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•  Isolatsiooniajal on sagenenud näiteks une- ja söömishäired, depressioon, 
raevu- ja vihapursked ning enesevigastamised.

•  Linn annab psühholoogilisele abile juurde enam kui 100 000 eurot, lühenda-
maks nõustaja juurde pääsemise järjekordi.

IRU HOOLDEKODU:  
Uus õendusabi maja aitab 
eluõhtule väärikalt vastu 
minna. LOE LK 7

TALLINNA PÄEV: Lastele 
andsid sporditunde linna-
pea, Gerd Kanter ja Kristina 
Šmigun-Vähi. LOE LK 10-11
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"Nõustamisele tulevad noo-
red pered, kellel on pereelu 
algstaadiumis ja toimetulek 
keeruline," nentis EELK pere-
keskuse pereterapeut ja kasva-
tusnõustaja Lii Lilleoja. "Näi-
teks on peres kaks last – noo-
rem aasta ümber, suurem kol-
meseks saanud. Emal on sel-
ja taga kolm koduseinte vahel 
veedetud aastat ja palju lünk-
liku unega öid. Tema nn oma 
tass on päris tühjaks saanud. 
Noor isa püüab peret vapralt 
majandada, ta töö on pingeli-
ne, mees tahaks kodus natuke 
hinge tõmmata, aga see pole 
eriti realistlik ootus. Pesamu-
nal tulevad hambad, kolmene 
on hakanud jõuliselt oma taht-
miste eest seisma. Isa arvab, et 
lapsi tuleks rangemalt kasva-
tada, kuid ema ei ole sellega 
nõus. Talle endalegi kipub nutt 
peale, kui isa kärkides korda 
loob. Sellises olukorras tekib 
igasuguseid mõtteid: võib-olla 
me ei sobigi, ehk oleks õigem 
lahku minna?"

Plahvatusohtlik  
õhkkond

Sageli pöördu-
vad vanemad 
nõustamise-
le "prob-
leemse 
teismeli-
se" pä-
rast. "Va-
nem oo-
tab tava-
liselt, et 
nõustaja lap-
se korrale kut-
suks," lausub Lil-
leoja. "Meie ees sei-
sab siis keeruline ülesanne: 
luua noorega kontakt, kuula-
ta ära tema mõtted ja tunded 
ning aktsepteerida ka vane-
ma muret. Kui viibutame noo-
re suunas sõrme, kaotame või-
maluse temaga kontakti saa-
da ja muutusi toetada. Ka va-
nem vajab ärakuulamist, kuid 
vestlust tuleb selgelt suunata, 
et eristuksid faktid ja vanema 
emotsioonid, ning ajaliselt ei 
tohiks nõustamisel domineeri-
da vanema ülevaade noore pa-

hategudest. Keerukas küsimus 
on sageli see, kes vastutab teis-
melise õppimise eest. Muidu-
gi peaks seda tegema õpilane 
ise, kuid eri põhjustel ei suu-
da kõik noored vastutust võt-
ta. Kui on koolist puudumised, 
võlgnevused ja õpiraskused, ei 
saa paljudel juhtudel teismeline 
kuhjunud probleemidega enam 
hakkama."

Koroona-aasta on kõik need 
probleemid veelgi tugevamaks 
muutnud. Juba enne kuhjunud 
pinged tahavad nüüd suisa plah-
vatada. Sellepärast annab linn 
enam kui 100 000 eurot nt 
EELK perekeskusele ja Tallin-
na perekeskusele, et need suu-
daksid aidata rohkem vaimsesse 
ummikusse jooksnud linlasi. Li-
saks koroonapiirangute isoleeri-
tusele, mis tekitab sageli üksil-
dustunnet ja muremõtteid ning 
süvendab eri sõltuvusi, loet-
leb SA Tallinna Koolitervishoid 
kooliõde Elis Singh Sunar terve 
hulga probleeme, millega lapsed 
viimasel ajal kimpus on: "Une-
häired, üleväsimus, ärevushäi-
red, depressioon,  söömishäired. 
Näen oma töös rohkem noori, 
kes on ärevamad kui tavaliselt, 
sageli on neil ka unega problee-
me, mistõttu ollakse üleväsinud 
ning kurnatud. Leidub ka dep-
ressiivsete sümptomitega õpi-
lasi ning neid, kes proovivad 

