aegna loodusmaja kutsub 
lasteaedu ja koole osale-
ma tasuta õppeprogram-
mides, registreerimine on 
juba avatud.

"Keskkonnaharidus on üks 
rohepöörde võtmeküsimusi 
ning Tallinn püüab neid või-
malikult palju pakkuda igas eas 
linlastele, eriti lastele ja noorte-
le," selgitas Tallinna keskkon-
na- ja kommunaalameti juha-
taja asetäitja Elena Sapp. "Aeg-
na loodusmajas pakume õppe-
programme juba 2009. aastast 
ning need on olnud väga po-
pulaarsed. Õppepäevadel saa-
vad lapsed looduses viibida ja 
seda vahetult uurida, tehakse 
lihtsamaid loodusvaatlusi ning 
viiakse läbi praktilisi tegevu-
si. Teemade valik on lai, näi-
teks tutvutakse saare omapära 
ja sealsete elukooslustega, õpi-
takse orienteeruma kaardi jär-

gi ning pööratakse tähelepanu 
mereprügi probleemile."

Ühtekokku pakub Aegna loo-
dusmaja 12 eri õppeprogrammi, 
kust leiavad sobiva kõik vanuse-
rühmad lasteaiast gümnaasiumi 
lõpuklassini. Õppeprogrammid 
on õpilastele tasuta, kuid vaja 
on broneerida aeg Aegna loo-
dusmaja kodulehel https://www.
tallinn.ee/est/keskkond/Aegna-
loodusmaja-4 .

Tallinna õppeasutustele hü-
vitab linn ka laevasõidu Aegna 
loodusmajja jõudmiseks. Sellest 
aastast muutub kulude hüvita-
mise kord. Uue korra alusel ta-
sub veetranspordi kulud esmalt 
haridusasutus ise, mis esitab see-
järel keskkonna- ja kommunaal-
ametile taotluse kulude hüvita-
miseks. Vastav summa kantakse 
haridusasutuse eelarvesse. Hüvi-
tise suurus ühe taotleja kohta on 
kuni 900 eurot hooaja jooksul ja 
kuni 13 eurot ühe õpilase kohta.

Osale Aegna loodusmaja 
õppeprogrammides!

Mida teha, kui laps või noor on  
digiseadmest sõltuvuses?
• Oluline on see, et mõlemad 

vanemad (aga ka koos ela-
vad vanavanemad, sugula-
sed, vanemad õed, 
vennad jne) oleksid 
ühel meelel, millal 
ja kuidas digisead-
meid kasutada. 

• Lapsed tõlgenda-
vad sageli ükskõik 
millist küsimust tema 
käitumise kohta kriitika või 
süüdistusena. Ära ütle, et ta 
teeb valesti. Ütle, et oled 
mures konkreetsete nähtus-
te pärast, nt lapse väsimus, 
hinnete halvenemine, hobi-
dest loobumine, sõpradega 
vähenenud ajaveetmine 
vms.

• Motiveeri last oma tegevus-
te kohta digiseadmes näda-
la või paari jooksul päevikut 
pidama – sealt saate mõle-
mad olulist informatsiooni 
selle kohta, millised tegevu-
sed on ülemäärased ja kuhu 
peaks piirid seadma. Proovi-
ge koos lapse endaga 
mõistlikud reeglid ja piirid 
luua. Anna ka lapsele õigus 
oma arvamust avaldada. 
Jälgi kooskõlastatud reegli-
te täitmist.

• Vajadusel too lapse digisea-
de ära tema magamistoast 
ja aseta see rohkem läbikäi-
davasse ruumi. Ole kursis 
sellega, mida laps seadmes 
teeb ja kasuta seda võima-
lusena kontakti loomiseks 
temaga – rääkige omava-
hel, mida laps seal teeb ja 
mis talle selle juures meel-
dib.

• Kui sa vähendad või piirad 
lapse digiseadmes veedeta-
vat aega, siis tuleb nendeks 
vabadeks tundideks leida 
uusi tegevusi, mis talle 
meeldivad ja positiivseid 
elamusi pakuvad. Uus tege-
vus peab olema samuti põ-
nev, see ei tohi olla ainult ko-

hustus või lapse jaoks eba-
huvitav. Püüa leida aega 

ühistegevusteks kogu pe-
rega.
• Kui laps hakkab si-

nu sekkumiste 
vastu mässama, 
lase esimesel tor-
mil vaibuda. Kinni-

ta talle, et mõistad 
tema tundeid. Too välja 

kasud, mida ta saab, kui 
koostööd teeb. Too näiteid, 
et ka teistel lastel on tekki-
nud probleemid seoses ar-
vutisõltuvusega, kuid nad on 
leidnud viisid, kuidas seda 
piirata. Kinnita, et oled talle 
toeks muutuste ajal.

• Hangi infot tegevuste kohta, 
mida laps digiseadmetes 
teeb. Kui laps näeb, et mõis-
tad tema tegevusi ja  huvita-
tud sellest, on kergem argu-
menteerida ja mõistlikke 
reegleid välja pakkuda.

• Kui lapsele on kehtestatud 
digiseadme kasutamise pii-
rangud, kuid sa ise oled igal 
vabal hetkel samuti digi-
seadmes, siis varem või hil-
jem tunneb laps, et talle te-
hakse ülekohut. Pigem näita 
eeskujuga, et digiseadmeid 
kasutatakse vaid vajadusel 
ning seejärel tehakse muud.

• Kui laps siiski ei suuda oma 
mängimist piirata, problee-
mid jätkuvad ning teie oma-
vahelised suhted on muutu-
nud halvaks, siis on kasulik 
otsida mujalt abi. Abi saab 
nt koolipsühholoogilt või ha-
sartmängusõltuvuse nõus-
tamiskeskusest. Info 
www.15410.ee. Vastuvõtule 
registreerumiseks helista 
telefonil 15410 või kirjuta in-
fo@15410.ee. Digisõltuvuse 
ravi on tasuta. Nii lastele kui 
ka täiskasvanutele pakub 
nõustamist ka www.peaasi.
ee

(Allikas: hasartmängusõltuvuse 
 nõustamiskeskus)

Lapsed suhtlevad netis inimestega, 
keda nad päriselt pole näinud
• Interneti kasutamine on 

muutunud Eesti laste iga-
päevaelu lahutamatuks 
osaks: 9-17-aastastest las-
test 97% kasutab internetti 
iga päev vähemalt ühest 
seadmest. 

• Venekeelsetest peredest 
pärit lapsed kasutavad ta-
valisel koolipäeval internetti 
veidi kauem kui eestikeelse-
test peredest pärit lapsed. 
Näiteks vaid 6% eestikeel-
setest peredest lapsed vee-
davad veebis aega rohkem 
kui kuus tundi nädalas, sa-
mal ajal kui venekeelsetest 
peredest laste osa oli 14%

• Uute sõprade ja kontaktide 

otsimisel on laste võrgu-
suhtluses suur roll. Peaae-
gu pooltel (46%) lastest oli 
olnud võrgus kontakt kelle-
gagi, keda nad polnud sil-
mast silma kohanud

• Eesti vanemaid võib endi-
selt pidada laste interneti-
kasutamise ja turvalisuse 
aktiivseteks vahendaja-
teks. Enamik vanemaid 
(92%) ütlesid, et nad olid 
oma lapsega rääkinud sel-
lest, mida laps internetis 
tegi, ja 59% oli andnud nõu 
Interneti turvaliseks kasu-
tamiseks.

(Allikas: Üleeuroopaline laste 
 internetikasutuse uuring  

EU Kids Online Eesti 2020)

Kui enne paelusid lapsi legod ja igasugused moemänguasjad,  
siis nüüd lunivad nad vanematelt virtuaalraha ostmist, millega  

arvutimängus virtuaalseid lisavidinaid osta saab. Pikale koolipäevale  
arvutis järgneb poole ööni kestev arvutimänguralli. Vanemate nõudmise 

peale magama minna või muuga tegeleda puhkeb lapsega suur tüli.
. Scanpix
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Novembris peaks Sõle täna-
val valmis saama Lääne-Tallin-
na Keskhaigla (LTKH) koos-
seisu kuuluv Põhja-Tallinna 
tervisekeskus, kus teiste seas 
hakkavad vastuvõtte tegema 
perearstid ja LTKH  eriarstid. 
Keskuses asuvad tööle hamba-
arstid, endokrinoloog, nina-
kõrva-kurguarst, sisehaiguste 
arst, kirurg, uroloog ja psüh-
hiaater. Samuti ämmaeman-
dad, füsioterapeut, massöör 
ja psühholoog. Ehitustööd pü-
sivad graafikus, märtsi lõpus 
võeti maha sarikapärg. Pat-
siendid saavad uut maja külas-
tada loodetavasti aasta lõpus. 

"Ütlen kohalike elanike ni-
mel tänusõnad ehitajale ja Lää-
ne-Tallinna keskhaiglale," lau-
sus Põhja-Tallinna va-
nem Peeter Jär-
velaid (pildil). 
"Segane aeg 
saab varsti lä-
bi ning tahak-
sime tervise-
keskuse ma-
ja juba võima-
likult vara tut-
vustada, et inime-
sed teaks, kuhu minna. Kõik 
kulgeb sujuvalt ja hakkab toi-
mima."

Kopli polikliinikus tööta-
nud perearstid on nüüdseks 
juba aastapäevad võtnud pat-
siente vastu Pelgulinna sünni-
tusmaja ruumides aadressil Sõ-
le 23. "Kuna asenduspind asub 
vaid paar bussipeatust eda-
si, on inimesed oma perears-
tid kenasti üles leidnud, kuid 
eks see ajutine olukord üksja-

gu siiski tülikas ole nii meie 
kui ka sünnitusmaja patsien-
tidele," nentis Pelguranna pe-
rearstikeskuse perearst Mari-
na Masterov. "Ootame vä-
ga nüüdisaegse tervise-
keskuse valmimist, mis 
lahendab ära vanas po-
likliinikus valitsenud 
ruumikitsikuse." 

Perearst Anne 
Toompuu Stroomi 
Perearstidest lisas, et 
moodsad tingimused lu-
bavad pakkuda patsien-
tidele parimat abi. Pereõe 
Inna Mišina arvates on väga 
mugav, kui perearstikeskus 
asub samas majas eriarstide-
ga ja samas on ka eri uurin-
gute võimalused (röntgen, la-
bor), et saatekirjaga patsient 
saaks samas kõik uuringud 
ära teha. "Sellisel moel tekib 
loodetavasti nüüdki sama tihe 
kontakt erialaarstidega, nagu 
meil oli vanas Kopli poliklii-
niku majas – vajadusel saime 
omavahel suhelda ka saatekir-
ju vormistamata," lisas Mišina.

Lillepood jääb alles
Ka Stroomi Perears-

tide pereõde Irina Mo-
rozova nentis, et uus po-
likliinik on Põhja-Tal-

linna patsientidele logis-
tiliselt väga mugav. "Mõ-

nus on enne tööleminekut 
veel kohvikut külastada – ana-
lüüsidele ju oodatakse pat-
siente söömata-joomata," lisas 
Morozova. "Kohviku olemas-
olu on oluline ka personalile, 
eriti kui tööpäevad väga pi-
kaks venivad. Hea on eraldi 
garderoobis riietumisvõima-
lus personalile, mida vanas 
majas ei olnud – seal riietu-
sime ümber samas vastuvõ-
tukabinetis." 

Pereõde Larisa Panfilovs-
kaja kinnitas, et tulevikus on 

Põhja-Tallinna uues perearstikeskuses 
saab teha ka uuringuid ning külastada eri-
arste. Uuringute tulemusi on võimalik oo-
data kohvikus ning sealsamas asuvast ap-
teegist võib kohe ravimid välja osta.

vastuvõtuka-
binetid suu-
red, soojad ja 
hästi valgus-
tatud. "Samu-
ti saame siis 
teenindada 
patsiente, kes 
liiguvad ratas-
toolis," lisas ta.  
"Kopli poliklii-
niku vanas ma-
jas oli lift kit-

sas ega 
töötanud  

korra-
likult, 
mis-
tõttu 
ratas-
tooliga 

inime-
sed ei pääsenud hästi 

majja sisse. Nüüd tule-
vad samasse hoonesse ka 

massaaži, elektriravi ja füsio-
teraapia kabinetid."

Kopliranna perearstikesku-
se perearst Tatjana Puškarjova 
tõi  positiivse poole pealt välja 
sellegi, et osa asju uues  ter-
visekeskuses ehitatakse vara-
semaga sarnaseks. "50 aastat 
elanud põlvkond on ju harju-
nud, et polikliinikusse sisene-
des asub paremal garderoob ja 
vasakul registratuur ning pi-
sut eemal on lillepood," lau-
sus ta. Valmivat maja uudis-
tamas käinud dr Puškarjova 
tõmbas paralleele Õismäe uue 
tervisekeskusega, kus samuti 
rõõmustab silma suur ja val-
gusküllane aatrium. "Ruumid 
tulevad suured, auto saab jät-
ta ka maa-alusesse parklasse, 
vastu võtab terve rida eriars-

te ja kõik uuringud saab ühes 
kohas ära teha. Põhja-Tallinn 
muutub aina paremaks piir-
konnaks, iseäranis Stroomi 
kant."

Rohkem valgust
Linnaosavanema kinnitusel 

on tegemist kohalikele elani-
kele olulise ehitisega, nii na-
gu on olnud märgilise tähendu-
sega ka senine Kopli poliklii-
nik. "Juba endine Kopli poli-
kliinik sai omal ajal ehitatud 
väga õige koha peale – elab ju 
ümbruskonnas kogukond, kes 
on sünnist saati harjunud oma 
tervisemuredega seal käima," 
rääkis Järvelaid. "Kuid nagu 
omaaegsete polikliinikute ja 
üldse hoonetega juhtub, elavad 
need oma elu ära. 21. sajan-
dil on vaja uut kvaliteeti va-
nade treppide, juurdepääsude 
ja ruumide asemel – need ju 
ei võimalda inimesi tänapäe-

Uus tervise-
keskus aitab 
eriarstile 
pääseda  
kodu  
lähedal

va tasemel teeninda-
da. Ka perearstidele, 
kes on ettevõtjad, ei 
ole vanad hooned at-
raktiivsed, et sinna 
oma vastuvõtt tuua. 
Nõnda tekkiski va-
jadus uue maja jä-
rele."

Et vana maja 
remontimine tul-
nuks isegi kal-
lim kui uue ehi-
tamine, otsustas-
ki Lääne-Tallinna 
Keskhaigla selle 
maha lammuta-
da.  "Kahtlema-
ta oli see kohali-
kele algul šokk – 

ikka tekib hirm, et 
äkki uut ei ehitatagi aseme-
le," märkis Järvelaid. "Hirm 
oli asjatu, endise polikliini-
ku asemele kerkib nüüd pal-
ju moodsam, ligi 5500 ruut-
meetri suurune, kõrge ener-
giaklassiga maja, mille osas ka 
ökoloogiline jalajälg eesotsas 
reostusega on palju väiksem. 
Ruumides on rohkem valgust, 
need on tänapäevased, arsti 
juurde ja protseduuridele pää-
sevad ka ratastoolis inimesed 
– kõik on läbi mõeldud. Uue 
hingamise annab ka uus ni-
mi – tervisekeskus." 

Nimetuse suhtes korraldas 
Lääne-Tallinna Keskhaigla 
koos Põhja-Tallinna linnaosa 
valitsusega ligi kahe aasta eest 
ka rahvaküsitluse. Ligi pool 
vastanutest leidis, et uus asu-
tus peaks saama nime  linna-
osa järgi ehk olema Põhja-Tal-
linna tervisekeskus. Kolman-
dik vastanutest pidas sobivai-

Praegu on keskusel juba seinad püsti, aknad-uksed ees ja katus peal.

Albert Truuväärt

Keskuse nime 
valisid tulevased 

külastajad ise.

Krista Kiin
krista.kiin@ 
tallinnlv.ee

BEŠKINA: Peagi algab ka Magdaleena tervisekeskuse rajamine
"Põhja-Tallinna rajatav tervisekes-
kus on investeering meie ini-
mestesse, nende tervisesse 
ning meditsiinitöötajatesse, 
sest lisaks perearstidele 
hakkavad uues tervisekes-
kuses tööle Lääne-Tallinna 
Keskhaigla eriarstid ja eri-
alaspetsialistid," lausus abilin-
napea Betina Beškina.

Moodne tervisekeskus on suur samm 
selles suunas, et saaksime linlastele 

pakkuda üha paremat ning nüü-
disaegsemat arstiabi. Keskuse 
eeliseks on ka pere- ja eriarstide 
ning toetavate spetsialistide tõ-
hus koostöö ja lai tervishoiutee-

nuste valik.
Põhja-Tallinnasse kerkiv tervise-

maja on tähtis ka seetõttu, et seal saab 

oluline osa olema taastusravil, mille järele 
elanike seas samuti nõudlus kasvab. Tervi-
sekeskusesse on planeeritud lisaks taastus-
arstile veel füsioterapeudi, massööri ja taas-
tusraviõe vastuvõtud.

Põhja-Tallinna tervisekeskus valmib selle 
aasta lõpus ning samal ajal algab tervise-
keskuse rajamine Magdaleena haigla komp-
leksis. See tervisekeskus valmib 2022. aas-
tal.
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Nii hakkab Põhja-Tallin-
na perearstikeskus val-
miskujul välja nägema.

Kai Maran
kai.maran@tallinnlv.ee

Taasavatud botaanikaaias 
on valmimas alpinaarium ja 
palmimaja, taimehuvilisi 
ootavad kevadlillede 
ekskursioonid.

Botaanikaaia direktori Urve 
Sinijärve sõnul on botaanika-
aia peatse 60. sünnipäeva pu-
hul tänavune hooaeg eriline. 
"Meil on juubeliaasta ja tä-
histame seda taimeriigi suur-
saatkonnaks kehastudes," üt-
les Sinijärv. "Oleme koostöös 
välisministeeriumiga pakku-
nud võimalust Eestis residee-
ruvaile saatkondadele tutvus-
tada siin oma riigi loodust ja 
kultuuri. Botaanikaaed on ju 
selline koht, kus kasvatatak-
se taimi kogu maailmast, ja 
üks meie põhiülesandeid ongi 
nende esindamine ja inimes-
tele lähemale toomine. Alates 
maist tutvustab iga kuu üks 
riik oma maad ja meie näita-
me selle maa taimi. Teeme ka 
temaatilisi ringkäike."

Mais teeb esimese külaskäi-
gu Jaapan. Kevadlillede ekskur-
sioone viib läbi botaanikaaia 
metoodik Tiia Jaanus. 

3. maist saab taas külastada 
kasvuhooneid, mis renoveeriti 
möödunud aastal. Sel kevadel 
on asutud taimi istutama ka bo-
taanikaaia astmelisse mägiaeda 
ehk alpinaariumi. Ehitustööd 
jätkuvad kogu hooaja vältel.

Roosid ja põnevad puud
Abilinnapea Eha Võrk soo-

vitab uuel hooajal kindlasti 
roosiaia kõrval ka meelte ae-
da külastada. "Botaanikaaia 
roosipäevad on meile kõigile 
tuntud, aga soovitan tulla ka 
mõne nädala pärast, kui hak-
kavad õitsema kirsi- ja õuna-
puud. Botaanikaaias on väga 
ilus lõhnav kirsipuu, mis mi-
nu teada Eestis eriti levinud 
ei ole. Kuuldavasti on see siin 
juba väga ammusest ajast. Ja 
loomulikult ei tasu unustada 
meelte aeda, kindlasti saa-
vad huvilised siit häid nõu-
andeid!" 

Võrgu sõnul on Pirita jõe-
käärus asuv, männimetsast 
ümbritsetud botaanikaaed suu-
repärane vaba aja veetmise 
koht. "Siin on ka avamaapõl-
lud, kus saab kasvatada suve-
taimi linna haljastuse tarvis," 
ütles Võrk. "Lisaks suurepä-
rasele roosiaiale on siia ko-
gutud ju põnevaid puuliike. 

Botaanikaaed on kol-
lektsioonide kogumise koht, 
nii mõnigi hävimisohus liik 
on siin nö varjul. Minule lä-
heb väga korda botaanika-
aia suur herbaariumikollekt-
sioon. Uues majandushoones 
on ka väga head tingimused 
selle hoidmiseks, säilitami-
seks ja täiendamiseks. Bo-
taanikaaed pole mitte liht-

salt aed, kus kasvavad taimed, 
vaid ka teadusasutus."