oma niigi pingelist teismei-
ga kontrollida toitu-

mise kaudu."
Põhilised 

näitajad, mis 
vanematele 
viitavad, 
et nüüd 
oleks va-
ja abi ot-
sida, on 

Elis Singh 
Sunari sõ-

nul näiteks 
lapse napisõ-

nalised vastused, 
keskendumisrasku-

sed, muutused söögiisus ja 
toitumises, raevu- ja vihapurs-
ked, sagedased nutuhood, ma-
sendus, ärevus, enesevigasta-
mised, enesehügieeni halve-
nemine ja raskused õppimises.

Ka kolmeaastane  
kuulatakse ära

Koroonaviiruse põhjustatud 
stressi kõrval teeb lapsi äre-
vaks tänapäeva infoküllane ja 
ebastabiilne maailm. Singh Su-
nari sõnul on probleemidega 

lapsi palju ühelt poolt seetõt-
tu, et vaimseid häireid diag-
noositakse rohkem kui mõni-
kümmend aastat tagasi, teisalt 
aga on ka lapsevanemad tead-
likumad. "Nad loevad rohkem, 
nad koolitavad end rohkem, 
infokanaleid on rohkem ning 
vaimse tervise teemad on jär-
jest enam aktuaalsed, mistõt-
tu lapsevanemad ja ka lapsed 
tunnistavad järjest enam oma 
muresid, häireid ja problee-
me," loetleb Singh Sunar, kes 
on lisaks tööle Tallinna Süda-
linna koolis ka vaimse tervise 
õde. "Häbitunne on vähene-
nud, üha enam on julgust end 
avada ning pöörduda spetsia-
listide poole."

Lilleoja kinnitusel saavad 
nõustamisel kõik ära kuulatud 
– ka kolmeaastane laps, kellel 
on oma pere kohta juba mit-
meid toredaid mõtteid. "Kinni-
tust leiab, et väikelastega perel 
ongi keeruline etapp, ja nii on 
see paljudes peredes," jätkab 
Lilleoja. "Koos püüame mõel-
da, kuidas ema ja isa saaksid 
oma tassi täita ja paarisuhet 
parandada. Arutame läbi ka 
kasvatuspõhimõtted ja tavali-
selt leevendub pinge juba esi-
mesel kohtumisel. Järgmistel 
kordadel saame arutada, mil-
listest muutustest on kasu ol-
nud, milliste vajaduste täitmise 
pärast peaks veel pingutama."

Kogu pere saab abi
Teismelistega tuleb nõusta-

misel teha kokkuleppeid ja nä-
dala-paari pärast üle vaada-
ta, kuidas need töötavad. "Pä-
ris kindlasti ei saa tolereerida 
olukorda, kus teismelise õppi-
mise eest vastutab igapäeva-
selt lapsevanem," rõhutab Lil-
leoja. "Väga sageli on otstar-
bekas töötada noorega mõn-
da aega individuaalselt, et ta 
tunneks, et on ära kuulatud 
ja saaks arutleda teda puudu-
tavate teemade üle." 

Ei saa salata, et vahel on ka 
teismelise ema (või isa) sellises 
seisundis, et vajaks individuaal-
set nõustamist ja jõustamist – et 
suudaks ise tasakaalukaks jää-
da ja noort toetada. "Oma prak-
tikas olen väga sageli näinud, et 
vanematel on raske kohaneda 
uue etapiga ning noort kohel-
dakse jätkuvalt nagu algklas-
siõpilast," tõdeb Lilleoja. "See 
paneb noored mässama, et oma 
piire laiendada. Nendel juhtu-
del oleme saanud nõustajate-
na sageli abiks olla. Muutused 
saavad alguse sellest, et noor 
ja tema vanem hakkavad üks-
teist kuulama. Nõustamisruu-
mi rahulikus keskkonnas saa-
me määratleda kõigi pereliik-
mete vajadused ning osapoolte 
vahel  sünnivad kokkulepped, 
mis suhteid parandavad ja ko-
durahu tagasi toovad."

"Kui lapse õpi- ja käitumis-
raskuste ilmnemisele ning ma-
jandusliku toimetuleku lange-
misele lisanduvad vanemate 
suhtekriis ja põlvkondade va-

Lisaraha tasuta hingeabile aitab 
masendust ja perevägivalda vältida

Nõmmel  
patrullib  
turvafirma

15. maist 15. oktoobrini patrul-
lib Nõmmel Viking Security, et 
ennetada korrarikkumisi ja si-
sendada kogukonnale turva-
tunnet. Rikkumiste ennetami-
seks võib teavitada patrulli või 
helistada mupo abitelefonil nr 
14410. Kui kellegi elu, tervis, 
vara või keskkond on ohus või 
on alust arvata, et midagi oht-
likku on juhtumas, tuleb helis-
tada häirekeskusesse nr 112.
 

Väike-Õismäele 
tuleb kogukon-
naaed
Linna, MTÜ Ökoteadlikkuse 
Klubi ja kohalike elanike koos-
töös tuleb aadressile Järveot-
sa tee 2a Väike-Õismäe esi-
mene kogukonnaaed. Süm-
boolse tasu eest saab iga 
soovija terveks hooajaks 
peenrakasti rentida ning vabal 
valikul endale lilli, köögivilju või 
maitsetaimi kasvatada. Väike-
Õismäe kogukonnaaeda on 
plaanis rajada 25 peenrakasti, 
samuti tahetakse luua ühis-
peenrad, mille kujundamisel 
saab igaüks nõu ja jõuga kaa-
sa aidata. Taimedega tegele-
mise kõrval saab kogukonna-
aias osaleda tasuta aiandus-
teemalistel üritustel, pakkuda 
välja ideid aia arendamiseks ja 
muidu aega veeta. Peenra-
kasti rent terveks hooajaks 
maksab 10 eurot, selle eest on 
kasutajatele olemas ka muld, 
aiatööriistad ja kastmisvesi. 
Liitu ecoclubtln@gmail.com 
või telefonil 5666 2482.
 

Lasnamäele 
uued  
bussiootekojad
Lasnamäe linnaosa valitsus 
jätkab eelmisel aastal alusta-
tud bussiootepaviljonide kor-
rastamist, et vabaneda kole-
kioskitest. Sel nädalal paigu-
tati uus bussiootekoda Katleri 
peatusse. 1980ndate lõpus ja 
1990ndate alguses kioskitega 
ühendatud ribidega bussipa-
viljonid ehk nn rakuškad tõm-
bavad ligi asotsiaale, neid ka-
sutatakse tänavatualetina 
ning nende seintele tekib eba-
seaduslik grafiti. Seni on 
rakuškad maha võetud Pikri, 
Paesilla, Uus-Pae ja Majaka 
peatuses. 

Noored on  
ärevamad kui  

tavaliselt, sageli on 
neil ka unega  

probleeme.

Krista Kiin
krista.kiin@ 
tallinnlv.ee

Une- ja söömishäired, ärevus, depres-
sioon, keskendumisraskused, raevu- ja vi-
hapursked ning enesevigastamised – iso-
latsiooniaeg on muutnud noortel need hä-
dad sagedasemaks ja tugevamaks. Linn 
annab psühholoogilisele nõustamise-
le juurde enam kui 100 000 eurot, et aida-
ta koroonaajal vaimse tervise hädade käes 
kannatanud inimesi.

Koroonaaeg on kasvatanud vaimseid pingeid, mis omakorda tekitavad peredes rohkem tülisid. Linna abi aitab kiiremini psühholoogile pääseda.  Scanpix

BEŠKINA: Lisaraha aitab koolitada 
rohkem nõustajaid
Praegu on ooteaeg psühho-
loogile pääsemiseks veninud 
suisa kuudepikkuseks, mis-
tõttu ongi perekeskustel vaja 
abi täiendavate nõusta-
jate palkamiseks.