Botaanikaaia teletorni pool-
ne osa on kavas kujundada ava-
likult külastatavaks näidiskoos-
luste alaks, kust saab väärt ideid, 
mida endagi maja juures koos 
kasvatada võiks.

Eelmisel nädalal võtsid abi-
linnapead Eha Võrk ja Kalle 
Klandorf koos Urve Sinijär-
vega Ehitus5ECO OÜ-lt vastu 
botaanikaaia majandushoone 
sarikapärja ning tänasid ehi-
tajaid seni tehtud töö eest. 
Ehitustöödega alustas Ehitu-
s5ECO OÜ möödunud aasta 
septembris ning nüüd on hoo-
ne saavutanud maksimaal-
se kõrguse. "Botaanikaaed 
teeb tänuväärset tööd taime-
riigi mitmekesisuse uurimi-
sel, kaitsmisel ja tutvusta-
misel ning vajab selleks ka 
sobivaid tingimusi," rääkis 
Klandorf. "Uue hoone kül-
ge ehitatakse teaduspõhised 
kasvuhooned ning sinna ko-
litakse botaanikaaia herbaa-
rium, teadurite ruumid, la-

boratooriumid ja raamatuko-
gu. Viimased asuvad praegu 
administratiivhoone kohanda-
tud ruumides, mis aga hinda-
matu väärtusega kollektsioo-
nide pikaajaliseks hoidmiseks 
ei sobi."

"Traditsiooniliselt keskendu-
me kahele põhisuunale," lisas 
Sinijärv. "Need on ohustatud 
taimeliigid ja teiseks linnahal-
jastuse uuringud, mis ka otse-
selt Tallinna linna paremini hal-
jastada aitavad."

Senised ruumid  
külastuskeskuseks

Võrk selgitas, et botaani-
kaaia haldusosakond kasutab 
praegu perekond Pätsile kuu-
luvat laudahoonet, mille rendi-
leping lõpeb tänavu septemb-
ris. "Kuna uus majandushoo-
ne valmib samuti septembris, 
saab sinna sujuvalt üle viia 
haldusosakonna garaaži, töö-
kojad, töötajate riietusruumid 
ja muud ruumid," sõnas Võrk 
ja lisas, et juubelit saab bo-
taanikaaia pere tähistada ju-
ba uutes tööruumides.  

"Kasutuses olnud hooneid 
rentisime president Pätsi pe-
rekonnalt.  Nüüd loodame, 
et uut hoonet pole järgmised 
60 aastat väga remontida va-
ja," lausus Klandorf. "Botaa-
nikaaias käib tihe ehitustöö! 
Kohe on valmimas palmima-
ja ja rekonstrueeritakse vete-
süsteeme, nii et on, mille üle 
rõõmustada." 

Botaanikaaia uue majan-
dushoone (Kiviaia tee 13) pro-
jekteerija on AS Resand ning 
omanikujärelevalvet teeb Pikk 
Silm OÜ. Ehitus maksab 3,55 
miljonit eurot. "Nüüdisaegsed 
laborid ja reguleeritavate tin-
gimustega kasvuruumid taga-
vad taimede rakendusuurigu-
teks tunduvalt paremad tingi-
mused," ütles Sinijärv. "Igale 
taimele vajalikke kasvutingi-
musi – niiskust, soojust ja val-
gust – saab ise luua."

Botaanikaaia teadusnõuko-
gu esimehe Jüri Martini sõ-
nul on tingimuste reguleerimi-
se võimalus taimede kasvata-
misel väga oluline. "Sest siis 
saab eksperimente teha – kaits-
tavate ja ohustatud Punase raa-
matu liikide uurimine on mei-
le väga tähtis."

Kloostrimetsa tee 52 asuva 
administratiivhoone vabane-
vad ruumid plaanib linn edas-
pidi kasutusele võtta külastus-
keskusena.

Botaanikaaed tutvustab 
taimede abil maailma riike 

Tallinna botaanikaaed seisab muuhulgas ohustatud ja haruldaste taimeliikide säilimise eest. Samas saavad 
huvilised seal teada, kuidas ka oma aknalaual kasvavaid taimi turgutada ja paremini hoida.

Pea-
gi teeb  
taas uksed  
lahti uuenenud  

palmimaja.

Botaanikaaed korral-
dab ka taimede eest 
hoolitsemise õppe-

üritusi.
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Botaanikaaia 15. mai töötuba  
õpetab taimi pikeerima
• Töötoas jagab bo-

taanikaaia aed-
nik Tiina Marja-
puu töövõtteid 
taimede pi-
keerimiseks. 
Näpud saab 
mullaseks peiu-
lillede ja kurkide 
ümberistutamisel. 

• Töötuba toimub õues 15. 
mail kell 12. Registreeruda 

saab botaanikaaia 
veebilehe kau-

du.
• Täiskasvanu 

pilet maksab 
5.50 ja õpila-
sele/pensionä-

rile 3 eurot. 
• Botaanikaaia ava-

maa on avatud iga 
päev kella 10-19, kasvuhoo-
ned kella 11-19.

Ida-Tallinna Keskhaigla 
Ravi tänava erakorralise 
meditsiini keskus (EMK) 
kolib ruumides algava suu-
remahulise remondi tõttu 
aastaks ajutisse 
meditsiinilinnakusse. 

8. mail alustasid nii EMK kui 
ka silmaarsti erakorraline vas-

tuvõtt tööd uues kohas haigla 
hoovis – purskkaevu ja A-kor-
puse vahel – ajutises meditsii-
nilinnakus. Linnakus on koos 
EMK, EMK radioloogia ja am-
bulatoorse ravi üldregistratuur. 
"Ajutisel pinnal on olemas kogu 
tehnika, mida töös vaja läheb," 
märkis EMK juhataja dr Märt 
Põlluveer. "Võib öelda, et aju-

tine EMK on isegi kaasaegsem 
kui praegune." Silmakliiniku all 
asuvas vanades EMK ruumides 
ehitatakse remondi käigus üm-
ber sisuliselt kaks korrust. "Va-
jame uut kontseptsiooni ja uut 
saali, samuti peame personali 
kasutama võimalikult efektiiv-
selt. Raskes seisus patsientide 
hulk kasvab aasta-aastalt," nen-

tis Põlluveer. Remondiga para-
neb ITK EMK isolatsioonivõime-
kus hüppeliselt, nagu ka häda-
olukorra võimekus ning perso-
nali turvalisus. Remonditud ruu-
midesse on plaanis tagasi kolida 
2022. aasta kevadel. Remont ja 
ajutisel pinnal tegutsemine lä-
heb maksma üle 5 miljoni eu-
ro, ehitaja on Ehitus5ECO OÜ.

ITK erakorralise meditsiini keskus kolib

maks nimeks Pelguranna ter-
visekeskus ning alla viiendi-
ku küsitluses osalenutest eelis-
tas nime Kopli tervisekeskus.

Aitab 16 000 inimest
LTKH on rajanud täna-

päevased tervisekeskused 
mitmesse linnaossa, et tee-
nus oleks inimestele kättesaa-
dav võimalikult kodu lähedal. 
"Meie tervisekeskused asuvad 
Haaberstis, Mustamäel, Nõm-
mel ja peagi ka Põhja-Tallin-
nas," märkis LTKH ravijuht 
Imbi Moks (pildil). "Tuues pa-
ralleele mõne aasta eest ava-
tud Mustamäe tervisekesku-
sega, mis ehitati amortiseeru-
nud ja maha lammutatud en-
dise polikliinikuhoone aseme-
le, oli Kopli polikliinik veelgi 

halvemas seisus. 
Kui Mustamäe 

uus tervise-
keskus on 
kujune-
nud Tal-
Techi kõr-

val nüüd 
suisa meditsii-

niakadeemiaks, 
pole kahtlustki, et ka Põhja-
Tallinna tervisekeskusel saab 
olema äärmiselt oluline tähen-
dus."

"Uues tervisekeskuses võiks 
olla 8-12 perearstipraksist, ja 
kui arvestada, et ühe perearsti 
nimistus on üle 2000 patsiendi, 
hõlmaks ainuüksi kaheksa pe-
rearsti juures käimine 16 000 
inimest," lausus Järvelaid. "Li-
saks saab suurendada eriarstide 
teenuseid, milleks vanas poli-
kliinikus polnud ruumi."

Keskuse juurde pääseb häs-
ti ühissõidukitega, samas on 
selle juures ka piisavalt par-
kimiskohti. Lisaks ratastooli-
ga liikujatele mõeldud eri sis-
sepääsudele ja spetsiaalsetele 
liftidele saavad  hoones olema 
kiirabi juurdepääsuteed.

Põhja-Tallinna tervisekes-
kuse autor on arhitekt Ind-
rek Saarepera arhitektuuribü-
roost Visuaal, hoone projek-
teeris Esplan ning seda ehita-
vad Mapri Ehitus ja Vanalin-
na Ehitus. Tervisekeskus läheb 
maksma 7,5-8 miljonit eurot.
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"Kinnisvaraturg möllab", 
"Magalate korterite hinnad tõu-
sevad tundidega", "Uute korte-
rite valik muudkui väheneb". 
Need on vaid mõned näited 
meedia pealkirjadest märtsis. 

Aga asi pole ainult meedias. 
Statistikaamet teatas 4. mail 
samuti, et "mõnda aega os-
tetakse kinnisvaraturul selli-
se aktiivsusega, nagu pakutav 
võiks otsa saada". Seejuures ei 
julgenud ka sealsed analüüti-
kud välja pakkuda konkreet-
set peamist põhjust. Tõenäo-
liselt pelgavad inimesed uusi 
piiranguid, kardavad pandee-
miajärgse rahatrüki mõju või 
ootavad järgmist majandusli-
ku allakäigu lainet. 

Ühtlasi  hakkab olukord mit-
te ainult statistikaameti, vaid 
ka Eesti Panga analüütikute 
meelest meenutama 2008. aas-
tat, mil kinnisvaramull oota-
matult lõhkes. Nii kutsus Eesti 
Pank eelmisel nädalal purjesid 
rehvima: kui kinnisvarahinnad 
ja majapidamiste võlakoormus 
peaksid väga kiiresti kasvama 
hakkama, siis on keskpank val-
mis karmistama eluasemelae-
nude andmise nõudeid.

Palju kära ei millestki
Mõnedki analüütikud vii-

tavad aga, et buum, kui seda 
võib nii nimetada, taandub aas-
ta jooksul. Aga see pole õhu-
palli lõhkemine pauguga nagu 
2008. aastal, mis tõi kaasa pi-
saraid ja tragöödiaid kõikvõi-

malikul tasemel – alates üksi-
kinimestest ja peredest ning lõ-
petades suurfirmadega. Mäle-
tatavasti kaotasid näiteks 2007. 
a ostjad siis hoobilt poole oma 
kinnisvara väärtusest. Pigem 
visiseb nüüd aga õhk – nii vä-
he kui seda ka on – vaikselt 
hindadest välja ja hoog raugeb. 

Kes on siis "ketserid", et 
tegu on vaid ajutise ja 
mitte just märkimis-
väärse elavnemise, 
mitte buumiga? Aga 
palun. SEB analüütik 
Mihkel Nestor, Pin-
di Kinnisvara juhatu-
se liige Peep Sooman, 
maakler ja ühtlasi Posti-
mehele kaastööd tegev eks-
pert Andres Kraas (pildil) jpt. 
Mis neid kõiki ühendab? Nad ei 
ole isiklikult huvitatud võima-
likult suurest uusarendus-
te korterite läbimüügist. 
Ühe teooria järgi on-
gi uuselamuarendus-
te agressiivne rek-
laami- ja müügitak-
tika tekitanud ju-
tud "möllust kin-
nisvaraturul". And-
res Kraas nimetab 
seda lühidalt "ma-
nipulatsiooniks", Peep 
Sooman aga viitab "sil-
mamoondusele".

Meenutada võiks kõige-
pealt, et suur osa osta soovi-
jatest ei osutu laenukõlblikeks. 
Teisisõnu, kodutöö on jäetud 
tegemata. Kuna selliseid, oma 
rahaliste võimete üle hinda-
jaid tiirleb ümber müügis asu-
vate korterite hordidena, tekib-
ki mulje meeletust rabamisest. 
Võimalik, et kiibitsejate suu-
rest arvust ongi tekkinud lin-
nalegendid mõnes uusarendu-
ses kokku saavatest ostuhuvi-

Virkko  
Lepassalu
virkko. 
lepassalu@ 
tallinnlv.ee

Eesti Pank hoiatab kinnisvaraturu ülekuumenemise 
eest ja kardetakse korduvat 2008. a kinnisvarakrahhi. 
Samas väidab üha rohkem eksperte, et jutud kinnis-
varabuumist on kõigest vaid uuselamurajoonide aren-
dajate osav turundus, mis aitab neil piirangute tõttu 
seisma jäänud kaubast lahti saada.

LEIGE KINNISVARATURG: Kas popp jutt buumist ja 
korterinappusest on vahend hindade tõstmiseks?

Kas tõesti mõjutab teisest sam-
bast pensioni välja võtmine?"

"Möll käib" – ja ei käi ka
Eksperdid arvavad siiski, et 

sügiseks loksub turg taas va-
nasse rööpasse ehk hinnad pi-
gem langevad.

Kinnisvaraasjatundja Raul 
Reino analüüsist selgub, et kin-
nisvarahindade tõusust on po-
pulaarne rääkida. Kuid see ei 
peegelda tegelikkust. Enamus 
valdkonna asjatundjaid jälgivad 
hoopis tehingute arvu, mis ka-
jastab nõudlust. See statistika 
on leitav riigi maa-ameti kodu-
leheküljelt. Muuhulgas selgub-
ki, et tehingute arv on võbe-
lenud samas suurusjärgus juba 
viimane viisaastak. 

Näiteks Tallinnas löödi 2018. 
a jaanuaris käed 809 tehingus. 
Ja vahetult enne kriisi algust 
ehk veebruaris 2020 samas suu-
rusjärgus ehk 830 juhul. 

Nüüdseks on tehingute arv 
tõusnud Tallinnas üle 1000  (vt 
ka graafikut Tallinna ja Harju-
maa viimaste aastate näitajate 
kohta kokku). Kuid võimalik, 
et siin mängivadki rolli peal-
kirjad meedias stiilis, et "möll 
käib" ja "varsti saab kõik ot-
sa". Pluss asjaolu, et lisandunud 
on uus kontingent: teatud hulk 
inimesi otsibki kriisi tõttu ku-
lutamata säästudele turvakodu. 
Kuid neid on siiski liiga vähe, 
et buumi tekitada.

"Emotsiooni on rohkem, kui 
võib tehingunumbritest välja lu-

geda," võtab ekspert Toomas 
Vaks pildi kiretult kokku. "Kesk-
misest on müüginumbrid ehk pi-
sut kõrgemad, aga viidata tasa-
kaalustamata olukorrale küll ei 
saa. Eelmisel aastal oli seis tasa-
kaalust väljas ehk vaid osas, et 
osteti ennekõike uusi kortereid 
– 40% tehingutest. Nüüdseks on 
seegi tavapärastunud ehk uusi 
müüakse 20-25%."

Sama meelt on SEB analüü-
tik Mihkel Nestor: "On vaimus-
tuse ilminguid, aga ei saa rää-
kida buumist." Tema arvates 
mõjutab kinnisvaraturgu edas-
pidi oluliselt 1990ndate sündi-
muse madalseis. Vanuserühm, 
kes peret luues korterit vajab, 
üha väheneb: "Seda ei kom-
penseeri miski. Üldiselt ma en-
nustan, et lähiaastatel kinnis-
varaturul mingeid suuri muu-
tusi ei toimu."

Teisalt ei saa ju tehingute 
arvu suurenemist eitada. Ana-
lüütik Andres Kraas tõstab aga 
esile sama momendi, mida on 
rõhutanud mitmed teisedki: te-
hingute arv suurenes uusaren-
duste tõttu. 

"Osa arendajatest konser-
veeris oma objekti, sest nad 
ei teadnud, mida koroonaaeg 
kaasa toob," räägib Kraas. "See 
lõi mulje defitsiidist. Ja eks see 
omakorda äratas kompleksi, et 
kui midagi otsa võib saada, tu-
leb kähku rabada. Lisaks võib 
märgata, et noorem põlvkond, 
kellel see võimalik, tahab ik-
ka uut korterit. Nõudmised on 

listest, kes spontaanselt hakka-
vad üksteist üle pakkuma. Tõ-
si, Domus Kinnisvara juhatu-
se liige Raul Reini möönab, et 
midagi ka rabatakse, aga see 
peab olema omanäoline ja stiil-
ne kinnisvara või ka mõistliku 
hinnaga äärelinna pakkumine: 
"See haaratakse letilt nagu Kar-
jase saia Kalamajas."

Huvilisi palju, tegijaid  
mõni üksik

"Huvilisi on olnud tohutult, 
aga ehk kümme neist võiks 
pangalt jaatava vastuse saada," 
räägib Haaberstis uuselamura-
joonis umbes kuu aega korte-
rit müüv Helena. "Hiljem, kui 
pank hakkab omakorda neilt 
kümnelt lisadokumente nõud-
ma, öeldakse neilegi ära. Nüüd 
on üks huviline välja settinud, 
kes ootab lõplikku vastust pan-
galt. Enamus räägib lihtsalt, et 
me proovime, äkki läheb (pan-
gas) läbi. Mulle on öeldud, et 
miks maksta üürikorteri eest 
500 eurot kuus, kui panga-
makse oleks 400."

Teisalt saab Helena tõepoo-
lest hea hinna. Kui hindamis-
aktis on kirjas 126-130 000 eu-
rot, siis tõenäoliselt makstakse 

tema uuemapoolse kolme-
toalise eest mõned aas-

tad tagas valminud ra-
joonis 140 000. 

Ruutmeetri hin-
nanumbrid laie-
mas plaanis räägik-
sid justnagu samu-
ti buumist. 

Vaid 5-6 aastaga 
on korteri ruutmeet-

ri keskmine hind tõus-
nud peaaegu kaks kor-

da. Näiteks 2015. aasta al-
guses küündis Tallinna korte-

rite keskmine hind 1500 eu-
roni m2. Tänavu märtsis tõu-
sis see tasemeni 2300 eurot ja 
rohkemgi. Uusarendustes, mida 
kõige enam jahitakse, "flirdib" 
see 3000 euroga – kui maak-
lerite kelmikat väljendit kasu-
tada. Vastukaaluks võib aga 
öelda, et inimeste sissetuleku-
te kasv on samuti olnud kiire. 
SEB analüütik Mihkel Nestor 
ütleb, et kui 2010. aastal jäi 
keskmine palk alla 800 euro, 
siis eelmisel aastal ulatus see 
juba 1500 euro lähedale. No-
minaalne sisemajanduse kogu-
toodang on sama aja jooksul 
kasvanud 83%.

Nooremapoolne korterios-
tuhuviline ettevõtja Stefan 
Lents ütleb, et eriti hoogsalt 
paistavad hinnad korteriturul 
olevat kasvama hakanud ap-
rillis. 

"Minu soov on saada Tallin-
nas umbes 100 000 euro eest 
2-3-toaline, soovitavalt mitte 
vanas paneelmajas, aga selle 
raha eest saab vaid ehk Tallin-
na lähiümbruses midagi," sügab 
ta kukalt. "Neli-viis aastat ta-
gasi maksis ühetoaline korter 
Laagris 29 000 eurot ja see sei-
sis veel pikalt müügis. Eks ma 
otsin visalt edasi, aga kõik mis 
toimub, tundub majanduskrii-
si taustal ääretult ebaloogiline. 

Kinnisvaraeksperdi Raul Reino arvates on kuuldused kinnisvarabuumist leebelt öeldes eksitavad ja kodu soetajatel pole seega mõtet kiirustada. Tehingute statistika näitab vaid mõningast kasvu.

Jutud  
"möllust kinnisvara-
turul" võib olla ma-

nipulatsioon.
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suured, ehkki jah, kui vanemad 
tagatistega ei aita, ega neil ra-
ha ei ole."

Arendajate ja nn buumimeel-
sete ekspertide kasuks män-
gib muidugi kinnisvara ruut-
meetri hinna tõus ja tehingu-
te arvu mõningane kasv. Tei-
salt jääb aga peitu, et statisti-
kasse on jõudnud esimese nn 
koroonalaine tõttu toimumata 
jäänud või edasi lükatud tehin-
gud. Ja teisalt, kuna arendami-
ne vahepeal seisis, siis tekkis-
ki mulje defitsiidist ja võima-
lus hindu tõsta. Lihtsalt öeldes 
toimus aasta lõpu kasv kevadel 
toimumata jäänud ostude tõt-
tu – paljudel olid ilmselt ka ju-
ba enne kriisi eellepingud sõl-
mitud. Seega kuulub Kraas sa-
muti nende kilda, kelle arva-
tes on "buumi" taga statistiline 
moonutus. Lisaks asja-
olu, et tõepoolest: 
koroonakriisi 
harjal eelmi-
sel aastal ju 
arendami-
ne seisis 
ja see ai-
tas ka te-
gelikku-
ses defit-
siidil kuju-
neda.

Andres 
Kraas toonitab 
veel, et nõutakse 
vaid n-ö keskmise hin-
naklassiga kortereid. "Mul sei-
sab omal Vabaduse väljaku ää-

res poole miljoni eurone kor-
ter müügis – ei ole keegi he-
listanud. Oluline, et välismai-
ne ostja on meie turult täiesti 
ära kadunud."

Äripindadest  
saavad korterid

Teisalt võib kinnisvaraturul 
Kraasi sõnul märgata ärikinnis-
vara arendajate tohutuid pin-
gutusi, et mängida varem ka-
vandatud äri- või büroopindu 
ümber korteriteks, sest äripin-
du ei taha praegu keegi. See-
ga, mida aeg edasi, seda roh-
kem hakkab uusi kortereid tu-
rule juurde voolama: alates nn 
esimese viiruselaine järgsetest 
uusarendustest kuni varasema-
te büroopindadeni. 

Suure tõenäosusega konver-
teerub ka palju kõneainet and-

nud Porto Franco sada-
mapiirkonna aren-

dus lõpuks kor-
teriteks märk-

sa suuremas 
osas, kui se-
da varem 
plaaniti. 
"Aga kes 
neid kal-
leid pindu 

ostab, ku-
ni pole ta-

gasi jõukaid 
soomlasi, kellele 

sellised merevaated 
meeldivad?" küsib Kraas. 

Tema kolleeg Peep Sooman 
on aga praegust kinnisvaratur-

LEIGE KINNISVARATURG: Kas popp jutt buumist ja 
korterinappusest on vahend hindade tõstmiseks?

Kinnisvaraeksperdi Raul Reino arvates on kuuldused kinnisvarabuumist leebelt öeldes eksitavad ja kodu soetajatel pole seega mõtet kiirustada. Tehingute statistika näitab vaid mõningast kasvu.

Nõutakse  
vaid keskmise  

hinnaga kortereid, 
poole miljonilist  

kodu ei osta  
keegi.

Pirita otsib 
kloostrivareme-
te piirdeaia  
restaureerijat
Pirita linnaosa valitsus kuulu-
tas välja hanke kloostrivare-
mete piirdeaia ja paekivimüü-
ritise kordategemiseks. Ligi 
1,5 meetri kõrguses paekivi-
müüris on praegu lahtisi ja 
pragunenud kive, osa aiast on 
sammaldunud, müüri peal ole-
vad paeplaadid kahjustatud 
ning võrkaed deformeerunud. 
Pakkumiste esitamise täht-
aeg on 17. mail kell 10 ja tööd 
peavad olema tehtud kahe 
kuu jooksul pärast lepingu 
sõlmimist.

 

Filmimuuseumis 
uus näitus
Näitusel "Ideaalmaastikud. 
21/101/2021 Eesti filmi" on 
vaatajate ees tsitaadid ja ta-
bavad kokkuvõtted. Väljapa-
nek põhineb Tristan Priimägi 
mullu ilmunud raamatul "101 
Eesti filmi", koos kuraator 
Karlo Funkiga valiti neist välja 
21. Näitusel hakkavad kõnele-
ma ka seinad. Filmikunstnik 
Katrin Sipelga ja režissöör 
Jaak Kilmi kujundatud ruum 
meenutab korteriremonti, lak-
kamatut uuenemist Eesti fil-
mitegemises. Vanad ajalehed 
räägivad maailmast filmide 
ümber – sellest, mida need-
samad filmid pidid unustama 
panema. Näitus jääb avatuks 
17. oktoobrini.

 

Kristiines  
talgupäeva  
fotokonkurss

Kristiine linnaosa valitsus kor-
raldab enda Facebooki lehel 
maikuu talgupäevadele pü-
hendatud fotokonkursi. Talgu-
päeva foto saata kristiine-
leht@tallinnlv.ee hiljemalt 15. 
maiks, kõigi saatjate vahel loo-
sitakse 17. mail välja auhind. 

PANGAANALÜÜTIK:  
Hinnad liiguvad käsikäes palkadega
SEB analüütiku Mihkel Nestori sõnul 
iseloomustab Eestit nii kiire 
palga- kui ka kinnisva-
rahindade kasv.

2007. aasta tase-
mele jõudsid kor-
terihinnad ana-
lüütiku väitel alles 
kümme aastat 
hiljem. Perioodil 
2010-2020 on 
Eesti kinnisvara-
hindade tõus olnud 
EL-i riikide seas kon-
kurentsitult kõige suurem: 
need on rohkem kui kahekor-
distunud. Näiteks Soomes on kinnisva-
rahinnad sama ajaga kasvanud vaid 
13%, samas kui Küprosel, Hispaanias ja 
Itaalias on need suisa langenud.

Teisalt on Euroopa kiireim olnud ka 
Eesti palga- ja majanduskasv. Kui 2010. 

aastal jäi keskmine palk alla 800 euro, 
siis eelmisel aastal küündis see juba 

1500 euro lähedale. Nominaalne 
sisemajanduse kogutoodang 

on sama aja jooksul kasva-
nud 83%. 

"Kiirem on majandus-
kasv olnud ainult Maltal 
ja Iirimaal – sedagi vaid 
maksupoliitika tõttu," 
ütleb Nestor. "Kui vaa-

data kinnisvarahindasid 
suhtena keskmisesse pal-

ka, siis on turul valitsenud 
ülim stabiilsus. Alates 2015. aas-

tast on kehtinud reegel, et korteri kesk-
mine ruutmeetrihind on umbes võrdne 
keskmise brutopalgaga, ja tundub, et 
selle seose paigast nihutamiseks peaks 
turul toimuma mingi väga oluline muu-
tus."

Viitsütikuga pomm tiksub elamispindade 
asemel hoopis ärikinnisvaras
Eesti Pank hoiatab, et ärikinnisvara 
turuväärtus võib järsult langeda ning 
nii ettevõtjatele kui ka pankadele ras-
kusi tekitada.

Kui aasta tagasi arvati, et väga suur 
hulk inimesi võib seoses kriisiga hätta 
jääda oma eluasemelaenude maksmi-
sega, siis nüüdseks ei ole halvad stse-
naariumid õnneks täitunud. Paljuski 
põhjusel, et põhilise hoobi said töökao-
tuse näol teenindajad jm madalamapal-
galised, tei-
salt on tõhus 
abi olnud riigi 
palgatoetus-
test. Eesti 
Pank hoiatab 
aga eelmisel 
nädalal aval-
datud fi-
nantsstabiil-
suse ülevaa-
tes, et ohu-
koht peitub 
nüüdseks 
hoopis ärikin-
nisvaras: sel-
le turuväär-
tus võib lan-
geda. 

Kas palju-
sid ärikinnis-
varaobjekte 
võib oodata 
sama saatus, 
mis 2008. a eluasemeid, millest paljud 
lühikese ajaga oma väärtusest poole 
kaotasid? Seda on vara öelda, aga Ees-
ti Panga analüüsist võib välja lugeda, et 
ohumärgid ripuvad õhus. 

"Koroonakriis on toonud teatud äri-
kinnisvarasegmentides kaasa muutusi, 
milleks turuosalistel oli väga keeruline 

valmis olla," viidatakse analüüsis. "Pii-
rangud on takistanud majutusasutuste 
ja kaupluste külastamist ning suur osa 
kontorihoonetest on vähemalt ajutiselt 
tühjad. Osa toimunud muutustest või-
vad olla koroonapiirangute kulgemisest 
sõltumata püsivama iseloomuga, sest 
töötamine kodukontorist ning ostude 
tegemine e-kaubanduse võimalusi ka-
sutades on saanud harjumuspärase-
maks. Kui arvestada ka majanduskesk-

konna üldist eba-
määrasust, on mit-
me ärikinnisvara 
segmendi tulevik 
ebakindel." 

Seda sama võib 
täheldada ka mujal 
EL-is, kus mitmes 
riigis vähenes äri-
kinnisvaraga teh-
tavate tehingute 
maht eelmisel aas-
tal üle 50% ja ka 
keskmine hind 
kukkus märkimis-
väärselt (näiteks 
Prantsusmaal, His-
paanias ja Hollan-
dis). Loomulikult 
on siin tegemist 
ahelreaktsiooniga: 
alates pindadelt 
kaduvatest rentni-
kest ja suletud 

poodidest kuni pankade ees seisvate 
probleemideni, sest üldiselt rahastatak-
se ärikinnisvara laenudest. Pääseteed 
ei paista pankrotistki. Võimalikke laenu-
kahjumeid see ei kata. "Uue reaalsuse" 
asendumist "vanaga" samuti ei maksa 
loota.

gu irooniliselt võrrelnud džiibi-
ga, millel neljarattaveo asemel 
veab ainult üks. Normaaloludes 
peaks mingit aktiivsust näha 
olema ka teistes kinnisvarasek-
torites – mitte ainult keskmise 
hinnatasemega korterite puhul.

Ekspertide arvamuse põhjal 
võib aga teha sellise resümee: 

oleme kõigest jõudnud hinna-
tasemeni, mis oli meil enne 
koroonapandeemiat. Andres 
Kraasi sõnul ei maksa ülearu 
tõsiselt võtta müügikuulutus-
te hindu. Paljud majad-korte-
rid müüakse tegelikkuses oda-
vamalt.
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15. mail tähistame taas Tallinna päeva – meenu-
tades, et 15. maid 1248 peetakse päevaks, mil 
Taani kuninga Valdemar II poeg Erik andis Tal-
linna elanikele Lübecki linnaõiguse. See võimal-

das linnale suured volitused oma asjade otsustamisel. Ja nüüd, 
palju sajandeid hiljem, on Tallinna vastutus veelgi suurem kui 
toona, mil seisti peamiselt oma elanike huvide eest, kuuludes 
linnadest koosnevasse Hansaliitu. Nüüdsel ajal sõltub Tallin-
na otsustest suuremal või vähemal määral kogu Eesti käekäik.

Kui lihtsaid näiteid tuua, siis hakkab kavandatav Tallinna 
Haigla pakkuma abi suurele osale Põhja-Eesti inimestest. Sa-
mamoodi on ka turismiga. Paljuski sõltub Tallinnast saadavast 
esmamuljest, kas minnakse avastama teisigi paiku Eestis. See-
pärast kavatsebki Tallinn konverentsikeskusena korda teha lin-
nahalli isegi siis, kui algul kavandatud koostöö Tallinkiga sel-
les osas ei peaks teostuma.

Kui tuua kolmaski näide, siis praegu käib Peterburi maan-
tee rekonstrueerimise projekti koostamine. Kui kõik läheb plaa-
nipäraselt, peaksid tööd sel aastal pihta hakkama. Tegemist on 

aga suure riigimaantee jätku-
ga, mille kordategemine mõju-
tab laiemalt kogu Eesti tran-
siitliiklust ja kaudsemalt ma-
jandust.

Aga ei maksa rääkida ai-
nult Tallinna majanduslikust 
vastutusest kogu Eesti ees. 

Tänavugi korraldatav etteütlus peaks meelde tuletama, et vaa-
tamata Tallinna kui sadamalinna kohal sajandeid hõljuvale kos-
mopoliitsuseloorile peaks pealinn ikkagi jääma eesti keele kant-
siks. Kuidas me keelt hoiame, sõltub meist kõigist. Kaudsemalt 
sellest, kui palju me eestikeelseid raamatuid loeme. Aga otse-
semalt, et kas me anname kasvõi taksojuhile viisakalt teada, et 
oskus ainult lonkavas inglise keeles vestelda ei ole vastuvõetav.

Üheks Tallinna päeva traditsiooniks on kahe võimu kohtu-
mine. Seegi sümboliseerib Tallinna vastutust kogu Eesti ees(t).  
Lühikese jala värav avatakse Tallinna sümboolselt külla saabu-
vale peaministrile, keda seal tervitab Tallinna linnapea.

Nüüdne peaminister Kaja Kallas peaks olema – ennekõike 
kriisi taustal – Tallinna valitsemisega eriti rahul. Koormust, mi-
da linn riigivalitsejate õlult vähendab, võib pidada märkimis-
väär- seks. Lisaks suurobjektide kaudu terve Eesti käe-

käigu eest hoolitsemisele on püütud vastu tulla ka 
igale inimesele eraldi. Linna kõikvõimalike 
toetuste süsteemil, millele on nüüd lisan-
dunud kriisitoetused ettevõtjatele, ei hak-
kaks peatuma. Meenutada võiks vaid esi-

mese haiguspäeva toetust, mis on tallin-
lastele võimalik.

Loodetavasti kujuneb värava avamine 
15. mail seega millekski enamaks kui ri-
tuaaliks. Riigivalitsuseni jõuab ehk selge-
mini teadmine, et toetades omalt poolt 
nii nõu kui jõuga Tallinna suurprojek-
te, edendatakse tervet Eestit. Seekord-
ne värava avamine toimub veel selles-
ki mõttes sümboolselt, et aeglaselt pao-
tati piirangute vähendamise ust üle 
Eesti. Mida kiiremini jätab kriisi sel-
ja taha Tallinn, seda kiiremini möö-
dub see kogu Eestis.

Tallinn vastutab 
kogu Eesti ees(t)

Virkko Lepassalu, 
toimetaja

Väljaandja Tallinna linnakantselei

Toimetus Toompuiestee 35, Tallinn

Peatoimetaja Maarja-Liis Arujärv

Tegevtoimetaja Oliver Õunmaa

Toimetaja Virkko Lepassalu, virkko.lepassalu@tallinnlv.ee, 616 4044

Toimetaja Kai Maran, kai.maran@tallinnlv.ee,  616 4079

Toimetaja Krista Kiin, krista.kiin@tallinnlv.ee, 645 7308

Toimetaja Ivo Karlep, ivo.karlep@tallinnlv.ee, 616 4071

Toimetaja Moonika Tuul, moonika.tuul@tallinnlv.ee, 616 4043

Toimetaja Jaanika Valk, jaanika.valk@tallinnlv.ee 640 4416

Tellimine, tellimuste tühistamine, kandemured 661 6616

Tallinna otsustest 
sõltub kogu Eesti 
käekäik.

Tartu maanteel lennujaama 
ja linna piiri vahel suletakse 
14. maist 4. juunini üks sõi-
durada, 14. maini on sule-
tud sama lõigu Ülemiste jär-
ve poolne kõnnitee. Sõidura-
da linnast väljuval suunal on 
suletud 14.-23. maini ja lin-
na poole suunduval suunal 
24. maist kuni 4. juuni töö-
päeva lõpuni. Liikluse tipp-
tundidel ja töödevälisel ajal 
on mõlemas sõidusuunas ava-

tud vähemalt kaks sõidurada. 
Teelõigul asendatakse vanad 
naatriumvalgustid uute leed-
valgustitega, Tallinn on sead-
nud eesmärgiks teha järgmise 
kümnendi jooksul samamoodi 
kõikjal. Hinnanguliselt annab 
iga valgusti uuendamine aas-
tas ligikaudu 570 kilovatt-tun-
di energiasäästu. Lennujaama 
lähedased madalate mastidega 
tänavavalgustid vahetab välja 
Leonhard Weiss OÜ.

Koroonaajal on jõukam kesk-
klass kriisist üsna puutumata 
jäänud, aga samas on kriis valu-
salt löönud madalamalt tasusta-
tud töötajaid. Mõttekoja Praxise 
hiljutise uuringu järgi peaks riik 
kulutama kümneid miljoneid, et 
päästa koroonaaja töötuid 
vaesusest. Koroona-
pandeemia on kest-
nud üle aasta ja 
iga päev lõpeb 
hüvitis sada-
del. Peale 
nende tõi 
kriis kaasa 
hulga taoli-
si töötuid, 
keda ei 
koondatud 
ja kes ei 
saanudki 
seetõttu 
hüvitist ega 
toetust. Tõsi, 
olukorda lee-
vendasid oluli-
selt riigi palga-
toetused, kuid 
nüüdseks on ka 
nende mõju kadumas. 
Töötukassa andmetel on 
praegu 9-12 kuud töötu olnud 
umbes 6000 inimest, 11% kõi-
gist töötutest. Neist pooled on 
Tallinnast ja Harjumaalt. Praxise 

analüütik Kaupo Koppel on vii-
danud, et meie töötusekaitse on 
koondatukeskne ja eeldab kor-
ralikku tööstaaži. Kes on lahku-
nud omal soovil – olgu pealegi, 
et tegemist võib olla lahkuma 
sundimisega –, hüvitist ei saa. 

Üks võimalus töötuid aida-
ta oleks töötutoetuse 

staažinõude ajutine 
kaotamine. Lisan-

duks ligikaudu 
22 000 uut 

toetusesaa-
jat. Mõne-
võrra vähem 
läheks 
maksma 
töötus-
kindlustus-
hüvitise 
maksmise 
aja piken-

damine, kuid 
seegi võtaks 

kuni 25 miljo-
nit eurot. Lõ-

puks tuleks 
nende inimeste 

toetamine aga ühis-
konnale odavam, kui 

kanda neid kulusid, mis 
seostuvad muuhulgas halveneva 
tervisega, aga ka ilmselt kasvava 
kuritegevusega ning ümbriku-
palkadega.

Teadur Martin Mölder tõdeb, et 
Reformierakonna toetus on 
Norstati reitingutes kahe kuuga 
kukkunud umbes viis protsenti. 
Viimase kahe aasta jooksul lan-
ges Reformierakond viimati nii 
kiiresti ja nii järsult eelmise aasta 
veebruaris ja märtsis koroona 
leviku ja eriolukorra väljakuulu-
tamisega paralleelselt. Mölderi 
sõnul on näha, et peaministri-
erakond on jätkuvalt kiiresti kao-
tamas valitsuse moodustamisel 
saadud toetuskrediiti. Teisel-

kolmandal kohal asuvad jätku-
valt Keskerakond ja EKRE ligi 
20%-ga. Reitingute taustal võib 
vaid lisada, et üsna ilmselt pole 
osa Reformierakonna valijaid ra-
hul kriisijuhtimisega. Teisisõnu, 
liiga palju anti vastuolulisi sõnu-
meid. Tõenäoliselt peegeldubki 
nii Keskerakonna kui ka EKRE 
pigem kasvava reitingu taga 
nostalgia ehk siis valija hindab 
eelmise aasta kevadsuviseid 
selgeid otsuseid märksa kõrge-
malt.

Palju kõneldud uue telemaja ehi-
tamisele jõuti sammukese võrra 
lähemale. Kuid selle teokssaa-
mine on ikkagi poliitiline otsus, 
mis sõltub järgmistest riigivalit-
sustest. Muuhulgas põhjusel, et 
maksma läheks see üle 20 mln 
euro – ja see on veel tagasihoid-
lik hinnang. Tallinna linnavalitsus 
kiitis teisipäeval heaks uue tele-
maja detailplaneeringu algata-
mise, ehitus ise ei alga ilmselt 
enne paari aastat. Ainuüksi pla-
neeringu menetlus võtab veel 
aastaid. ERR-i uue telemaja 
ideekonkursi võitis 2019. a keva-

del arhitektuuribüroo 
Kadarik Tüür Arhitektid 
töö nimega "Roheline lina". Uue-
ma ja vanema raadiomaja vahe-
lisele alale ehitatavasse uude te-
lemajja peaksid kolima ERR-i te-
lestuudiod ja teletoimetus. 
Kahtlemata on praegune tele-
maja amortiseerunud ning selle 
ülalpidamine kallis. Kokkuvõttes 
sõltub aga uue telemaja sünd ik-
kagi koroonakriisi lõpust ja polii-
tilistest tuultest. Kui tahetakse 
seoses kriisiga kulusid kärpida, 
on see üks lihtsamaid kohti.