Abilinnapea Beti-
na Beškina sõnul 
on möödunud aas-
ta olnud kõigile vä-
ga raske ning aval-
danud mõju vaimsele 
tervisele ja heaolule. "Nii 
on ka aina suurem vajadus las-
te ja perede psühholoogilise 
abi järele, kuid paraku ei ole 
teenus abivajajatele piisavalt 
kiiresti kättesaadav," lausus ta. 
"Meie lastekaitsetöötajad suu-
navad peresid näiteks meie le-
pingupartneri Eesti Evangeelse 
Luteri Kiriku (EELK) perekes-
kusse, kuid seal on teenuse oo-
tejärjekorrad praegu ligi kolm 
kuud. Seepärast soovime olu-
korda leevendada ning täien-
davate spetsialistide värbami-
seks ja olemasolevate töötajate 
koormuse vähendamiseks suu-
name täiendavalt 107 888 eu-
rot laste ja perede psühholoo-
gilise toe pakkumisele."

Linn toetab EELK perekes-
kuse tegevust täiendavalt 19 
300 euroga, et pakkuda roh-
kem perenõustamist, psühho-
loogilist nõustamist, vanemlus-

koolitusi ja loovteraapiat ning 
tõkestada vägivalda. Et linna-
osade lastekaitsetöötajad 
saaksid suunata lapsi-peresid 

psühholoogilisele nõustami-
sele ja teraapiatele ka 

erateenuse juurde, eral-
datakse täiendavalt 49 
800 eurot. "Loodame 
järjekordi oluliselt lü-

hendada, et need ei 
oleks pikemad kui kuu 

ning võimalusel veel lühemad," 
lisas abilinnapea.

Käesoleva aasta algusest, 
jaanuarist aprillini on EELK pe-
rekeskus psühholoogilist abi 
andnud 126 inimesele. Tallinna 
perekeskusest on psühholoo-
gilist abi saanud 665 perekon-
da ja programmi "Imelised aas-
tad" on läbinud või jätkukooli-
tusega veel läbimas 49 abivaja-
jat.

2-8-aastaste laste vanema-
tele mõeldud koolitusprogram-
mile "Imelised aastad" annab 
linn juurde 34 788 eurot, et 
saaks korraldada koolitusi lap-
sevanematele. Beškina sõnul 
saavad Tallinna laste päeva-
keskuse töötajad esmakordselt 
ka agressiivsuse asendamise 
treenerite koolitust. Programm 
õpetab, kuidas panna noori 
mõistma, et nende käitumine 
on agressiivne. 
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helised lahkhelid, tundub olu-
kord kõigile pereliikmetele üle-
tamatu. Ei ema ega isa oska mi-
dagi konstruktiivset ette võtta," 
ütleb Tallinna perekeskuse sot-
siaaltöötaja-koordinaator Tuu-
li Mõistlik. "Ühe meie poole 
pöördunud pere usaldus pere-
keskuse töötajate vastu oli al-
guses väike, kuid tasapisi, lap-
sele professionaalse abi leidmi-
se ning vanemate juhendamise 
kaudu paranes kontakt ning va-
nemad julgesid ka oma muud 
mured päevavalgele tuua. Ühi-
sed vestlused, toetus kõigi pe-
reliikmete vajaduste ja soovi-
de märkamisel ning praktiline 
abi asjaajamistel, vanemate te-

gevuste planeerimisel ja struk-
tureerimisel viis selleni, et tä-
naseks on see pere oma um-
mikseisu lahendanud: laps tu-
leb kooliasjadega edukalt toi-
me, väikevennale saadi laste-
aiakoht ning mõlemad vane-
mad on leidnud töö. Ka vana-
vanematega on suhted para-
nenud, kuna üksteisemõistmi-
ne jõudis uuele tasandile ning 
nad soovivad ja saavad noort 
peret omalt poolt toetada. Kok-
kuvõttes leidis pere üles oma-
enda jõuvarud ja ületas samm-
haaval raskused, ning seda tä-
nu meie töötajate selgemale, 
väljastpoolt tulevale pilgule ja 
oskuslikule suunamisele."