Rahandusministeeriumis kavan-
datud seadusmuudatuste järgi 
peaks alates järgmise aasta al-
gusest lõpetatama eluaseme-
laenu intresside maksusoodus-
tus. See kehtestati 1996. a soo-
dustamaks eluasemelaenude 
võtmist. Põhjenduseks tuuakse, 
et laenuintressid on niikuinii vä-
ga madalad ehk alla kolme prot-
sendi. 1997. a olid need 12-13%. 
Aastate jooksul on maksusoo-
dustust oluliselt piiratud: aastast 
2017 saab eluasemelaenu int-
resse maha arvata vaid 300 eu-
ro ulatuses aastas. Maksimaalne 
soodustuse summa on 60 eurot 
aastas. Kuigi mõju võibki olla pe-
re rahakotile marginaalne, oo-

taks siiski, mida noortele pere-
dele kodu toetamist soodusta-
vat asemele pakutakse. Eesti 
Pank näeb küll eluasemeturu 
ülekuumenemise ohtu ja pakub 
välja riigi toetuste kitsendamist. 
Aga esiteks ei kinnita tehingute 
statistika mingit kuumenemist ja 
teiseks jääb väheks juba prae-
gusest KredExi toetusvõimalu-
sest. Kui KredExi toel tuleb noo-
rel perel omafinantseeringuna 
tasuda soetatava eluaseme hin-
nast 10%, siis viie aasta jooksul 
on vaja koguda iga kuu 130-200 
eurot. Paljud eksperdid nimeta-
vad aga hinnabuumi kinnisvara-
turul vaid manipulatsiooniks, mil-
le taga uusarendajate turundus.

Tänavavalgustuse ehitus 
sulgeb ühe sõiduraja

Šanna
Vanalinn on kindlasti eriline. Ma 
olen Tallinnas sündinud ja väga 
armastan seda linna, oma sünni-
kohta. Nii ilusat vanalinna nagu 
Tallinnas ei ole ma tõesti mitte 
kuskil mujal näinud. Vanalinn on 
mul südames väga põhjalikult 
sees. Käin siin tihti jalutamas ja 
õhkkonda nautimas.

Anton
Tallinn on suuruse poolest just 
paras, pole liialt väike ega ka liialt 
suur. Siin saab väga kiiresti ühest 
kohast teise liikuda. Seetõttu on 
siin mugav elada, eriti perega. 
Mulle igatahes sobib sellises lin-
nas elada.

Viljam
Tallinnas on ilus vanalinn! Väga 
ilus! Siin asuvad sellised väiksed 
nunnud kohvikud. Tallinnas pole 
põhitänavatel suurt kaubandust 
nagu mujal suurlinnades, meil on 
ikka rahulikum. Siin linnas saab 
puhata.

Lena
Tallinn on ilus linn. Ma elan siin ja 
mulle tõesti meeldib. Siin on palju 
inimesi, aga samas on Tallinn ko-
dune ja pole liialt suur. Ilus on ta 
ka, enne hakkasid just istutatud 
lilled silma. Veel meeldib mulle, et 
peamiselt on siin rahulik.

Mis teeb Tallinna teie  
meelest eriliseks linnaks?

Töötute otsetoetus tuleb  
kahjude korvamisest odavam

Segasevõitu otsused viisid  
Reformierakonnalt toetajaid

Uus telemaja jääb endiselt  
poliittõmbetuultesse

Kas noored pered ohverdatak-
se kinnisvaraturu altarile?
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Ivo Karlep 
ivo.karlep@tallinnlv.ee

"Arenenud riigid ei hoolitse 
piisavalt keskkonna- ja sot-
siaalvaldkonna eest," leiab 
tänavuse innovatsioonifoo-
rumi peaesineja, belglasest 
ettevõtja, majandusteadla-
ne ja sinimajanduse ekspert 
Gunter Pauli. "Me ei tohi 
soodustada liigtarbimist, 
sest maakera ressursid po-
le lõputud. Vaja on toota 
vastavalt inimeste vajadus-
tele, kasutades materjale, 
mis on meile kohapeal 
saadaval."

Sündmuse peaesineja ütleb, 
et me peaksime rakendama in-
novatsiooni rahva elutingimus-
te parandamiseks. Pauli arva-
tes pole arenenud riigid piisa-
valt hoolitsenud kesk-
konna- ja sotsiaal-
valdkonna eest. 
"Enne kui hak-
kame selgita-
ma, mida ini-
mesed või po-
liitikud peak-
sid tegema, on 
meil vaja toi-
mivat raamis-
tikku, ning se-
da ma kutsungi si-
niseks majanduseks," 
selgitas ta. "See ongi majan-
dus, milles me ei konkureeri, ku-
na oleme odavaimad, me ei eks-
pordi, sest tahame importida as-
ju, mis soodustavad liigtarbimist. 
Selle mudeliga toodame, sest ta-
hame reageerida inimeste vaja-
dustele ja meie tooraineks on eel-
kõige materjalid, mis on meile 
kohapeal saadaval. Üleilmastu-
mine kohustab mind kõige oda-
vamalt tootma. Aga sellises olu-
korras pole ei teil eestlastena ega 
minul belglasena võimalust kon-
kureerida bangladeshilaste, bra-
siillaste ja hiinlastega. Me ei saa 
kunagi olla kõige odavamad. Nii-
siis keskendume jätkusuutlikku-
sele sama palju kui tõhususele. 
Need on küllalt radikaalsed sei-
sukohad, kuid järele mõeldes või-
vad osutuda üpris prohvetlikeks. 
Maakera ressursid ei ole lõpma-
tud ning meil pole vaja toota as-
ju, mida inimesed ei vaja." 

Pauli väitel tuleb innovatsioo-
ni alustada just inimestele elu-
tähtsatest valdkondadest nagu 
eluase, elamistingimused, tervis-
hoiuteenuseid, kvaliteetne vesi, 
tervislik toit ja töökohad. "Pea-
me need olulised asjad kindlus-
tama, enne kui hakkame tegele-
ma muude suurte innovatsiooni-
ideedega," lausus ta. "Ma ei mu-
retse Kuule või Marsile jõudmi-
se pärast. Muretsen selle pärast, 
et kõigi põhivajadused oleks täi-
detud. Nii et ma usun, et meie 
võimekus uuenduste toomiseks 
ei väljendu enamasti järjekord-
ses interneti-müügimudelis, et 
inimestelt rohkem raha välja pi-
gistada, või uues andmekaevan-

damise tehnikas. Arvan, et pea-
me suunama innovatsiooni ini-
meste tegelikku võimekusse ol-
la jätkusuutlik ja rahuldada põ-
hivajadusi."

Värviline majandus
Eesti on sinise majanduse teel 

päris alguses, leiab Pauli. "Põhi-
küsimus on siinkohal, kas te in-
tegreerite oma innovatsioonist-
rateegiasse kindlaid sotsiaalseid 
eesmärke, nagu täielik tööhõi-
ve," selgitas ta. "Näiteks on minu 
ettevõte investeerinud üsna pal-
ju Hiiumaale, biokoti tehasesse. 
Oleme suurim bioplastide toot-
ja Skandinaavias ja Lääneme-
re ümbruses, ning tehase ole-
me paigutanud Hiiumaale, sest 
kuigi Eesti tingimused ja toorai-
nevarud on väga rikkalikud, ei 
leia need erilist kasutamist. See-

ga usun, et kui tahta suurenda-
da Eesti innovaatilisust 

lisaks infotehnoloo-
giale ja tehisintel-

lektile, on vaja 
hakata tööta-
ma ressurssi-
dega, mis on 
siin rikkali-
kult kättesaa-
davad. Nii on 

võimalik luua 
püsivalt rohkem 

töökohti."
Pauli kinnitusel 

peame inim- ja loodussõb-
ralikuma majanduseni jõudmi-
seks kindlasti muutma oma ha-
ridust. "Kui me õpetame oma 
lastele ainult kõike seda, mida 
juba teame, ei saa meie lapsed 
kunagi oluliselt paremaks muu-
tuda," väitis ta. "Seega on olu-
line muuta haridust nii, et see 
inspireeriks noori rohkem, et 
nendest saaksid tõelised ette-
võtjad. Vajame uut ettevõtja-
te põlvkonda. Vajame inime-
si, kes on palju tublimad kui 
nende vanemad. Mul on olnud 
privileeg töötada koos sadade 
Eesti õpetajatega, kes kõik pool-
davad seda muutust, kuid loomu-
likult peab valitsus selleks samu-
ti valmis olema."

Sel aastal on 
MELT-i foo-
kuses 

innovatsioon linnades. Saab üle-
vaate, mis on sini-, rohe- ja hõ-
bemajandus. Foorum räägib ka 
jätkusuutlikkusest ja ringma-
jandusest ning vaadatakse ko-
roona mõju nii ettevõtetele kui 
ka tarbimisharjumustele. Tallin-
na teaduspargi Tehnopol äritee-
nuste juht Martin Goroško tut-
vustab innovatsioonettevõtmisi 
linnas, mille heaks näiteks on 
konkurss Talliinnovation.

"See konkurss annab ettevõte-
tele võimaluse katsetada oma too-
teid päriselt ka linnas, et veenduda 
nende tõhususes," lausus ta. "Ta-
hame, et ettevõtjad õpiksid sellest 
ja teeksid vastavaid endale vaja-
likke kohandusi, et olla valmis 
ka suurtele turgudele sisenema. 
Me teeme selleks koostööd ka 
Tallinna linnaga, näiteks katse-
tades neid lahendusi siin Ülemis-
te Tehnopoli linnakus. Äsja lõp-
penud Tallinovationi hindamisel 
jälgisime, et sealsed pakutud la-
hendused oleksid kooskõlas tar-
ga linna kontseptsiooniga. Ei ol-
nud mingeid piiranguid ettevõt-
te suurusele ega ärivaldkonnale. 
Innovatsioonikonkursile laekus 
15 unikaalset innovatiivset too-
teideed. Neist kümme pääses žü-
rii ette ja lõpuks valis  linna esin-
dajatest ja asjatundjatest koosnev 
žürii välja viis lahendust, mis olid 
nende hinnangul kõige paremad."

Ratas parklasse ja  
rongiga edasi

Üks konkursi võitja oli ettevõ-
te Bikeep oma uuenduslike jalg-
rattagaraažidega. Bikeepi tööta-

ja Kristjan Lind tutvustab, mis-
moodi nende jalgrattamajad toi-
mivad. "Konkursi raames rajasi-
me linnas kolme kohta nutikad 
jalgrattagaraažid, kus on rattad 
kaitstud nii varaste kui ka halva 
ilma eest," selgitas Lind. "Nen-
de hoidlate kasutamine käib ra-
kenduse kaudu, mis on juba tu-
handetel tallinlastel olemas. See 
võimaldab end tuvastada ja oma 
ratas kindlasse kohta ära pan-
na. Esimesed kolm rattaparklat 
on rajatud ühe ühistranspordi-
sõlme, ühe korteriühistu ning 
Tallinn-Väikse rongijaama juur-
de. Mõte on sõita näiteks trans-
pordikeskusse, panna seal ratas 
turvaliselt hoiule ja sõita ühis-
sõidukiga linna. Naastes saab 
oma ratta jälle hoitult tagasi võt-

ta. Konkursil osalemine 
andis meile võima-

luse näha reaal-
ses olukorras, 
kuidas meie 
lahendus toi-
mib, ning an-
dis ka linnale 
võimaluse hin-
nata, kuidas 
niisuguseid 
rattaparklaid 
edaspidi lin-
nas rajada."

Lind li-
sas, et jalg-
rattagaraa-
žide ees-

märk on julgustada  inimesi 
üha enam eelistama jalgratas-
ühistransport liikumisviisi. Tal-
linn ja ka muud suurlinnad au-
tostuvad üha enam ning see te-
kitab ummikuid, müra ja stres-
si. Bikeep usubki, et privaatsete, 
ilmastiku- ja vargakindlate rat-
tagaraažide abil kasutavad ini-
mesed ühistransporti rohkem ja 
seeläbi väheneb autode hulk lin-
naliikluses. 

Märt Puust teede tehnokes-
kusest tutvustas oma ettevõtte 
võidutööd. "Meie mõte on ra-
jada linna teeilmajaamad ning 
koostada neid kasutades ilma-
prognoose linna kohta," rääkis 
ta. "Tegime Tallinnasse minitee-
ilmajaamade võrgu, et muuta tee-
hooldus linnas efektiivsemaks ja 
samas ka keskkonnasõbraliku-
maks. Informatsioon meie ilma-
jaamakestest jõuab ühte veebira-
kendusse, mis on abiks teehool-
dajatele, et muutustele kiiremini 
reageerida. Teeilmajaamade in-
fot jälgivad põhiliselt teehooldu-
se ettevõtted ja Tallinna linn, kes 
teehooldust tellib. Konkursil osa-
lemine aitas meil luua väiksed, 
aga efektiivsed seadmed, mida 
saab kiirelt paigaldada, ja nii-
moodi käivitada ka kiire prog-
noosimine."

Autonoomsete miniilmajaa-
made 16 lõplikku asukoha valis 
firma välja koos Tallinna kesk-
konna- ja kommunaalametiga.

TEADLANE: Innovatsioon pole 
sõit Marsile, vaid see, et kõigi 
põhivajadused on täidetud Uus välijõusaal 

Tuvi pargis
Tuvi pargis (Suur-Ameerika 
14a) valmis välijõusaal, mille 
ehitustööd lõpetas OÜ Inse-
neriteenused enne lepingulist 
tähtaega. Parki paigaldatud 
treeningseadmed ei jää alla 
professionaalsetele jõusaali-
dele, kuid sobivad igas eas ja 
füüsilises vormis inimestele 
ning üks vahend on kasutatav 
ka liikumispuude korral. Es-
maseid kasutusjuhiseid annab 
litsentseeritud personaaltree-
ner Genes-Deivid Pikani.

 

Pirita jagab ta-
suta lillemulda
Pirita jagab ka tänavu heakor-
rakuu raames huvilistele tasu-
ta aiamulda, mis sobib lillede 
istutamiseks amplitesse, lille-
kastidesse jm, möödunud ke-
vadel jagas linnaosa välja üle 
1000 mullakoti. Mulda võivad 
saada nii eramajade omanikud 
kui ka ühistud, igale soovijale 
on ette nähtud üks 60-liitrine 
kott. Mullakoti saab kätte 10.-
31. maini tööpäevadel kl 10-12 
ja 14-16 Pirita linnaosa valitsu-
sest Kloostri tee 6, rohkem in-
fot tel 645 7610 või  jekaterina.
laidinen@tallinnlv.ee 

 

Tallinna Soojus 
kolis uude  
kontorisse

Alates maist asuvad AS Tallin-
na Soojuse kontoriruumid 
Maakri 19/1 B-hoone 6. kor-
rusel. Tegemist on keskkon-
nahoidliku ehk nn rohelise 
kontoriga, kus jälgitakse vee-, 
kaugkütte- ja elektrienergia 
säästvat kasutamist, jäätme-
tekke vähendamist ja liigiti ko-
gumist ning töökeskkonna 
tervislikumaks muutmist, mil-
lega omakorda kaasneb kulu-
de kokkuhoid. Samasse bü-
roohoonesse on kolinud AS 
Utilitas jmt roheenergeetika-
ga tegelevad ühendused.

Bikeepi nutigaraaž ratastele.

Gunter Pauli leiab, et loodussõbralikku majanda-
mist peab õpetama juba maast-madalast. Nii on 
ta kirjutanud ka lasteraamatuid, mida on tõlgitud 
nt ka läti keelde.  Scanpix

Milleks  
tuua kaugel 

toodetud asju, 
mida inimesed 

ei vaja?

Jälgi foorumit 12. mail veebist!

Teadus- ja ärilinnak Tehno-
pol korraldab koostöös lin-
na ja loomeinkubaa-
toriga 12. mail in-
novatsioonifoo-
rumi MELT vee-
bikeskkonnas 
www.melt.ee  

Abilinnapea 
Aivar Riisalu (pil-
dil) sõnul on Tallin-
nal ambitsioon olla 
rahvusvaheliselt tuntud loov 
maailmalinn ning kogu Põhja-
Euroopa targa ja rohelise 
majanduse süda. "Eeldused 

selleks on olemas, sest meil 
on palju tarku inimesi, uuen-

dusmeelsust ja peale-
hakkamist," rõhu-

tas ta ja leidis, et 
need asjad ongi 
kõige olulise-
mad, et tekiksid 
nutikad ja lisand-

väärtust loovad 
ettevõtted. "MELT-i 

eesmärk on innovat-
sioonihuvilised kokku tuua, 
üksteist inspireerida, julgus-
tada ja leida mõttekaaslasi, 
et edasi liikuda."
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Pealinn vestles Tallinna päe-
va eel linnapea Mihhail Kõlvar-
tiga nii sellest, kuidas luua õpi-
lastele ühtsed digitaalsed e-õp-
pe programmid, kui ka sellest, 
mis ohustab eesti keelt.

"Võõrkeelte õppimise alu-
seks on alati oma emakeele 
sügav tundmine," lausub Kõl-
vart. "Keeled pole üksnes eri-
nevad suhtlemisinstrumendid, 
vaid väljendavad ka erinevaid 
mõttemaailmu – seda, kuidas 
me maailma näeme."  

Mis on olnud koroona ajal ini-
meste jaoks kõige raskem? 
Hirm, üksindus, mure tööko-
ha pärast?

Iga kriis tähendab inimes-
te jaoks seda, et elu tuleb üm-
ber korraldada. Piirangud tõid 
igal juhul inimestele elurasku-
si juurde.

Paljudele kindlasti muutus 
majanduslik olukord kõige te-
ravamaks küsimuseks. Ühis-
konnale oli aga suurim prob-
leem, et avalik sektor andis 
koroona teemal pidevalt vas-
tuolulisi signaale. Mõnikord 
tuli nädala jooksul kolm-ne-
li teadet riigilt ja terviseame-
tilt ning ka eksperdid muutsid 
pidevalt oma seisukohti. Kriisi 
ajal on puudulik kommunikat-
sioon suur probleem, see teki-
tab stressi. Mis omakorda kah-
justab inimeste vaimset tervist, 
millest saavad alguse ka teised 
probleemid.

Sügisel kuulsime palju vas-
tuolulist infot, kuidas viirus le-
vib, mida tohib või ei tohi te-
ha. Vaktsiinide kohta jagatak-
se tänase päevani vastukäivat 
infot, mis kõik mõjutab inimes-
te meeleolu.

Kas kriisi juhtimise juures oli 
raskem esimene või teine lai-
ne?

Paljud arvasid sügisel, et mi-
dagi hullu pole juhtumas ja kui 
teine laine tulebki, siis see on 
kergem. Meie andsime märku, 
et tuleb uuesti valmis olla hal-
vimaks. Tuleb hakata kohe eri 
meetmetega selleks valmistu-
ma, et ei rakenduks kõige mus-
tem stsenaarium.

Soovisime rakendada mit-
meid pehmemaid meetmeid, 
näiteks koolides osalist distant-
sõpet, et vältida veel rangemaid 
piiranguid. See oli raske hetk, 

kui selgus, et riik ja ühiskond 
ei toetanud meid. 

Aga tänu mitmetele enneta-
vatele tegevustele suutsimegi 
hoida olukorda paremini kont-
rolli all. 

Esimese laine ajal oli meil 
vähem teadmisi, kuid tänavu-
ne aasta oli kõigile emotsio-
naalselt palju raskem. Mullu 
oli ühiskond ühtsem, kõik said 
koos aru, et tuleb pingutada, 
et lõpuks viirus võita. Nii pal-
ju ei süüdistatud koroona le-
vikus ühte või teist ühiskon-
nagruppi. 

Tekkis isegi tunne, et esi-
mene laine annab ühiskonna-
le omamoodi tervisliku süsti 
– et teatav ühtsustunne jääb 
kauemaks ühiskonda. Kahjuks 
see nii ei juhtunud. Teine lai-
ne töötas vastupidiselt esime-
sele ning hakkas ühiskonda 
lõhestama.

Kui palju kasvas Tallinnas vae-
sus, seda ka võrreldes muu 
Eestiga?

Mullusest heaolu-uuringust 
selgus, et majanduslike ras-
kustega inimeste arv kasvas 
võrreldes varasema aastaga 
20-28 protsendini. Linnaosa-
de sotsiaalosakonnad hakka-
sid saama rohkem abivajaja-
te taotlusi. Hakkasime koroo-
na esimese laine ajal kohe ini-
mestele erinevat abi pakkuma, 
see toimub ka praegu. Kooli-
lapsed ja raskustes pered said 
toidupakke, jagasime maske, 
asusime tallinlastele maksma 
esimese haiguspäeva hüvitist, 
mida saab taotleda mai lõpuni. 
Vabastasime ka vanemad kõi-
ge raskemateks perioodideks 
lasteaia kohatasust ja and-
sime firmadele üüri-
soodustusi.