"Tallinna perekeskuses saab 
psühholoogilt nõu lapse aren-
gu ja tundeelu, lapsevanemaks 
olemise raskuste, peresuhete, 
muutuste või keeruliste sünd-
muste kohta igapäevaelus," lau-
sub sealne arendus- ja kvalitee-
dijuht Talvi Karbe. "Ühendust 
võtta võib ka siis, kui oleks liht-
salt vaja mõtteid, kuidas pare-
mini edasi minna või ellu po-
sitiivseid muutusi luua." 

Perekeskuses töötab 11 kõrg-
haridusega psühholoogi, kes on 
läbinud eri väljaõppeid: pere-
teraapia, töö saviväljal, loovad 
meetodid jms. Üsna uue võimalu-
sena on loodud spetsiaalne veebi-
konsultatsioonide teenus autistli-
ku lapse vanemale, kes saab nõu 
küsida lapse käitumise ja eripära-
de kohta individuaalselt või kaa-
sata ka last ümbritseva võrgus-
tiku haridusasutusest. "Psühho-
loogile saab anonüümselt küsi-
musi esitada perekeskuse kodu-
lehel oleva rubriigi "Küsi nõu" 
kaudu," lisab Karbe. "Vastus kü-
simusele antakse hiljemalt kolme 
tööpäeva jooksul."

Olulised ka argised  
küsimused

Tallinna perekeskuse toetav 
pereteenus tähendab intensiiv-
set tuge ja abi peredele keeru-
liste olukordade ületamiseks, 
igapäevaste küsimuste lahen-
damiseks ning peresiseste jõu-
varude leidmiseks ja taastami-
seks. "Meie sotsiaal- ja pere-
töötajad saavad siin vanema-
tele appi tulla ning aidata oma 
teadmiste ja kogemustega ras-
kusi ükshaaval lahendada, kuni 
probleemide saipundar avaneb 
ning pere saab kogemuse võrra 
rikkamana iseseisvalt oma elu-
ga edasi minna," räägib Karbe. 
"Sotsiaaltöötaja on pereliikme-
tele abiks ja toeks nõustajana 
eesmärkide seadmisel ning pe-
re ressursside leidmisel, pere-
töötaja toetab praktiliste argis-
te küsimuste lahendamisel nii 
kodus kui muu asjaajamisega 
seonduvalt."

Lapse ja lahus elava vanema 
kohtumiste teenus on mõeldud 
lapse ja temast eraldi elava va-
nema suhte taastamiseks ja/või 
säilitamiseks. Lapse ja vanema 
kohtumised toimuvad perekes-
kuse ruumides ning kahe sot-
siaaltöötaja juuresolekul. Pere-
lepituse sisuks on leida erapoo-
letu vahendaja abil lahku mine-
vate või juba lahku läinud va-
nemate vahel üksmeel ja sõl-
mida kokkulepped laste eda-
sise elu korraldamiseks.

Tugiisikuteenust pakub Tal-
linna perekeskus erivajaduse-
ga lastele. "Puude raskusastme 
määratlus ei ole teenusele saa-
mise eelduseks, vaid teenust on 
õigus saada kõikidel lastel, kelle 
igapäevaseks toimetulekuks on 
vaja lisatuge, ehk neil on min-
gisugune erivajadus," selgitab 
Karbe. "Erivajaduseks loetak-
se ka  õpiraskusi, kohmetust ja 
oskamatust käituda sotsiaalse-
tes olukordades."

Kai Maran
kai.maran@tallinnlv.ee

Taasiseseisvumispäeval 
avatavasse lauluväljaku 
elamustekeskusesse tuleb 
suur elamuste sein, mille 
ees seistes aitab tehnika 
tunda end ise laulupeo 
osalisena.

Hiljuti lõppes fotode kogu-
mine, mis meenutavad pöör-
delisi taasiseseisvumise sünd-
musi lauluväljakul. Laekunud 
fotod lähevad 20. augustil ava-
tava lauluväljaku külastuskes-
kuse väljapanekusse. 