Majandu-
ses said kõi-
ge rohkem 
kannatada 
teenindus-
ettevõt-
ted, mil-
lest paljud 
olid sunni-
tud oma uk-
sed sulgema, 
Tallinnas töö-
tasid paljud ini-
mesed aga just sellis-
tes ettevõtetes. 

Protsentuaalselt töötab pea-
linnas rohkem inimesi erafir-
mades kui avalikus teenistu-
ses, kus inimesed saavad tööd 
jätkata, kui erafirmades piiran-
gud seda alati ei luba.

Lisaks elavad inimesed Tal-
linnas tihedalt. Koroona on-
gi just suurte linnade ja linna-

osade mure kogu maailmas. 
Nii suure rahvastikutiheduse-
ga paika, nagu Tallinn, ei ole 
kusagil mujal Eestis. Mõned 
inimesed kaotasid ka otseselt 
koroonasse nakatumise pärast 
oma töö. Kõik tööandjad ei käi-
tunud töötajatega korrektselt, 
kuigi jah, ettevõtluses on tulu 
ja kasum alati prioriteet. Samas 
oli palju ka selliseid tööandjaid, 
kes toetasid nakatunuid esime-
sest haiguspäevast või säilita-
sid nende palga. Kriis näitab 
ära, kuidas inimesed ja asu-
tused käituvad – paljud mõt-
lesid ka teiste inimeste peale, 
kui nad olid hädas. 

Kui suur on koroona pärast 
mahajäämus Tallinna koolide 
õpilaste seas? Haridusministee-
riumil on testid, mille abil ma-
hajäämust tuvastada, kuid kor-
ralikke e-õppe programme ellu 
kutsutud pole.

Testide mõte on kiiduväärt, 
kuid laste aitamine ei saa ol-
la projektipõhine. Kriisi mõju 
on palju pikaajalisem. Kui oled 
õppimises maha jäänud, siis ei 
saa vaid paari kuuga järje peale 
tagasi. Me ei tea, kuidas krii-
si psühholoogilised mõjud laste 
puhul isegi aastate pärast aval-
duvad. Seda, mil moel lapsed 
said hakkama, näeme alles siis, 
kui õpilased on tagasi koolis. 
Mõned lapsed kadusid koroo-
na ajal õppest täiesti ära, nad 
ei osalenud ju isegi oma vee-
bitundides. 

Soovin neid teemasid kind-
lasti haridusministriga arutada. 
Praegu kehtib hariduses baas-
rahastamine, mille alusel õpi-
lasi toetatakse. Lisaks toeta-
takse eraldi reana haridusli-
ke erivajadustega lapsi.  Te-
gelikult on koolides palju lap-
si, kes vajavad  üldtuge, kuid 
nende jaoks riiklikku lisatoe-
tust ei ole. 

Väga paljud õpilased vajavad 
teistmoodi lähenemist ja täien-
davat õpet, näiteks peavad sa-
geli ka peale lõunat kooli jää-
ma, et õpetaja käe all eraldi 
õpet saada. Juriidilises mõttes 
ei ole neil hariduslikku eriva-
jadust, aga nad vajavad ikka-
gi täiendavat abi (üldtuge). Ko-
roonaga on see probleem kind-
lasti süvenenud. Kindlasti an-
name haridus- ja teadusminis-

teeriumile signaali, et  hädas 
õpilastega tegelemi-

seks tuleb leida li-
saraha. Muidu 

läheb prob-
leemide la-
hendami-
ne tulevi-
kus veel 
rohkem 
maksma.

Distantsõp-
pe tase oli 

kooliti väga 
ebaühtlane – kui-

das tulevikus kaug-
õppe taset tõsta?
Koolide tase oli juba varem 

ebaühtlane, nagu ka õpilaste ta-
se. Koolid korraldasid distant-
sõpet eri moel ja eri keskkon-
dades. Ühest küljest on meie 
koolihariduse tugevuseks, et 
kõik koolid on üsna iseseis-
vad, eri kallakute ja õppekä-
sitlustega. See muudab haridu-

Koolid peaks 
arendama rohkem 
laste rääkimis- ja 
väljendusoskust.

"Kui koroona esimene laine teatud moel 
ühendas meie ühiskonda, siis teine laine lõ-
hestas," lausub linnapea Mihhail Kõlvart 
Tallinna päeva puhul antud intervjuus Pea-
linnale. "Peame veel pikalt tegelema kriisi 
tagajärgedega, aitama paljud lapsed õppi-
misega taas järje peale ning kindlasti looma 
ühtsed e-õppe programmid." Lisaks lubab 
linnapea, et juba sel suvel on linnas veel pa-
rem rattaga sõita: "Meil on plaanis luua 
kesklinna terve rattateede võrgustik." 

Maarja-Liis 
Arujärv
maarja-liis. 
arujarv@ 
tallinnlv.ee

MIHHAIL KÕLVART: Kõikidel linlastel on ühised mured ja unistused
"Tänu riigiabi loale saa-
me nüüd linnahalli korda 
teha," ütles Mihhail Kõl-
vart. "Soovime linnahal-
list luua kaasaegse, rah-
vusvahelise konverent-
sikeskuse, ja taastada 
selle kontserdisaali. See 
tooks Tallinnale veel 
rohkem tuntust ja pea-
linn panustaks nii terve 
riigi majandusse." Mats 
Õun
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Euroopa Komisjoni otsus aitab  
linnahalli korda teha 
Tallinna linnavalitsus käivitab Euroo-

pa Komisjoni seisukohale tuginedes 
lähiajal tegevusplaani, kuidas linna-
halli ja selle ümbruse kordategemise-
ga edasi minnakse. Euroopa Komisjon 
ei näe linnahalli äriplaani kohaste in-
vesteeringute tegemises vastuolu rii-
giabi reeglistikuga.

"Linnale on see hea uudis, mis võimal-
dab meil varasemad tegevusplaanid üle 
vaadata ja edasi minna linnahalli projek-
teerimise lähteülesande ettevalmistus-
tega," ütles linnapea Mihhail Kõlvart. 
"Linnahalli ja selle ümbruse kordatege-
mine on meie jaoks jätkuvalt prioriteet. 
Soovime taastada kontserdisaali ja luua 

nüüdisaegse rahvusvahelise konverent-
sikeskuse. Üheks eesmärgiks on ka me-
reäärse ala avamine linlastele." Linna-
pea kinnitusel viiakse läbi ka turu-uu-
ring, et välja selgitada võimalused era-
sektori koostööpartnerite ja kaasfinant-
seerimise leidmiseks. Kõlvarti sõnul 
tuleb linnahalli kordategemiseks otsida 
eri võimalusi ka seetõttu, et selge ei ole 
Tallinna Haigla perspektiiv ning linna-
poolse investeeringu maht. "Peame kõi-
ki suuri linna projekte hindama linnaeel-
arve valguses ning arvestades ka teisi 
suurprojekte, et leida vajadusel täienda-
vaid finantseerimisallikaid," sõnas Kõl-
vart.

Tallinna päeva etteütlus on seekord pühendatud taasiseseisvu-
misele ja seda dikteerib laulja Ivo Linna. Mats Õun

Tallinna päev tähistab linnale Lübecki linnaõiguse 
andmist 1248. aastal, millega pääses Tallinn ka 
Euroopa linnade liitu. Tallinna päeva tähistamise 
eesmärk on väärtustada kodulinna ajalugu ja tallin-
laseks olemist ning ühtlasi tutvustada linna ajalugu 
ja tänapäeva. 

Traditsiooniliselt on Tallinna päeva tähistatud 15. mail, sel aastal 
toimuvad mimed üritused 10.-15. maini:
• Tallinna päeva orienteerumine. Orienteerumisrajad, mida läbi-

des saab kasutada Actionbound rakendust.
• Piltmõistatuste mäng "Märka kesklinna peidetut". Eri kohtade/

majade/objektide äratundmine. Mängida saab nii virtuaalmaail-
mas (Kesklinna FB lehel) kui ka leida pildid  reklaamikandjatelt 
kesklinnas. 

• Fotojaht "Lasnamäe ajaloolised objektid". 

14. mai programm

• Kell 10 spordipäev.                        
• Kell 12  Tallinna päeva e-et-

teütlus veebis.            
• Kell 14  Tallinna parimate 

noorsportlaste tunnustus-
üritus veebis.

• Kell 14.05 Tallinna päeva 
osaluskohvik "Noorte Tal-
linn", mis toimub eesti ja 
vene keeles Zoomis. Kohvi-
kus osalemiseks on vaja 
enne registreeruda. Noored 
arutlevad ürituste ja tege-
vuste üle noortele linnas ja 
noortepärase linnaruumi ja 
vaimse tervise üle.

• Videomatk Tondirabast 
Kadriorgu.                           

15. mai programm

• Kell 7 tänavapuhastusauto-
de paraad ja heakorrakuu 
lõpetamine otseülekandena 
veebis.

• Kell 10  Lühikese jala värava 
avamine. Osalevad linnapea 
Mihhail Kõlvart, peaminister 
Kaja Kallas ja Põhja prefekt 
Joosep Kaasik. Otseülekan-
ne veebis. 

• Kell 11 kirsipuude istutami-
ne Kirsi tänavale – veebis.

• Kell 12 puhkeb pealinn õide - 
loome juurde lilleilu ja tähista-
me Tallinna sünnipäeva! Vee-
bis.

• Kell 12 Tallinna päeva vir-
tuaaltuurid õpilasgiidide 
saatel raeapteeki, Mustpea-
de majja, Suurgildi hoones-
se, Kadriorgu, Peeter I jäl-
gedesse.

• Kell 12 esitab kooliteatri 
trupp vanalinna legende 
aadressil Rataskaevu 16, 
Raekoja platsil, Oleviste ki-
rikus, Seegi kirikus ja Hobu-
sepea ja Pika tänava nurgal.

• Kell 12 Jüri Kuuskemaa vi-
deoekskursioonid mööda 
põnevamaid vanalinna ja 
Mustamäe objekte. Musta-
mäe linnaosa valitsuse 
Facebookis

• Kell 13 virtuaalne vanalinna 
ekskursioon.

• Kell 17  taimede ja lillede is-
tutamine Otto Krameri ko-
gukonnaaeda.        
 

NB! Vaata infot ja üritusi 
www.tallinn.ee/tallinnapaev 
Kava täieneb jooksvalt ning 
ette võib tulla muudatusi.

Tallinna päev kutsub  
videoekskursioonidele

se mitmekülgsemaks ja suure-
mas plaanis annab ka tulemu-
se. Lastel on valik, kuhu kooli 
minna vastavalt oma võimetele 
ja annetele, ning iga kool saab 
süsteemi rikastada. 

Kriisi ajal peaksid olema 
aga teised prioriteedid, vaja 
oleks rohkem ühtseid standar-
deid ja juhtimist, selgemaid ju-
hiseid. Distantsõpe vajab roh-
kem standardiseerimist, ala-
tes sellest, mis keskkonnas as-
ju aetakse, lõpetades miini-
mum- ja maksimumnõuete ja 
õppesisuga. 

See vajaks teaduslikku lä-
henemist, kui palju laps ühes 
või teises vanuses on suuteli-
ne arvuti ees infot omaks võt-
ma ja mis vormis.  

Head e-tunnid sõltuvad si-
sust ja mahust. Selle kõige väl-
jaselgitamine on suur töö. Aga 
isegi kui need ühtsed nõuded 
poleks koolidele kohustusli-
kud, siis soovituslikena peak-
sid need olema riigi poolt väl-
ja töötatud. Distantsõpe pole 
enam üksnes kriisiaja õppimi-
se moodus, see on osa uuest 
normaalsusest.

Kindlasti on vaja Eestis kii-
resti luua standardiseeritud e-
õppe programmid. Kõik õppe-
ained igas kooliastmes ehk ko-
gu kooliprogramm peaks ole-
ma interaktiivsete õppemater-
jalide ja videoloengute vormis 
kättesaadav, see teeks lihtsa-
maks nii õpilaste kui ka õpe-
tajate elu. Mitmed riigid 
on sama juba teinud, ka 
meie peame selle töö 
ette võtma. 

Millised Ivo Lin-
na laulud teile eri-
ti meeldivad? Va-
lisite ju laululegen-
di ka Tallinna päe-
va etteütluse luge-
jaks, samuti pälvis ta 
põlvkondade ühendamise 
eest Tallinna teenetemärgi.

No mulle meeldivad ikka sel-
lised vanemad lood nagu "Julge 
laul", "Vana vaksal" või "Ki-
kilips". Kui inimene jääb va-
nemaks, võtab ta teatud lugu-
sid ka teistmoodi vastu, tekib 
rohkem kaasaelamist. Ma vist 
olen juba ka jõudnud sarna-
sesse ikka. 

Mis praegu eesti keelt ohustab 
ja kuidas seda kaitsta?

Keel areneb ja muutub ajas. 
Me ei räägi täna kindlasti enam 
samasugust eesti keelt nagu näi-
teks sada aastat tagasi.  Tsivi-
lisatsioon toob uusi mõtteid ja 
mõisteid ning kõige selle jaoks 
tuleb leida ka uusi sõnu.

Inglise keel mõjutab eriti nii 
akadeemilist eesti keelt kui ka 
tavakeelt. Muidugi võivad võõ-
rad sõnad keelt rikastada, kui 
neid liiga palju üle ei võeta. Sa-
mas on meil käimas ka prot-
sess, kus pakume võõrkeelsete 
mõistete tähistamiseks uudis-
sõnu. Mõned neist hakkavad 
lendama ja võetakse omaks, 
teised mitte. Seda aga, et ini-
mesed hakkavad eesti keelest 
loobuma, ma ei usu.

Võõrkeelte õppimise aluseks 
on alati oma emakeele sügav 
tundmine. Võõrkeelte õppimi-
se kaudu avastad ka oma ema-
keelest rohkem seoseid ja vaa-

tad seda teise pilguga. Iga keel 
on teatud mõtteviisi kodu. Keeli 
võrreldes taipad, et need pole 
vaid erinevad suhtlemise inst-
rumendid, vaid väljendavad ka 
erinevaid mõttemaailmu – seda, 
kuidas maailma näeme. 

Kas eesti keele tunde peaks 
koolides rohkem olema? Isegi 
nõukogude ajal oli neid prae-
gusest rohkem… 

Iga tegevuse puhul on tähtis 
treening ja rutiin. Mida erine-

vamal moel sa keelt kasu-
tad, seda rikkamaks su 

keel muutub. Koolis 
tuleks anda lastele 
rohkem võimalusi 
keele harjutami-
seks ja rääkimi-
seks. Testide vas-
tused ei aita luua 
seoseid eri mõtete 

vahel. Kui inimene 
jutustab pikalt, siis 

lähevad infofragmen-
did kokku, selle baasil 

tekivad uued teadmised. 
Seepärast on tähtis, et inime-
sed nii mõtleksid kui ka rää-
giksid. Koolid peaksid rohkem 
arendama laste rääkimis- ja 
eneseväljendusoskust.  

Üks võimalus keele rikastami-
seks on raamatute lugemine. 
Sellega on praegu ilmselt noor-
te seas veidi halvasti. 

Jah, paljud noored ei loe 
raamatuid, vaid hangivad in-
fot internetist, ei kirjuta kir-
ju, vaid lühisõnumeid. Kuna-
gi suhtlesid inimesed rohkem 
vahetult ja üksteisele kirjuta-
ti ka pikki kirju. 

Miks inimesed hakkasid üs-
na massiliselt kokku tulema, 
et koos eesti keeles kirjutamist 
proovida? 

Etteütluse peamine mõte 
pole see, et inimesed pane-
vad proovile enda õigekirja 
teadmised, vaid võimalus koos 
teistega kirjutada. Nii tekib 
ühtsustunne, rahvas väljen-
dab lugupidamist keele vas-
tu ühise energiaga. Kahjuks 
ei saa inimesed etteütlust tä-
navu koroona tõttu kirjuta-
da kõik koos Vabaduse väl-
jakul, nagu soovisime. Samas 
on oluline, et etteütlus ikka-
gi toimub, ja seda ühtsust ai-
tab hoida Ivo Linna.

Koroonakriis on näidanud ära 
ka meie tervishoiu nõrgad ko-
had. Kas Tallinna Haigla ehi-
tamine aitaks meie tervishoidu 
ja majandust turgutada? 

Ei ole midagi kallimat kui 
rahva tervis – seda sõna ot-
seses mõttes. See läheb ju vä-
ga kalliks maksma, kui rahvas 
pole terve.

Kaks suurt paika, mille val-
mis ehitamine ja uuendamine 
hoogustaks majandust, on Tal-
linna Haigla ja linnahall. Tal-
linna Haigla tooks patsientidele 
kindlasti kaasaegsema ja pare-
ma ravi. Meditsiinitehnoloogiad 
arenevad kiiresti, kuid praegu-
sed vanad ruumid ei lase uusi 
seadmeid rakendada. Korraliku 
ja inimsõbraliku ravi nõuded on 
aastatega palju muutunud. Tal-
linna Haigla hakkaks teeninda-
ma ka naaberomavalitsusi, see 
oleks tegelikult regionaalhaig-
la. Suur haigla on ka teadus-
asutus, kus on suur teadmiste-
pagas, uued tehnoloogiad; õpe-
tatakse uusi arste ja õdesid. Sel-
line suur ehitus annab ka majan-
dusele palju hoogu. Niisiis pole 
tegemist vaid Tallinna raviasu-
tuste kaasajastamisega. 

Seega on mulle arusaamatu 
riigi suhtumine, et see on üksnes 
nii-öelda Tallinna haigla. See 
haigla on vajalik kogu riigile.

Euroopa Komisjon andis linna-
halli kordategemisele riigi abi-
ga rohelise tule. Kas see tähen-
dab, et pikalt seisnud korrasta-
misplaanid lähevad nüüd käi-
ku, ja mida see tooks Eesti ma-
jandusele?

Linnahalli kordategemine ai-
taks samuti majandust elavda-
da, sinna rajatav rahvusvaheli-
ne konverentsikeskus tooks ra-
ha Tallinnasse ja kogu Eestis-
se. See laiendaks ärikeskkonda 
ja looks uusi sidemeid, Tallinn 
saaks veel rohkem tuntust. Sot-
siaalmajanduslik efekt oleks, et 
Tallinn panustaks taas terve rii-
gi majandusse.

Soovime linnahallist luua 
kaasaegse, rahvusvahelise 
konverentsikeskuse ja taasta-
da kontserdisaali. Linnahall on 
ka osa linna avamisest mere-
le. Õnneks saime nüüd riigiabi-
loa linnahalli kordategemiseks.

Linnas  
ei pea üksteise  

kukil elama ja kõike 
täis ehitama.

MIHHAIL KÕLVART: Kõikidel linlastel on ühised mured ja unistused

jätkub lk 12

LINNAPEA: Pane ennast Tallinna päeva  
etteütlusel proovile!
"Selleks, et saaksime täna ja ka tule-
vikus kasutada eesti keelt, peame se-
da hoidma nii Eestis kui ka igas teises 
maailma nurgas," rõhutas linnapea 
Mihhail Kõlvart, kutsudes kõiki 14. 
mail kell 12 Tallinna päeva veebiette-
ütlusel osalema.

Linnapea rääkis sellest, 
kuidas igal inimesel 
on oma unistus 
ning oma lugu. 
"Ei ole kahtlust-
ki, et kõik need 
lood ja unistu-
sed on erilised 
ja rääkimist 
väärt, ent nende 
jutustamiseks ja 
mõistmiseks on meil 

vaja ühist keelt," lausus Kõlvart, lisades, 
et tänu keelele püsib ka rahvus ja riik. 
"Kolm isamaalist kõne viisid 19. sajandi 
lõpus ärkamisajani, samuti viis eesti 
keel meid 30 aasta eest vabaduseni. 
Keele abil mõistame ja mõtestame 
maailma ning õpime ümbritsevat tund-
ma."

Kõlvarti sõnul anname oma mõ-
tetele vormi just keele kaudu. 

"Samuti saame keele abil mõ-
jutada ja muuta ümbritsevat 
maailma. Tule sinagi ja pane 
end proovile Tallinna päeva 
e-etteütlusel 14. mail kell 
12!"

Etteütlust saab jälgida htt-
ps://www.tallinn.ee/est/et-

teutlus
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Tallinna päev tuleb Ivo Linna 
dikteeritud etteütluse ning 
Tõnu Kaljuste ja Tallinna 
kammerorkestri virtuaalse 
kontserdiga.  