Külastuskeskuse juhi He-
len Lausma-Saare sõnul tõi 
üleskutse saata fotodel 1987. 
ja 1988. aasta lauluväljaku 
sündmusi arvukalt jääd-
vustusi. "Kõiki saa-
detisi kokku lu-
genud veel ei 
ole, kuid põ-
nevaid jääd-
vustusi tu-
li näiteks 
lauluväl-
jaku rah-
varohkei-
mast üritu-
sest "Eestimaa 
laul" 1988. aasta 
septembris ja juuni-
kuisest delegaatide teele-
saatmisest samal aastal," ütles 
Lausma-Saar. "Ehedus ja loo-
mulikkus on see, mis nende fo-
tode juures kõnetab! Saatjaiks 
tavalised Eestimaa inimesed – 
tuntud inimesed olid ju toona 
rohkem sündmustes tegevad 
kui jäädvustajad." 

"Soovime kogutud fotode-
ga pakkuda külastajale ehe-
dat laulupeo hõngu ja jutus-
tada ka lauluväljaku enda lu-
gu," lisas SA Tallinna Laulu-
väljak juhataja Urmo Saareo-
ja. "Väga paljud otsisid oma 
pööningupealsed vanad arhii-
vid üles ja leidsid kaustadest 
paljugi põnevat. Näiteks saime 
vahvaid ülesvõtteid 1988. aas-
ta spontaansete kogunemiste, 
kuigi kahjuks mitte 1987. aas-
ta öölaulupidude kohta. Kõik 
toimus ju toona spontaanselt 
ja siis polnud käepärast ei nn 
seebikarpe pildistamiseks ega 
videotehnikat. Isegi televisioo-
nil oli sellal videotehnikat pii-
ratud  koguses. See tundub ole-

vat nii haruldane materjal, et 
kui keegi ka praegu kaustu la-
pates neid leiab, võtame jääd-
vustused tänuga vastu. Too-
nastest öölaulupidudest võib 
meile pilte saata ka siis, kui kü-
lastuskeskus on juba avatud." 

Algab näituse loomine
Rajatav külastuskeskus on 

museaale kogunud pikemat ae-
ga ning näitust hakatakse lau-
lukaare siseruumides kujunda-
ma juuni alguses. "Väljapane-
kusse võivad jõuda nostalgi-
lisedki esemed, näiteks pun-
kari teksad," lausus Saare-oja. 
"Oli ju punkareil oma osa laul-
vas revolutsioonis. Ekraanide 
kaudu räägivad helis ja pil-
dis oma loo paljud osalised, 
jäädvustades rahva muljeid, 

tavaliste inimeste lugusid. 
Muuseumi hittatrakt-

sioon saab olema 
suur elamus-

te sein, mil-
le ees seistes 
külastajad 
tänu täna-
päeva teh-
noloogilise-

le lahenduse-
le saavad tun-

da end ise laulu-
peo osalisena. En-

nekõike on see mõel-
dud välisturistidele."
Külastuskeskus toobki vaa-

tajani ainulaadse loo laulupi-
dude traditsioonist, Tallinna 
lauluväljakust ja meie lähi-
ajaloost ehk iseseisvuse taas-
tamisest, millest tänavu möö-
dub 30 aastat.

Keskus hakkab paiknema 
laulukaare all esimesel korru-
sel, kuhu viib eraldi sissepääs. 
"Näitus-

alust pinda on 350 m2, prae-
gu on ehitamisel seinad ja 
paigaldamisel stendid," lau-
sus Saareoja. "Eesmärk on am-
bitsioonikas – 20. augustil kü-
lastuskeskus avada. Edaspidi 
on külastuskeskusel plaanis 
laieneda, et anda rohkem ruu-
mi laulupidude ajaloole laie-
malt. Keskuse avanedes soo-
vime saada külastajailt taga-
sisidet, mida nad veel näha 
soovivad. Ruumi ja võima-
lust meil on!" 

Haridus ja kohtumisõhtud
Ajalooga tutvumise kõrval 

saab tulevases külastuskesku-
ses korraldada haridusprog-
ramme kooliõpilastele ning 
kohtumisõhtuid laulupidude 
ja laulva revolutsiooni sanga-
ritega, samuti üles panna te-
maatilisi näitusi. 

"Külastuskeskus on nagu 
Tallinna linn, mis kunagi val-
mis ei saa ja mida täiendame 
fotodega avamise järelgi," üt-
les Lausma-Saar. 

Rahvarinde muuseumist 
pärinev ajalooline mikrobuss 
on aga juba praegu eksponaa-
dina väljas lauluväljaku sam-
massaalis. "Selle bussiga sõi-
tis rahvas Balti ketiga ühine-
ma Keilast. Kuidas seda tule-
vikus museaalina rakendada 
loodavas külastuskeskuses, on 
veel mõtlemiskoht," ütles kü-
lastuskeskuse juht.

Lauluväljaku külastuskes-
kuse töötasid välja ekspo-
sitsioonide, näituste ja pro-
duktsioonide loomisega tege-
lev Motor Agency ning KO-
KO arhitektid.

Lisaraha tasuta hingeabile aitab 
masendust ja perevägivalda vältida

Endiselt oo-
tame haruldasi 

fotosid 1987. 
aasta öölaulupi-

dudest.

Linlased saatsid keskusele suurel hulgal iseseisvuse taastamise aeg-

seid fotosid.

Lihtsad eesti inimesed 
aitavad luua lauluväljakule 
taasiseseisvumise keskust 

Helen Lausma-Saare kinnitusel jõuab uue külas-
tuskeskuse kollektsiooni ka osa Rahvarinde 
muuseumi väljapanekust, nt isetehtud sinimust-
valged lipud ja rahvast Keilast Balti ketti sõiduta-
nud mikrobuss. Albert Truuväärt

Koroonaaeg on kasvatanud vaimseid pingeid, mis omakorda tekitavad peredes rohkem tülisid. Linna abi aitab kiiremini psühholoogile pääseda.  Scanpix

Kust ja kuidas saada  
psühholoogilist abi?
• SA EELK Perekeskus pakub 

perenõustamisteenust, 
psühholoogilist ja kasvatus-
nõustamist, kriisiabi, trau-
materaapiat, suhte- ja va-
nemlikke oskusi arendavad 
koolitusi, loovteraapiaid ja 
tugigruppe. SA EELK Pere-
keskuse tegevused toimu-
vad Tallinnas ja Harjumaal, 
Tartus ja Tartumaal, Ida- ja 
Lääne-Virumaal. Tallinnas 
võib pöörduda Lastekodu 
6a, tel 5688 5207, e-mail  
info@perekeskus.eu

• Tallinna perekeskus pakub 
lastele ning lastega perede-

le psühholoogilist abi ja sot-
siaalteenuseid. Keskus ja-
guneb kolmeks teenistu-
seks: nõustamisteenistus, 
pereteenistus ning tugiisi-
kuteenistus. Aadress: Asula 
11, tel. 655 6970, e-mail  in-
fo@pk.ee 

• Tallinna vaimse tervise kes-
kus pakub teenuseid psüü-
hilise erivajadusega täiskas-
vanud inimestele ja nende 
peredele. Aadress: Musta-
mäe tee 50, tel 5551 1233, 
e-mail tallinn@vaimneter-
vis.ee
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Ivo Karlep
ivo.karlep@tallinnlv.ee

Korravalvurite käes on hoiul 
isegi kaotatud abielusõr-
mused,  urnid lahkunute tu-
haga, ratastoolid ja telerid. 
Kui omanikud oma kadunud 
asjadele aasta jooksul järe-
le ei tule, annab mupo need 
koolidele, lasteaedadele ja 
hooldekodudele. 

"Eile kella 18.40 ja 19 va-
hel unustasime lapse tõukeratta 
Räägu tänavale. See on suhteli-
selt uus, vaid paar korda kasu-
tatud. Täna kontrollima minnes 
ratast enam ei olnud. Kui keegi 
peaks leidma, palun võtta ühen-
dust," võib lugeda Facebooki ka-
dunud ja leitud asjade grupist. 