Seekordset, taasiseseisvumi-
se teemalist Tallinna päeva ette-
ütlust saab osalemiseks kuulata 
Tallinna päeva veebi vahendu-
sel 14. mail kell 12. Etteütluse  
loeb ette tuntud vabaduslaulik 
Ivo Linna, kes peaks looma üht-
sustunnet ajal, mil rahvas viiru-
se tõttu etteütlust üheskoos Va-
baduse väljakul kirjutada ei saa. 
"Mulle on see suur au," märkis 
Linna. "Harjutasime koos ees-
ti keele õpetaja Seoriin Jõgise-
ga teksti, see ei tohiks olla vä-
ga keeruline. Siiski, kui lugesin 
üsna mitu korda õpetajale oma 
kirjapandut ette, siis märkusi tal 
oli, nii et mul on veel arengu-
ruumi. Loodan tõesti suurt osa-
võttu ja igasugune mälutreening 
ja mõtteharjutus on ju praegu-
sel ajal ainult abiks. Eesti kee-

lel on kaunis kõla ja meil on 
kõik sõnad olemas."

Tallinna kammerorkester an-
nab Tallinna päeva puhul Tõnu 
Kaljuste juhatusel 15. mail kell 
14 piduliku veebikontserdi fil-
harmoonia.ee aadressil. "See on 
klassikaline sümfooniakontsert, 
mis algab avamänguga. Järgneb 
instrumentaalkontsert ja süm-
foonia," selgitas Kaljuste. 

Ettekandmisele tuleb omal 
ajal väga kuulsa helilooja Tele-
manni süit-avamäng "Rahvas-
te avamäng", kus autor püüab 
iseloomustada eri rahvaid muu-
sika keeles. Avamängus kuu-
leb nii portugallaste, šveitslas-
te, venelaste kui ka türklaste 
karaktereid.  

Kummardus naabritele
Instrumentaalettekandes 

kuuleb Läti helilooja Ēriks 
Ešenvaldsi "Ookeani hääled". 
"Mustpeade majas on rõõm 
kuulda orelit, mis on Tallinna 
linnalt saadud," lausus Kaljuste. 
"See on vapustav kontsert, mi-

da esitab Kadri Toomoja. Pea-
le vaheaega tähistame meie lä-
ti sõbra Pēteris Vasksi 75. sün-
nipäeva. Vasks on lätlastele sa-
ma tähtis kui meile Arvo Pärt." 

Esitamisele tulev 
sümfoonia aga 
kannab nime-
tust "Hää-
led" ja see 
on kirjuta-
tud 1991. 
aastal. 
Teosel on 
kolm osa. 
Esimene 
on "Vaiku-
se hääled", 
teine osa "Elu 
hääled" ja kol-
mas "Südametunnis-
tuse hääled". "Südametunnis-
tus ongi see, millele me Tallinna 
päeval koputame," märkis Kal-
juste. "Tellisime selle kontser-
di puhuks ka ühe esiettekan-
de teose Tõnu Kõrvitsalt. Ta 
pühendas selle Pēteris Vasksi-
le. Nii et eesti muusikat kõlab 

ka, aga pühendusega lätlaste-
le. Me ei ole lätlaste muusikat 
väga tihti siin esitanud. Selles 
sümfoonias on niisugune ilus 
tunnetus, mis vääristab vääri-
kalt Tallinna päeva."

Tallinna päeval on 
Kaljustel plaanis ka 

koolilastele alates 
viiendast klas-
sist pooletun-
niseid muusi-
katunde an-
da. Selleks 
saavad koolid 
lingi. "Ma ta-

han rääkida nei-
le Telemannist ja 

ka sellest, kuidas 
inimesed on üksteist 

omal ajal tervitanud," sel-
gitas dirigent. "Praegu lüüak-
se rusikaid kokku või küünar-
nukke. Aga jaapanlased kum-
mardavad siiamaani tervitu-
seks väärikalt.  Tahan noortele 
meelde tuletada, et sel ajal, kui 
Telemann oma muusikat kirju-
tas, käitus Euroopa samamoo-

Tõnu Kaljuste annab Tallinna päeval õpilastele muusikatunde

Tuleb tunnistada, et see prot-
sess võttis päris palju aega – 
kolm aastat ootasime me Eu-
roopa Komisjoni otsust. Aasta 
eest oli plaanis linnahall koos 
Tallinkiga korda teha, aga kah-
juks pandeemia ja pandeemia-
järgne kriis tegid omapoolseid 
korrektiive. Nüüd saame linna-
halli oma vahenditega korda te-
ha. Samas ka praeguses olukor-
ras ei saa Tallinn loobuda või-
malikest alternatiivsetest stse-
naariumitest. See tähendab, et 
paralleelselt käivitame ka tu-
ru-uuringud. 

Võimalik, et leiame tulevikus 
ka erafirmadest partnereid, mis 
omakorda annab võimaluse lin-
na kulusid kokku hoida. Projek-
tile tuleks igal juhul kasuks, kui 
linn suudaks kaasata täiendavat 
ressurssi ja leida partnerid, kel-
lega idee koos ellu viia.

Vanalinn on endiselt turis-
tidest tühi – kuidas ärid 
taas käima saada?

Linn on ettevõt-
lust palju toetanud 
ruumirendi soo-
dustustega. Oleme 
proovinud ka linna 
majandust turguta-
da mitmete kampaa-
niate ja ürituste abil, 
mida korraldasime näi-
teks jõulude ajal. Suutsi-
me tuua inimesed kaunista-
tud vanalinna ja sealsed ette-
võtjad olid väga tänulikud. Meil 
oli pikem plaan terveks talveks, 
aga siis tuli pandeemia ja me pi-
dime osa üritusi ära jätma. Juba 
praegu mõtleme ka suvise kam-
paania peale. 

Jah, suvel tahavad inimesed 
olla pigem mere ääres ja mujal 
linnades, nt Pärnus, Haapsalus 
või Narva-Jõesuus, aga me ikka 
püüame. Riik võiks ettevõtjate-
le appi tulla ka näiteks vautše-
rite  süsteemiga. Neid saaks ka-
sutada hotellides ja restoranides.

Meedias on korduvalt mainitud, 
et Tallinn vajab juurde rattateid, 
eriti kesklinnas. Kas selles osas 
saab kiirelt midagi muuta?

Jalgrattaga sõitjate arv tõesti 
kogu aeg kasvab. Pole seega õi-
ge arvata, et nagunii keegi jalg-

algus lk 10–11

Senised kõledad paneelelamurajoonid muutuvad nii linna abiga kui ka tänu elanike rajatud kogukonnaaedadele aina rohelise-
maks. Lasnamäel saab peagi jalutamas käia kaunis Tondiraba pargis, sellesse panustas ka linnapea ise. Albert Truuväärt

rattaga ei sõida, sest meil on näi-
teks kehvad ilmad.  

Meil on plaanis luua kesklin-
na terve rattateede võrgustik. 
Tulevikus toob iga suure tee-
remont kaasa läbimõeldud la-
henduse, kus on koht eelkõige 
ühistranspordile, autodele ning 
samuti uus eraldi rattatee. Esi-
algu soovime rajada linnas nn 
optimaalsed kiirlahendused, mis 
kasutavad eri viise jalgratturite-
le oma liikumisruumi loomiseks. 
Praegu sõidavad ratturid koos 
autodega, mis on ohtlik ratturi-
tele, või koos jalakäijatega, mis 
on ohtlik viimastele. Kõndijate-
le on eriti ohtlikud tõukerattad. 

Kindlasti ei saa me kohe te-
ha radikaalseid otsuseid ega võt-
ta kohe pool sõiduruumi ära au-
todelt, et anda seda ratastele. 

Tallinn on kujult nagu kikilips, 
mille kõige kitsam koht asub just 
kesklinnas. Tuleb arvestada ka 
sellega, et ligi 30% liiklusest pä-
rineb väljastpoolt Tallinna. Lin-

na kuju tähendab, et liiklus-
koormus kesklinnas on iga 

päev väga suur. 
Pikas perspektii-

vis peab meil ole-
ma naabritega ühi-
ne ühistranspordi-
süsteem, ühised pi-
letid ja mugavad 
marsruudid. Seda 

saab ellu viia ainult 
koos riigiga ja see koos-

töö juba käib.

Mida need kiirlahendused tä-
hendavad? Kas seda, et kuhu-
gi autotee serva märgitakse ma-
ha rattarada?

Tegelikult on kõik palju kee-
rulisem. Me istusime kolleegide-
ga tundide kaupa koos ja vaata-
sime kõiki tänavaid, kuhu peaks 
tulema kiirlahendus. Kuskil võ-
tame natuke ruumi sõiduteest, 
teises kohas näiteks kõnniteest 
või siis nendest ribadest, mis ei 
ole üldse kasutusel. Mõnes kohas 
tuleb midagi ette võtta postide-
ga, fooridega või bussipeatuste-
ga, et kõigil oleks mugav liigelda. 

Oleme terve aasta näinud vae-
va, et leida iga teelõigu jaoks 
optimaalsed lahendused, mis ei 
takistaks normaalset liikumist. 
Seda kõike viiakse tasapisi ju-
ba ellu, kuid põhilised tööd on 
plaanis ära teha juunis.  

Oleme raskel  
ajal ettevõtteid  

üürisoodustustega 
toetanud.
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"Mereprügist on saanud 
tõsine oht veekeskkonnale 
ning meie kodune 
Läänemeri on üks inimte-
gevusest kõige enam mõ-
jutatud meredest maail-
mas," ütles abilinnapea 
Kalle Klandorf. "Tallinn 
soovib olla roheline mere-
linn ning merereostuse vä-
hendamine on seejuures 
üks võtmeküsimusi."

3. mail alustas Vanasadama 
kai ääres teist hooaega mere-
prügipüüdur Seabin. "On sel-
ge, et üks merepüügiandur ei 
suuda merd prügist puhasta-
da, kuid sellel on suur roll las-
tele keskkonnahoiu õpetami-
sel," lausus Klandorf. "Lap-
si õpetatakse märka-
ma merre sattu-
vat prügi ning 
teadvustama 
selle ohtlik-
kust vee-
keskkon-
nale. Eel-
misel hoo-
ajal tutvus 
Seabini töö-
ga üle 350 lap-
se 12 lasteaiast ja 
neljast koolist ning 
sel aastal haridusprog-
ramm jätkub."  

Tasuta haridusprogramm
Tallinna Seabini keskkon-

nahariduslikud tegevused on 
valitud Euroopa Liidu 2021. 
aasta rohelise nädala part-
nerlusürituseks, tõstmaks esi-
le mereprügist lähtuvat ohtu 
veekeskkonnale.

Mereprügipüüduri tänavu-
se hooaja avasid Klandorf ja 
Tallinna Sadama juhatuse esi-
mees Valdo Kalm. 

Kalmu sõnul on Tallinna 
Sadamal hea meel prügipüü-
durit juba teist suvehooaega 
järjest kesklinna jahisadamas 
käivitada. "Tallinna sadam 
seisab puhta Läänemere eest. 
Tore, et sama eesmärk on ka 
Tallinna linnal, sest koostöö 
on alati tulemuslikum," rää-
kis Kalm. "Seabini projekti-
ga aitame Läänemere puhtu-
sele kaasa, samuti on oluli-
ne panustamine teadustöösse 
ning noorte harimisse kesk-
konnahoiu teemal."

Koostöö Helsingiga
Seabini juurde käivad 

keskkonnaharidus-
likud program-

mid Tallinna 
lasteaedade-
le ja kooli-
dele. Laste-
le tutvusta-
takse mere-
prügipüüdu-
ri tööd: mis-

sugune prü-
gi sinna satub, 

millised on prü-
gi liigid, kuidas need 

sorteeritakse ja kaalutak-
se ning kuhu tuleb prügi lõ-
puks viia. Selgitatakse, miks 
merre sattunud prügi ohustab 
keskkonda ja kuidas on va-
ja merd hoida. Haridusprog-
ramm on tasuta, seda kor-
raldatakse paarispäevadel 
maist septembri lõpuni me-
reprügipüüduri tühjendami-
se ajal. Osalemiseks saab re-

gistreeruda www.tallinn.ee/
est/Vorm-Mereprugipuuduri-
haridusprogramm

Eestis seni ainuke mere-
prügipüüdur Seabin, mis asub 
Admiraliteedi basseinis ja-
hisadama kai ääres, jõudis 
Tallinnasse tänu koostööle 
Helsingi linnaga. Sel aastal 
annab seadme valdaja, Soo-
me firma Wärtsilä Corpora-
tion, püüduri Tallinna kesk-
konna- ja kommunaalametile 
kasutuseks maist septembri-
ni. Püüduri paigaldab ja se-
da hooldab Tallinna Sadam.

Hooaja jooksul tühjendatak-
se kindla intervalliga püüduri 

mahuti kogunenud prügist. Prü-
gi sorditakse liigiti ja kaalutakse 
ja andmed edastatakse ülemaa-
ilmse Seabini projekti andme-
baasi. Eelmise aasta uuringu tu-
lemused näitasid, et projekti pe-
rioodil juulist oktoobrini kogu-
tud jäätmetest 81% moodustas 
plastprügi. Inimeste käest mer-
re sattunud prügist olid esin-
datud veel suitsukonid (10%), 
pudelid (7%) ja plekkpurgid 
(2%). Mereprügipüüduri tööd 
saab vaadata www.youtube.
com/watch?v=UgZ_3zmcw-Q 

Tallinna Seabini koduleht: 
www.tallinn.ee/est/keskkond/
Seabin.

Kogunenud 
prügi kontrolli-

takse regulaar-
selt.

Prügikoguja 
töötamas.

Kogutud jäät-
metest 81% on 

plastprügi.

Mereprügipüüdur 
Seabin õpetab lastele, 
kui tähtis on puhas vesi

Prügikoguja on merest muu hulgas 
kätte saanud hulgaliselt suitsuko-

nisid, pudeleid ja plekkpurke.
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di. Tervitus oli väga elegant-
ne. Selles tervituses oli mingi 
tunnetus, aupaklik kummar-
dus, mis on kandunud muusi-
kasse ka täna. Ja seda nimeta-
takse klassikaliseks fraseerimi-
seks. See, kuidas Viini klassi-
kuid mängitakse, on hariduse-
ga ja kommetega sisse harjuta-
tud. Me tahame lastele propa-
geerida seda kummardust, ja 
uskuge mind – on palju meel-
divam ja tervislikum."

Eelarvamused muusikas
Veel räägib Kaljuste laste-

le eelarvamustest ja rahvus-
te iseloomustamisest muusikas. 
"On põnev, kuidas üks heliloo-
ja Saksamaalt nägi kaugelt, mil-
lised on portugallased, šveits-
lased või türklased. Ta leidis 
muusikalisi alatoone võib-ol-
la mingisugustest eelarvamus-
test või enda kogemuste põh-
jal," rääkis Kaljuste. "Nüüd siis 
on huvitav koos lastega tajuda, 
kuidas me need iseloomud väl-
ja toome. Noodid on ju pabe-

ri peal lihtsalt ühtemoodi, aga 
mis nendele nootidele taha tu-
leb? Hakkame tundma, et oi-
oi-oi, just need on venelased ja 
need türklased. Selles muusika-
tunnis, mida me koolides anna-
me, tegeleme muusikaliste ka-
rakterite otsimisega." 

Kaljuste lisas, et kui huvi 
on, ei pruugi Tallinna päeva 
muusikatunnid jääda viima-
seks. "Ma arvan, et teema-
sid, millest rääkida, on väga 
palju," lausus ta. "Tahaksime 
panna noorsugu veidi tunneta-
ma meie kultuurilugu. Meie ai-
nulaadses Tallinnas kehtis Lü-
becki õigus. Meil on niisugu-
ne arhitektuur, kus ei ole nä-
ha, et siin on eriti rikkad, siin 
on eriti vaesed. Terve mõistu-
sega tehtud õigus andis kõiki-
dele võimaluse. Sealt on hästi 
palju õppida. Kogu hansa aja 
kultuur paneb meid mõistma 
tolle aja muusikat paremini. 
Muusika annab kõigele selle-
le, mis siin linnas on loodud, 
oma mõõtme ja arusaamise." 

Arvestades kinnisvarahinda-
de jätkuvat tõusu, siis kas lin-
na peaks rajama soodsaid üüri-
kortereid? Madalapalgalistel po-
le soodsat elamispinda pealinna 
võimalik osta.

Kinnisvara on meil täna väga 
kallis ja selle hind kerkib veel. 
Lisaks on paljudes omavalitsus-
tes ja ka Tallinnas suurel hul-
gal maju, mis lähimate aastate 
jooksul amortiseeruvad. Riigil 
pole praegu ühtki programmi, 
mis aitaks leevendada taskuko-
haste kodude nappust. Kindlas-
ti peaks käivitama riikliku ela-
muehitusprogrammi, me näeme 
ju, kuidas see ka Soomes töötab. 

Tallinn ise püüab rajada ko-
dusid neile, kes ise kohe kuidagi 
hakkama ei saa, ehk me ehitame 
valdavalt sotsiaalkortereid. Praegu 
käib näiteks Mustamäel ühe sot-
siaalelamu planeerimine, mis on 
mõeldud eakatele. Kuid me vaa-
tame veel, kes võiksid abi vajada. 

Eelmisel talvel pidi linn lume-
koristusfirmasid trahvima, sest 
need ei saanud oma tööga hak-
kama. Kuidas oli olukord  lõp-
penud talvel?

Me hakkasime sellest talvest 
kulutama teede puhastamisele 
rohkem raha. Eelmisel aastal 
lõime ka enda teepuhastusük-
suse. See on praegu küll väike, 
seda on vaja laiendada. Meil on 
väga palju erafirmadest partne-
reid, kelle töö kvaliteet on eba-
ühtlane. Isegi kui me trahvime, 
siis see töö kvaliteeti ei paran-
da. Tihti pole puhastusfirmade 
reageerimine ilmastikuoludele 
efektiivne. Samas suutsime täna-
vu lumekoristuse probleemidele 
reageerimise kiirust parandada. 
Ka kevadine tänavate puhastus 
oli väga operatiivne. Tänavad 
olid kiiresti puhastatud ja pes-
tud niipea, kui ilm seda lubas.

Kas teid üllatas, et hiljutise ar-
vamusküsitluse järgi on eestlaste 
toetus teile kui linnapeale kas-
vanud?

Mina ei jaga Tallinna elanikke 
eraldi eestlasteks ja venelasteks. 
Mitte ainult linnaelus, vaid igas 
elusfääris on palju rohkem seda, 
mis inimesi ühendab, kui seda, 
mis lahutab. Suurem osa sellest, 
mis inimesi lahutab, on kunstli-

kult loodud poliitilised ja ideo-
loogilised vastasseisud. 

Kõikidel tallinlastel on üsna 
ühised mured, soovid ja unistu-
sed. Loomulikult inimesed näe-
vad ja tahavad mõnikord eri moel 
soove ellu viia või muresid la-
hendada. Kõik soovivad, et meil 
oleks kaasaegsed ja kvaliteetsed 
teenused ja hubane linnaruum.

Samas tuleb suhelda iga sot-
siaalse rühmaga lähtuvalt nende 
vajadustest, leida nendega suht-
lemisviis ja sellega arvestada. 

Küsimus pole üksnes keeles 
või rahvuses, peame arvestama 
õpilaste, pensionäride, erivaja-
dustega inimeste, jalgratturite, 
autojuhtidega ja nii edasi. Mi-
da rohkem linn on suuteline eri  
inimeste ja gruppidega suhtlema, 
seda kvaliteetsemaid teenuseid 
saab neile pakkuda. 

Kas Tallinn võib paisuda lii-
ga suureks? Kunagi lausa kut-
suti kõiki eestlasi Tallinna ela-
ma, sest siin on parem elu ja pa-
rem palk. 

See muidugi sõltub sellest, 
kellega me end võrdleme. Kui 
räägime suurtest Euroopa linna-
dest, siis seal on rahvastikutihe-
dus ikka kordades suurem. Meie 
linn on selles mõttes unikaalne. 

Võib-olla suurem osa aren-
dajatest pole minuga nõus, aga 
me võiks seda Tallinna omapä-
ra säilitada. Linn ei pea olema 
tihedasti täis ehitatud megapolis, 
kus kõik elavad üksteise kukil. 

Peaksime säilitama rohkem 
õhku ja rohealasid juurde loo-
ma.  Sealhulgas ka lineaarpar-
ke ehk rohekoridore, kus saab 
mööda teed roheluses jala või 
rattaga ühest kohast teise lii-
kuda. Meie ei pea kõike lõpuni 
täis ehitama. Samas ehituseks 
ruumi Tallinnas ikka veel on ja 
linna kasvule piiri ette tõmma-
ta ei saa. Inimesed on ressurss, 
tänu neile linn areneb. 

Mida tahate isiklikult esimese 
asjana ette võtta siis, kui kõik 
koroonaga seotud piirangud lõ-
pevad? 

Kõige rohkem igatsen võima-
lust inimestega normaalselt su-
helda, mitte üle interneti, aga 
mu tütar nõuab juba tükk aega 
kinno minekut.



14 • 10. mai 2021  •  AJALUGU
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Poolamäe pargis asus ku-
nagi tsaari õukonna poola-
kast nõuniku Josef 
Bahrynowsky ja tema abi-
kaasa Antonina hauakabel, 
uhke torniga ehitis. 
Praeguse Pärnu maantee 
majaderea asemel oli aga 
suisa paarikümne meetri 
laiune korralikult sillutatud 
maantee.

Linnal on kavas korrastada 
Tiigiveski ja Poolamäe park. Poo-
lamäe pargi jaoks on kõigepealt 
tellitud arheoloogilised eeluurin-
gud, kuna seal oli 19. sajandi al-
gusest kuni 20. sajandi 50ndate-
ni  rooma-katoliku kalmistu, mil-
le nõukogude võim likvideeris. 
Mis puudutab kalmistuga seotud 
ajaloolisi ehitisi, siis tuleb selgita-
da, kui hästi on säilinud nende 
alusmüürid, et pargi projektee-
rija saaks edaspidi seda arvesse 
võtta. "Me tahame ka koos ka-
toliku kiriku esindajatega mõelda 
ja arutada, kuidas saaks ehitise 
säilinud osi väärikalt eksponee-
rida," ütles linnaarheoloog Rag-
nar Nurk. "Seal asus tsaari õu-
konna Poola päritolu nõuniku 
Josef Bahrynowsky ja tema abi-
kaasa Antonina hauakabel, pä-

ris uhke torniga ehitis, mis lam-
mutati viiekümnendatel. Prae-
guse Kalevi staadioni juures oli 
aga kolme kaaravaga kalmistu-
värav. Lisaks ehitistele püüame 
välja selgitada, kui sügavale on 
inimesed maetud. Senised and-
med ütlevad, et kirstud on ol-
nud praegusest maapinnast um-
ber meeter madalamal, see aga 
tähendab, et pargi korrastamisel 
ei tohi kaevetöödega sügavama-
le minna." 

Arheoloogidele pakub huvi 
ka kunagise Härjapea jõe kal-
lastel asunud muistne asustus, 
mis võis olla seal juba kiviajal. 
Sedagi  kultuurkihti ei tohi mõt-
lematult rikkuda.

Lavale uus koht
On täiesti võimalik, et piir-

konnas leitakse veelgi vanema 
inimasustuse jälgi. Olümpia ho-
telli juurest sai kodu-uurija Os-
kar Raudmets juba nõukogude 
ajal vanu leide, hotelli vastast 
pärineb samuti üks kiviaegne 
leid. Midagi vanale asutusele 
viitavat on kaevetööde käigus 
leitud Liivalaia tänavalt endise 
kohtuhoone juurest. Seega pole 
kahtlust, et Härjapea jõe kallas-
tel oli kiviajal asustus.

On alust arvata, et rooma-
katoliku surnuaia keskel asu-
nud kabeli müüristik on häs-

ti säilinud. "Tahame kirikuga 
läbi rääkida, kuidas luua selle-
le kohale väärikas memoriaal, 
mälestamaks sinna kalmistule 
maetud inimesi," lausus Nurk. 
"Praegu on seal pargis ühek-
sakümnendatel rajatud sarko-
faag, kuhu maeti luud, mis lei-
ti seal kõrval oleva spordihalli 
ehitamise käigus. See ei ole aga 
kuigi esinduslik. Kunagise ka-
beli asukoha juurde saaks ehk 
rajada  väärika mälestusmär-
gi. Aga las arheoloogid teevad 
esialgu oma töö ära, siis saab 
ka selle projektiga edasi min-
na. Loodame, et vähemalt ka-
dunud kabelit ja väravaehitist 
õnnestub kuidagi markeerida, 
nii et seal jalutavad inimesed 
saavad aru, et tegemist on ku-
nagise kalmistuga."

Esinemiste korraldamiseks 
tuleb nüüd leida mõni muu paik, 
mis ei asu otse vana surnuaia 
kohal, selleks on ümbruskon-
nas  võimalused olemas.

Huvitavaid leide on hiljuti väl-
ja tulnud ka Pärnu maanteel Tõ-
nismäe ja Vabaduse väljaku vahel 
uue maja ehituselt. Selles piirkon-
nas on olnud kindlasti üsna vara-
ne asustus. Krundil, kus  praegu 
kaevatakse, pole siiski muinas-
aegset kihti säilinud. Võib oleta-
da, et see on mingite tegevuste 
tulemusel hävitatud. Näiteks sel-

lesama tee rajamise käigus, mis 
sealt nüüd leiti. Nimelt oli prae-
guse Pärnu maantee majaderea 
asemel ammustel aegadel paari- 
kümne meetri laiune korralikult 
sillutatud maantee. Tee on laotud 
paekivist, millel natuke tellise-
tükke vahel, seal on hästi näha 
ka vankriroopad. Tee on tulnud 
vanalinna poolt, ilmselt Karjavä-
ravast, ja suundunud Pärnu poole.

Leiud 13. sajandist
Miks just selle maja juu-

res pole vanemaid kihte, seda 
praegu veel ei teata, kuid kuna 
Vabaduse väljaku kandist 
on saadud kiviaeg-
seid leide, on sel-
ge, et inime-
sed juba sel 
ajal piir-
konnas te-
gutsesid. 
Lisaks on 
arheoloo-
gid saanud 
paigast pä-
ris hea väik-
semate leidu-
de saagi. Kuna 
ehitusplats asub va-
nalinna muinsuskaitsealal 
ja arheoloogiamälestise alal, 
tuleb enne ehitamise algust 
teha seal igal juhul arheoloo-
gilised kaevamised. 

Kunagise Kawe keldri maja 
juures tuli välja leide, mis kuu-
luvad 13. sajandisse. Võib vaiel-
da, kas need kuuluvad muinas-
aja lõppu või jäävad juba vahe-
tult Taani kuninga Tallinnasse 
saabumise järgsesse aega. Tatari 
tänava pool on kulgenud ka Kar-
jaallika veekanalid. Huvitav on 
seegi, et sealt on leitud nii kivist 
kui ka puust veekanaleid, mida 
kasutati palju varem kui suurt 
veekanalit, mis rajati Ülemiste 
järvest vee kohale juhtimiseks. 

Igal juhul on Tõnismäelt al-
gav ja Vabaduse väljakuni kul-

gev kant ajaloo seisukohalt 
väga põnev. Kui va-

rem otsiti Tallinna 
vanima asustuse 

jälgi ikka va-
nalinnast, siis 
nüüd tuleks 
pilgud pöö-
rata nii ku-
nagise Här-
japea jõe kal-

lastele kui ka 
Tõnismäele ja 

Vabaduse väl-
jaku kanti. Tallin-

na ajalugu täieneb iga 
tunniga. Ajaloolastel aga sei-

sab ees veel suur töö, et need 
arheoloogilised leiud kõik lahti 
mõtestada ja ühtseks tervikpil-
diks luua.

Ämmaemandate töö ei ole 
pelgalt sünnitusel lapse 
vastuvõtmine, vaid ka nais-
te terviseteemadel nõusta-
mine terve elukaare jooksul. 
Ämmaemand on kindel 
partner naiste-, laste- ja tä-
na ka perearstide kõrval. 

Ida-Tallinna Keskhaigla nais-
tekliiniku ämmaemand Annika 
Hommik (pildil) töötab ka Jür-
gensoni perearstikeskuses, kus ta 

on perearstidele partner 
naiste tervise teema-
del. Tema vastuvõ-
tule suunatakse 
patsiendid, kellel 
on n ö naiste mu-
re. "Minu juur-
de tulevad pat-
siendid väga eri-
nevate teemade-
ga: rasestumisvasta-
sed vahendid, rasedus, gü-
nekoloogilised probleemid, me-

nopaus jpm," rääkis Hom-
mik. Emadusnõuand-

la ämmaemandaja-
na nõustab ta rase-
daid terve lapseoo-
tuse vältel ning on 
ka sünnituse järel  
naistele toeks.

Perearstide Selt-
si juhi ja Jürgensoni 

perearsti dr Le Valliki-
vi sõnul on koostöö ITK äm-

maemandaga kestnud pea kaks 

aastat. "Eriti rõõmsad on noo-
red emad, kes võivad oma pe-
rearstikeskuses olla raseduse-
ga jälgimisel, tulla vastsündinu-
ga tervisekontrolli ja samal ajal 
käia ka ise sünnitusjärgselt äm-
maemanda visiidil ning vajadu-
sel pöörduda imetamisnõustami-
seks ning järgneva perelisa pla-
neerimiseks," märkis Vallikivi. 
Tema sõnul on perearstikeskuse 
kolleegid väga rõõmsad, et tii-
mis on pädev ja väärtuslik lii-

ge, kellega saab keerulisemaid 
juhtumeid arutleda ja spetsiifi-
lisi küsimusi küsida. "Nii nagu 
perearstil ja pereõel, on ka äm-
maemandal väga suur roll enne-
tustööl. Üheskoos esmatasandil 
tegutsedes on meil kindlasti või-
malus tuua ka vähi sõeluurin-
gud inimestele lähemale – eel-
kõige emakakaelavähi sõeluu-
ring, mille nigelad hõlmatused 
on aastakümneid murekohaks 
olnud," lisas dr Vallikivi.

Ämmaemandad nõustavad naisi kogu elukaare jooksul

Tallinna  
ettevõtlus- 
direktoriks 
saab Mart Luik
Linna ettevõtlusdirektoriks vali-
ti konkursiga Mart Luik, kes 
alustab tööd Tallinna stratee-
giakeskuses 24. mail. Luik peab 
olulisemateks ülesanneteks lin-
na kujundamist juhtivaks digi-
pealinnaks, linnaga seotud et-
tevõtete järelevalvet, dialoogi 
eraettevõtetega, alustavate et-
tevõtete toetamist ning ring-
majanduse viimist Põhjamaade 
pealinnadega võrreldavale ta-
semele. "Üheks olulisemaks 
esmaseks ülesandeks on turis-
mimajanduse taaskäivitamine, 
et pärast koroonaviirusega 
seotud kriisi ületamist jätkata 
siia suurürituste toomist," ütles 
Luik. 

 

Linn saab üle  
53 000 lilletaime
Tänavuse kujunduskontsept-
siooni nimi on "Tervistavad lil-
led" ning selle raames istuta-
takse Tallinna päevaks ehk 
linna sünnipäevaks avalikku 
linnaruumi juurde püsi- ja su-
velillede taimi. Tallinna päeval 
on kavas kaasata istututus-
töödele ka linlasi. Kokku istu-
tatakse tänavu 6200 püsilille- 
ja 47 442 suvelilletaime, mis 
pannakse kasvama 16 peen-
rale, 312 vaasi, 25 lillepüramii-
di ja lillepuude amplitesse. Tu-
levase Putukaväila peenar-
desse ning Paldiski mnt 48 ja 
Pirita rannaalale rajatavates-
se peenardesse istutatakse 
4020 putukatele meeldivat 
taime, peale selle pannakse 
mulda üle 1530 püsilille Pal-
diski mnt sõiduradade vahele 
haljasalale ja Pallasti sillale. 
Suve- ja püsililledele kulub lin-
naeelarvest 543 000 eurot. 

 

Öörahu nimel 
ehitati  
spordipargile 
aed ümber

Mustamäe ekstreemspordi-
pargile tuli ümberkaudsete ma-
jade elanike öörahu tagami-
seks aed ümber ehitada, öö-
seks väravad lukku panna ja 
kutsuda turvafirma korda val-
vama. Aprillis läbis Vilde spor-
dipark uuenduskuuri: vahetati 
välja tribüüni puitlauad, valati 
betoonist sein haljastuse kait-
seks ja ehitati piirdeaed. Spor-
diparki ootab kummikattega 
osa laiendamine ning plaatide 
ja kummikatte survepesu. Vas-
tavalt uuele korrale võib parki 
kasutada kl 10-22. Õhtusel ajal 
peab spordipargi juures korda 
turvafirma, kes tagab, et noo-
red õigel ajal lahkuksid.

Kunagise  
katoliku kalmistu 

kohale tuleks  
püstitada  

memoriaal.

Tallinna vanemat asustust tasub otsida 
kunagise Härjapea jõe kallastel

Poolamõe pargi väljakaevamiselt päeva-
valgele tulnud kalmistuehitised. Mats Õun.
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Heakorrakuu raames saa-
vad Tallinna elanikud taas 
ohtlikke jäätmeid tasuta ära 
anda.

Kogumisringide  
ajakava:
Kesklinn
15. mai, laupäev
• 10-10.30 Tallinn-Väike trammi-

peatuse juures (Tondi Olerexi 
kõrval platsil)

• 10.40-11.10 Tehnika t Pärnu mnt 
viadukti all parklas pakendikon-
teinerite juures

• 11.20-11.50 Uue-Maailma 11 juu-
res garaažide ees

• 12-12.30 Vaikne/Magasini rist-
mikul pakendikonteinerite juu-
res

• 12.40-13.10 Juhkentali 12 ees 
(Kalevi spordihalli parkla)

• 13.20-13.50 Lastekodu/Odra 
(Lastekodu 31a kõrval pakendi-
konteinerite juures)

• 14-14.30 Lastekodu 11b (Kesk-
turu parklas)

• 14.40-15.10 Torupilli Selveri 
parkla

• 15.20-15.50 Väike Rannavära-
va/Uus t ristmikul (Miinimuu-
seumi ees parklas)

• 16-16.30 A. Adamsoni 10 park-
las

Mustamäe
15. mai, laupäev
• 10-10.30 Akadeemia Konsumi 

parklas (Akadeemia tee 35)
• 10.40-11.10 Maxima kõrval park-

las (E. Vilde tee 124)
• 11.20-11.50 Tammsaare Maxima 

parklas (Tammsaare tee 133)
• 12-12.30 Sääse Maxima ees 

parklas (Kiili 16)
• 12.40-13.10 Sõpruse Maxima 

kõrval, Sõpruse pst 171 ees 
asualv parkimisalal

• 13.20-13.50 E. Vilde tee 66/68 
Lehola ühistranspordipeatuse 
tagunsel parkimisalal

• 14-14.30 Ehitajate tee 27 (Mus-
tamäe Tervisekeskuse parklas)

• 14.40-15.10 Sütiste Maxima ees 
(Sütiste tee 28)

Pirita
16. mai,  pühapäev 
• 10-10.30 Merivälja tee 34 (Pirita 

keskuse parklas)
• 10.40-11.10 Kesk tee/Haaviku 

ristmikul (Merivälja poe ees)
• 11.20-11.50 Võsa tee 26 parklas 

(Padriku elamurajoon)
• 12-12.30 Aianduse tee 64 (Aian-

duse/Mugula tee ristmikul)
• 12.40-13.10 Randvere tee 115 

(Ecolandi hotelli ees)
• 13.20-13.50 Kelluka tee 21/23 

(Kelluka poe ees)
• 14-14.30 Vabaõhukooli 16 vas-

tas parklas pakendipunkti juu-
res

• 14.40-15.10 Urva peatuse taga 
asuvas parklas (Lillepi park)

Nõmme
16. mai, pühapäev
• 10-10.30 Paplite pst 2a kõrval 

(Laagri jaam)
• 10.40-11.10 Kalda 16

• 11.20-11.50 Trummi 16b (Euro-
pagari ees)

• 12-12.30 Jaama 2 (Nõmme kes-
kuse Comarketi parklas)

• 12.40-13.10 Hiiu staadioni park-
las (Harku 62)

• 13.20-13.50 Pärnu mnt 325a 
(Krooningu tankla kõrval)

• 14-14.30 Ilmarise 4 (Ilmarise 
poe ees)

• 14.40-15.10 Valdeku 13 (Nõmme 
linnaosavalitsuse ees)

• 15.20-15.50 Männiku tee 100 
(Pihlaka Rimi parklas)

• 16-16.30 Piibri 12
• 16.40-17.10 Saeveski/Pedaja 

ristmikul
• 17.20-17.50 Pärnu mnt 240 Töö-

riistamarketi parklas (Selveri ta-
ga)

Kristiine
22. mai, laupäev
• 10-10.30 Energia 6b juures
• 10.40-11.10 Tuisu/Alajaama rist-

mikul
• 11.20-11.50 Seebi 30 ees
• 12-12.30 Tondi/Linnu tee ristmi-

kul (Tondi 44 ees)
• 12.40-13.10 Sõpruse Rimi park-

las (Sõpruse pst 174/176)
• 13.20-13.50 Luige 3 (Tedre põik 

ja Luige t nurga tühermaal)
• 14-14.30 Mustamäe tee 39 

parklas (pakendikonteinerite 
juures)

• 14.40-15.10 Mustjõe 40 platsil
• 15.20-15.50 Koskla 3 ja 5 vahel 

parklas

Haabersti
22. mai, laupäev
• 10-10.30 Kadaka tee/Rehe t 

ristmikul parklas
• 10.40-11.10 Astangu 48 kõrval 

kõnnumaa servas asuval platsil 
(pakendikonteinerite juures)

• 11.20-11.50 Grossi kaupluse ees 
(Järveotsa tee 35b)

• 12-12.30 Järveotsa Rimi ees 

parklas (Õismäe tee 107a)
• 12.40-13.10 Nurmenuku Rimi 

ees parklas (Ehitajate tee 107)
• 13.20-13.50 Piibelehe/Kõrge-

pinge ristmikul (Veskimetsa ela-
murajoonis)

• 14-14.30 Kakumäe Selveri park-
las (Rannamõisa tee 6)

• 14.40-15.10 Pikaliiva/Keskküla 
ristmikul

• 15.20-15.50 Alemaa/Pikaliiva 
ristmikul

• 16-16.30 Veerise 1 juurde (pa-
kendikonteinerite juures)

• 16.40-17.10 Kakumäe tee/Vaba-
õhumuuseumi tee ristmikul (Tal-
leke ja Pullike juures)

• 17.20-17.50 Kakumäe tee/Soo-
lahe tee ristmikul

• 18-18.30 Tiskres Vahepere/Ta-
ludevahe ristmikul

• 18.40-19.10 Taludevahe/Hanija-
la ristmikul

Põhja-Tallinn
23. mai, pühapäev
• 10-10.30 Kalamaja lasteaia ees 

(Vana-Kalamaja 28a)
• 10.40-11.10 Vana-Kalamaja 9 

ees parklas
• 11.20-11.50 Salme 12 (Salme 

kultuurikeskuse parklas)
• 12-12.30 Tööstuse/Nõlva ristmi-

kul (Karjamaa bussipeatuse ta-
ga parklas)

• 12.40-13.10 Sitsi 14
• 13.20-13.50 Neeme/Maleva 

nurgal
• 14-14.30 Kopli/Uus-Maleva rist-

mikul (Sirbi kaupluse juures)
• 14.40-15.10 Kopli/Pelguranna 

nurgal

• 15.20-15.50 Pelguranna ja Pu-
hangu nurgal parkimistaskus 
(Pelguranna 55 ees)

• 16-16.30 Puhangu 10 ees (ga-
raažide poolne külg)

• 16.40-17.10 Sõle 43 ees
• 17.20-17.50 Erika/Ristiku ristmi-

kul
• 18-18.30 Kolde/Ristiku ristmikul 

(Kolde poe juures)
• 18.40-19.10 Sõle ja Härjapea 

nurgal (Sõle 18 kõrval)

Lasnamäe
23. mai, pühapäev
• 10-10.30 Meeliku ja Kiviriku rist-

mikul
• 10.40-11.10 Katleri staadioni juu-

res pakendikonteinerite kõrval
• 11.20-11.50 Linnamäe tee täna-

va ääres parklas Linnamäe tee 4 
juures

• 12-12.30 Läänemere tee 66 ja 
70/1 vahelisel parkimisalal

• 12.40-13.10 Ümera 54 ees
• 13.20-13.50 K. Kärberi 34b ja 40 

vahelisel alal
• 14-14.30 K. Kärberi 4 ees
• 14.40-15.10 Mahtra 17a ees par-

kimistaskus
• 15.20-15.50 Punane 63 ja 65 

ees asfaldiplatsil (Vilisuu tänava 
poolsel küljel)

• 16-16.30 Virbi 20 juures
• 16.40-17.10 J. Koorti haljasalal 

Liikuri ja Vana-Kuuli ristmiku 
juures parklas

• 17.20-17.50 P. Pinna 21 ees kõn-
niteel

• 18-18.30 Pae 80 parklas
• 18.40-19.10 Pallasti 30a parklas 

(Asunduse bussipeatuse juures)

TEATED DETAILPLANEERINGUTEST

Ohtlike jäätmete kogumisringid

Tallinna Linnavalitsus otsustas 28. ap-
rilli 2021 istungil:
1. korraldusega nr 426-k:
jätta algatamata Haaviku tee 16 // Kesk-
tee 38 kinnistu detailplaneering, mille 
eesmärk on muuta krundi senine elamu- 
ja ärimaa sihtotstarve elamumaaks ning 
näha ette äripinnaga korterelamu muut-
mine korterelamuks, määrates krundi ehi-
tusõiguse vastavalt olemasoleva hoone 
mahule.
2. korraldusega nr 427-k:
võtta vastu Kristiine linnaosas asuva 0,18 
ha suuruse maa-ala kohta koostatud Sii-
disaba tn 3 kinnistu ja lähiala detailpla-
neering, OÜ Puusepp & Mänd töö nr 03-
04-2018. Detailplaneeringu koostamise 
eesmärk on määrata Siidisaba tn 3 kin-
nistule ehitusõigus kuni 4 maapealse ja 1 
maa-aluse korrusega korterelamu ehita-
miseks. Lisaks antakse detailplaneerin-
gus heakorrastuse, haljastuse, juurde-
pääsude, parkimise ning tehnovõrkudega 
varustamise põhimõtteline lahendus.
Detailplaneeringutega saab tutvuda Tal-
linna planeeringute registris https://tpr.
tallinn.ee/

Jakobi 18 elektrivarustuse projekteeri-
mistingimuste eelnõu avalik menetlus
Tallinna Kesklinna Valitsus ning Tallinna 
Keskkonna- ja Kommunaalamet avali-
kustavad ajavahemikul 24.05.-
06.06.2021 Tallinna Keskkonna- ja Kom-
munaalameti koostatud Jakobi tn 18 
elektrivarustuse projekteerimistingimus-
te eelnõu.
Projekteerimistingimuste koostamise 
aluseks on ehitusseadustiku § 83 lõige 1, 
Tallinna Linnavolikogu 06.09.2012 mää-
rusega nr 21 kehtestatud Tallinna linna 
ehitusmääruse § 31 lõige 21.
Jakobi tn 16, Jakobi tn 18 ja Jakobi tn 20 
kinnistutel kehtib 16.12.2015 Tallinna Lin-
navalitsuse korraldusega nr 1881-k keh-
testatud Jakobi tn 16, Jakobi tn 18 ja Ja-

kobi tn 20 kinnistute detailplaneering 
(DP019490). Kehtiva detailplaneeringu 
elektrivarustuse lahenduses on ettenäh-
tud planeeringuala varustamine elektri-
energiaga alajaama nr 850 baasil. Jao-
tus- ja liitumiskilbid on ettenähtud paigal-
dada kinnistutele, krundipiiride lähedale. 
Projekteerimistingimuste taotluse koha-
ne lahendus erineb Jakobi tn 16, Jakobi 
tn 18 ja Jakobi tn 20 kinnistute detailpla-
neeringu DP019490 lahendusest. Detail-
planeeringu kehtestamise järgselt Elekt-
rilevi OÜ on väljastanud Jakobi tn 18 tar-
bimiskoha elektrienergiaga varustami-
seks lähteülesande nr 355791. Selle läh-
teülesande alusel on ette nähtud Jakobi 
tn 18 kinnistu elektrivarustus lahendada 
olemasoleva võrgu baasil ja projekteerida 
ühekohaline liitumiskilp kinnistule. Elekt-
rilevi OÜ poolsete selgituste alusel ei ole 
detailplaneeringu kohase elektrivarustu-
se lahenduse realiseerimine majandusli-
kult ja insener-tehniliselt otstarbekas, 
sest kinnistute liitumistaotlused on teh-
tud väiksemale amperaažile kui kehtivas 
detailplaneeringus kavandatud. Kehtivas 
detailplaneeringus oli ettenähtud liitumi-
ne 3x400A. Selle tagamiseks planeeriti 
uued kaabelliinid alajaamast nr 850 (Ja-
kobi 1a, Tallinn). Liitumistaotlus on esita-
tud 3x125A, ning selle tarbeks pole uute 
toitekaablite rajamine tehniliselt ega ma-
janduslikult põhjendatud Detailplaneerin-
gust erinev lahendus on väljaehitatud ka 
Jakobi tn 16 kinnistu liitumisel, sest ei 
realiseeritud detailplaneeringu kohast 
3x400A mahtu.
Vastavalt ehituseadustiku § 27 lõige 1 
võib pädev asutus anda detailplaneerin-
gu olemasolu korral põhjendatud juhul 
ehitusprojekti koostamiseks projekteeri-
mistingimusi, kui detailplaneeringu keh-
testamisest on möödunud üle viie aasta 
detailplaneeringu kehtestamise järel on 
ilmnenud olulisi uusi asjaolusid. Vastavalt 
ehitusseadustiku § 27 lõige 4 punktile 5 

on projekteerimistingimustega asjakoha-
sel juhul võimalik täpsustada maa-alal 
asuva ehitise teenindamiseks vajaliku 
ehitise võimalikku asukohta.
Kavandatud muudatus ei oma olulist lin-
naruumilist mõju, samuti ei kaasne selle-
ga negatiivset mõju naaberkinnistutele ja 
nende kasutajatele. Kõikide teiste nõuete 
ja näitajate osas peab ehitusprojekt vas-
tama alal kehtivale detailplaneeringule.
Projekteerimistingimuste eelnõu ja selle 
lisamaterjalidega on võimalik tutvuda Tal-
linna planeeringute registris, detailpla-
neering nr DP019490, link  https://tpr.tal-
linn.ee/DetailPlanning/Details/
DP019490# rubriigis „Dokumendid“.
Samuti saab materjalidega tutvuda 
24.05.-06.06.2021 tööpäeviti Tallinna 
Kesklinna Valitsuses, Nunne tn 18, hoovi-
maja toas nr 32. Seoses koroonaviiruse 
ohuga soovitame siiski võimalusel tutvu-
da materjalidega veebi vahendusel.
Huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib 
avatud menetluse korras antav õigusakt 
puudutada, on õigus esitada menetlust 
läbiviivale haldusorganile eelnõu või taot-
luse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid 
kuni 06.06.2021. Juhul kui nimetatud 
tähtaja jooksul ettepanekuid või vastu-
väiteid ei esitata, soovib haldusorgan asja 
arutada ilma avalikku istungit läbi viimata.

Tallinna Kesklinna Valitsus ning Tallinna 
Keskkonna- ja Kommunaalamet avali-
kustavad ajavahemikul 24.05.-
06.06.2021 Tallinna Keskkonna- ja 
Kommunaalameti koostatud Pärnu 
mnt 113 elektrivarustuse projekteeri-
mistingimuste eelnõu.
Projekteerimistingimuste koostamise 
aluseks on ehitusseadustiku § 83 lõige 1, 
Tallinna Linnavolikogu 06.09.2012 mää-
rusega nr 21 kehtestatud Tallinna linna 
ehitusmääruse § 31 lõige 21.
Pärnu mnt 113 // Rapla tn 1 ja Rapla tn 3 
kinnistutel kehtib 25.01.2018 Tallinna Lin-

navolikogu otsusega nr 9 kehtestatud 
Pärnu mnt 113 // Rapla tn 1 ja Rapla tn 3 
kinnistute ning lähiala detailplaneering ( 
DP022760 ). Kehtiva detailplaneeringu 
elektrivarustuse lahendamiseks on väl-
jastatud Elektrilevi OÜ 02.12.2013 tehnili-
sed tingimused nr 215782. Planeeritud 
elektrivarustuse lahendus on kavandatud 
alajaama nr 336 baasil ja näeb ette krun-
dipiirile uue, 3x200A peakaitsmega  liitu-
miskilbi paigaldamise Rapla tänava pool-
ses küljes. Liitumiskilbi toiteks on planee-
ritud sisselõike tegemine Rapla tänaval 
asuvasse madalpinge kaablisse 16240.
Detailplaneeringu kehtestamise järgselt 
on Elektrilevi OÜ väljastanud Pärnu mnt 
113 tarbimiskoha elektrienergiaga varus-
tamiseks lähteülesande nr 355513. Pla-
neeringu ala elektrienergiaga varustami-
seks on ette nähtud rekonstrueerida jao-
tusalajaam nr 402: paigaldada uued, 630 
kVA trafod ja keskpingeseadmes vaheta-
da sulavkaitsmed 100A kaitsmete vastu. 
Pärnu mnt 113 liitumiseks projekteerida 
kinnistu piirile, detailplaneeringuga ette 
nähtud asukohta, kaks liitumiskilpi pea-
kaitsmetega 3x250A ning arvestitega. 
Kilpide toiteks projekteerida alajaama 
402 mõlemast sektsioonist uued madal-
pinge  maakaablid.
Projekteerimistingimuste taotluse koha-
selt soovitakse realiseerida Pärnu mnt 
113 // Rapla tn 1 ja Rapla tn 3 kinnistute 
ning lähiala detailplaneeringu lahendu-
sest erinev elektrivarustuse lahendus. 
Kinnistu omanik on esitanud liitumistaot-
luse kahe 3x250A peakaitsmega (sum-
maarne 500A), sisendiga liitumiseks. Lii-
tumistaotluse esitamise ajaks oli planee-
ringu lahenduse kohane alajaam nr 336 
on juba koormatud selliselt, et soovitud 
koormust sinna liita pole võimalik, samuti 
on tegemist ühetrafolise alajaamaga, mil-
lest pole võimalik teha tehniliselt vajalikke 
ühendusi kahele sisendile erinevatelt tra-
fodelt. Kuna alajaama nr 336 kinnistu 

mõõtmed ei võimalda sinna mõõtmetelt 
suurema kahetrafolise alajaama paigal-
damist ja selle pärast on tehniliselt  ots-
tarbekam Pärnu mnt 113 uued liitumised 
ühendada alajaama 402 toitele.
Vastavalt ehituseadustiku § 27 lõige 1 
punktile 2 võib pädev asutus anda detail-
planeeringu olemasolu korral põhjenda-
tud juhul ehitusprojekti koostamiseks 
projekteerimistingimusi, kui detailplanee-
ringu kehtestamise järel on ilmnenud olu-
lisi uusi asjaolusid. Vastavalt ehitussea-
dustiku § 27 lõige 4 punktile 5 on projek-
teerimistingimustega asjakohasel juhul 
võimalik projekteerimistingimustega täp-
sustada maa-alal asuva ehitise teeninda-
miseks vajaliku ehitise võimalikku asu-
kohta.
Kavandatud muudatus ei oma olulist lin-
naruumilist mõju, samuti ei kaasne selle-
ga negatiivset mõju naaberkinnistutele ja 
nende kasutajatele. Kõikide teiste nõuete 
ja näitajate osas peab ehitusprojekt vas-
tama alal kehtivale detailplaneeringule.
Projekteerimistingimuste eelnõu ja selle 
lisamaterjalidega on võimalik tutvuda Tal-
linna planeeringute registris, detailpla-
neering nr DP022760, link  https://tpr.tal-
linn.ee/DetailPlanning/Details/
DP022760 rubriigis „Dokumendid“.
Samuti saab materjalidega tutvuda 
24.05.-06.06.2021 tööpäeviti Tallinna 
Kesklinna Valitsuses, Nunne tn 18, hoovi-
maja toas nr 32. Seoses koroonaviiruse 
ohuga soovitame siiski võimalusel tutvu-
da materjalidega veebi vahendusel.
Huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib 
avatud menetluse korras antav õigusakt 
puudutada, on õigus esitada menetlust 
läbiviivale haldusorganile eelnõu või taot-
luse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid 
kuni 06.06.2021. Juhul kui nimetatud 
tähtaja jooksul ettepanekuid või vastu-
väiteid ei esitata, soovib haldusorgan asja 
arutada ilma avalikku istungit läbi viimata.
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Ohtlike jäätmete hulka kuuluvad 
muuhulgas ka elavhõbedat sisal-
davad valgustorud ja tavalised 
patareid.
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Noored on oodatud 
ÜRO rollimängule
ÜRO matke ehk hariduslik rollimäng 
(inglise keeles Model United Nations) 
toimub sel aastal 10.-13. juunini. Osale-
ma on oodatud 15-19-aastased põhi- 
ja keskkoolinoored. Üritust korraldab 
UNESCO ühendkoolide võrgustik, te-
gevuste eestvedajad on ÜRO matke 
vabatahtlikud. Vastavalt kehtivatele 
piirangutele toimub üritus kas Tamsalu 
gümnaasiumis või veebis, rohkem in-
fot: https://maailmakool.ee/uro-mat-
ke/

Salmes hüpiknäitus 
erivajadustega  
lapselt
Salme kultuurikeskuse fassaadil avati 
Kadaka põhikooli õpilaste loomingu 
fotonäitus. Koolis õpetatakse riikliku 
lihtsustatud õppekava alusel, erivaja-
dustega õpilased on Tallinna ja Harju-
maa elanikud. Kunstinäituste sari kul-
turikeskuse seintel lõpeb Tallinna päe-
vale pühendatud näitusega Põhja-Tal-
linnast 15. mail, kuid näitustega soovi-
takse jätkata juba sügisel.

Vabamu avab  
taas uksed 
Okupatsioonide ja vabaduse muu-
seum Vabamu ning KGB vangikongid 
avavad taas uksed. Vabamusse on oo-
datud külastajad T-L kl 11-18 ja KGB 
vangikongidesse K-P kl 11-18. Lastele 
on loodud eraldi lahendused ajaloo 
õppimiseks. "Iseseisvuse taastamise 
radadel" juhatab huvilised laulva revo-
lutsiooni aega, aastatesse 1987-1991. 
Mängus on 12 ajaloolist hoonet ja pai-
ka koos tähelepanu, faktiteadmisi ja lii-
kumist nõudvate ülesannete ning põ-
neva lisainfoga. Mängida saab igal ajal 
ning see on tasuta. KGB vangikongi-
des on avatud näitus "Kui palju mak-
sab inimene?", mis põhineb Gulagi 
vangilaagrist pääsenud Jevfrosinja 
Kersnovskaja mälestustel ja piltidel.

ÕISMÄE BUSSIPEATUSTES 
SAAB NÄHA RETRONÄITUST 
Väike-Õismäe bussiootepaviljonides näeb tagasivaadet 
asumi algusaastatele, ligi 40 fotost koosnevat näitust saab 
uudistada 30. maini. Tänavu möödub tänavu 35 aastat ajast, 
kui Väike-Õismäe arhitektid pälvisid selle kompaktse pla-
neeringu eest riikliku preemia. Retronäitust võib vaadata Väi-
ke-Õismäe, Kullerkupu, Nurmenuku, Karikakra, Sinilille, Mee-
lespea ja Rukkilille bussipeatuses, lisaks sellele saab jälgida 
linnaosavalitsuse sotsiaalmeediakanalites postituste sarja 
Väike-Õismäe ajaloost nii pildis kui ka kirjas. 

Minu  
TALLINN

Kohviku väliterrassil on 
mõnus ka külma ilmaga
Laulja Helin-Mari Arder

Piirangute leevenedes tahaks kõigepealt sõp-
radega kokku saada, Minna muuseumisse, kin-
no ja kontserdile. Kumus on alati huvitavad näi-
tused, kindlasti plaanin neid võimalusel 
külastada.  Kohviku väliterrassil ei 
heiduta ka külm ilm, kui on suur 
soov inimestega kokku saada. Nälg 
inimestega suhtlemise järele on 
piisavalt suur. Kellel on võimalik 
end vaktsineerida, neil soovitan 
seda kindlasti teha. Mina põdesin 
koroona läbi, kuid võtaksin võima-
lusel ikkagi vaktsiinisüsti. Ei tea ju, 
mida toovad järgmised tüved! Mi-
na väga raskelt ei põdenud, kuid 
maitse- ja lõhnatunne siiski kadus. 
See oli vägagi ebameeldiv. Koroo-
naviirusega on põhjust olla ette-
vaatlik!

• Pealinn uuris, mida tuntud inimesed piirangute lõdvenedes esimesena teevad  
ja kas nad võimaluse korral ka vaktsineerima lähevad.

VIKTOR VASSILJEV: Egiptuse reisi 
asemel sõidan maale ämma juurde

Pole mõtet pärast  
kiruda, kui sa  
vaktsiini ei soovi!

Ühiskonnategelane Lagle Parek

Muuseumites ja ka kirikutes pole ju rah-
vamasse – kas oligi vaja neile nii rangeid 
piiranguid kehtestada? Inimesed, kel 
mitte kuhugi minna ei ole, elavad seda 
raskelt üle. Piirangute leevenemine on 
ometi tore sündmus ja ainuõige ot-
sus. Muuseumite avanemist tuleb 
hakata nautima! Ise kavatsen kind-
lasti külastada Kadrioru kunstimuu-
seumi ja kõndida Vabaduse platsile 
kunstihoonesse suurt kunstnike ke-
vadnäitust vaatama. Olen külastanud 
seda alati! 
Mina usun Eesti arstiteadust ja seda, et 

igaüks meist peab enda heaks midagi 
tegema. See, kui keegi arvab, et vaktsi-
neerida pole vaja, on tema enese asi. 
Aga siis pole ka vaja pärast kiruda! Mi-
nul on kaks vaktsiini kätte saadud, mul 
probleeme ei ole. 

Mask on selge märk, 
et hoolid!  
Poliitik ja arst Viktor Vassiljev 

Plaanin veeta aega igati ka-
sulikult. Reis Egiptuses-
se või Türki minu elu 
unistus pole, mul 
pole seal mida-
gi huvitavat 
teha. Sõidan 
maale ämma 
juurde, kus 
majapidami-
ne kõpitse-
mist vajab. 
Ämma juures 
on vaja teha 
haamritöid, kru-
vi seina saada, ae-
da kõpitseda, vanu 

puid pügada või muru niita. Tegemist 
leiab seal alati ja töö tulemus on kohe 
silmaga näha. Muidugi võib ämma juu-
res ka niisama vedeleda, kui ta ei näe. 
Sellise ulatusega üleilmne pandeemia 

on meil saja aasta jooksul esi-
mest korda. Kui tavaliselt 

võtab vaktsiini väljatöö-
tamine ja tulemuste 

hindamine neli 
aastat aega, siis 

praegu on tege-
mist tervis-
hoiualase hä-
daolukorraga 
üle maailma. 
Hea, et vaktsii-

nid koroona vas-
tu on siiski ole-

mas. Ja mask an-
nab teistele inimeste-

le selge märgi, et hoolid!

Loe Pealinna  
veebis:   

PEALINN.EE
TELLIMISNUMBER 

LINLASTELE:

661 6616

Poodi tormamise  
järele pole mingit  
vajadust

Materjaliteadlane  
Marek Strandberg

Kuna meie nakatumisnäitajad 
on võrreldavad India omaga, 
pean piirangute leevendamist 
ennatlikuks. Kui lapsed koolis, 
levib viirus edasi. Kõikide kaup-
luste avamine keerab samuti naka-
tumise taas üles. Probleemid pole ku-
hugi kadunud ja nädala-kahe pärast 
võib tekkida vajadus piiranguid taas 
karmistada. Tellida ja osta saab asju 
edukalt ka võrgu kaudu, minul pole ku-
nagi olnud möödapääsmatut vajadust 

näiteks riidepoodi tormata. Rutakas 
ühiskonna avamine ainu-

üksi populaarsuse 
nimel on ekslik ot-

sus. Praegu on 
vaktsineerituid 
veel liiga vähe, 
et tõkendit 
nakatumise 
levikuks teki-
tada. Kui keegi 

juhtub Eestisse 
tulema mõne uue 

viirusetüvega, siis 
iga vaktsiin selle vastu 

piisavalt efektiivselt ei toimi. Vaktsiini-
pass annab vaid näilise kindlustunde. 
Võlts indulgents, sest immuunsust see 
ei tähenda. Ennustada võib, et 10-15% 
vaktsineerituist ikkagi nakatub.

www.pealinn.ee
VÄRSKEID UUDISEID
LOE IGA PÄEV