Üle 50-eurosest asjast tuleb 
politseile teatada

Teine inimene palus oma sõb-
ral Markol üles panna teade, et 
ta leidis moeka mootorratturi-
jope. "Leidsin suht uue nahast 
tsiklijope oma maja eest Raua 
tänaval. Jopel asjad taskus ja 
puha," kõlas Facebookis Marko 
kirja pandud teade. "Kui kee-

gi teab kedagi, kellel see puudu 
on, siis palun võtke otse leidja-
ga ühendust."

Marko pani selle teate üles 
21. aprillil 11.30 paiku ja õhtul 
kella  22 ajal oli jope oma-
nik juba leitud. "Vaatasin 
praegu, et seda teadet 
jagati lausa 245 kor-
da," ütles mees. Ta-
valiselt usaldavad-
ki oma asjad ku-
hugi unustanud ini-
mesed rohkem sot-
siaalmeedia  grup-
pe kui politseid, kel 
tundub targematki te-
ha, kui lasteratta või tüh-
jaks saanud akuga telefoni 
omanikku otsida. Sotsiaalmee-
dia kaudu saab leidjaga kiires-
ti  ja otse ühendust. Seepärast 
on igasugused "kadunud ja lei-
tud" grupid väga popid.

Ometi jõuavad tuhanded 
kaotatud asjad ka politseisse, ku-
hu ausad linnakodanikud neid 
viivad. Seaduski nõuab, et kui 
keegi leiab tänavalt eseme, mil-
le väärtus on suurem kui 50 eu-
rot, tuleb kindlasti anda see po-
litseile. Politsei peab leitud asja 
hoidma enda juures aasta otsa. 

Politsei ladusid 
ummistavad leitud 
rattad ja mobiilid 
rändavad lastele ja 
eakatele

Kai Maran
kai.maran@tallinnlv.ee

"Kui lund paksult maas, siis 
alustan tööpäeva juba kell 
pool viis hommikul," ütles 
Sõpruse pst 246 majahoidja 
Nadežda Anutšina, kes sai lin-
nalt lumemurdja tiitli.

 "Mulle on tähtis, et selleks ajaks, 
kui inimesed kodust väljuvad, 
oleks kõnniteed lumest puhtad."  

"Postiljon tuleb ju ka väga 
vara, temalgi peab mõnus kõn-
dida olema," lausus Anutšina. 
"Kui lund on sadanud palju, töö-
tan ühe hooga üheteist-kaheteist-
kümneni. Kui lund sajab juurde, 

lähen pärast kodust koh-
vipausi jälle õue. Gra-
niitsõelmed on libe-
dust tõrjudes suureks 
abiks. Kui vaja, töö-
tan ka õhtuti, kasvõi 
kella kaheksani."

Kandidaadi esitas linnale 
Mustamäe linnaosa. Mustamäe 

linnamajanduse osakonna ju-
hataja Aleksandr Iro tõstis 
esile Anutšina erakordset 
pühendumist. "Pärast igat 
lumesadu olid maja esine, 

kõnniteed ja parkla hool-
datud nii, et tekkis tunne, na-

gu seal polekski lund sadanud," 
kiitis mees. "Äsja lõppenud talv 

oli erakordselt lumerohke ja esi-
tas tõsise väljakutse," tõdes abi-
linnapea Kalle Klandorf. "Lu-
memurdja valimisega soovime-
gi tunnustada majahoidjaid, sest 
nende tööst oleneb, kui turvali-
selt me saame ennast tunda. Tä-
nan kõiki tublisid majahoidjaid 
ning õnnitlen Lumemurdja 2021 

tiitli võitjat." Eriauhinna pälvis 
Põhja- Tallinna linnaosa valit-
suse kandidaat, 96-aastane Ilse 
Reinaru, kes vaatamata väärika-
le vanusele hoiab korras Töös-
tuse 9/1 hoone ümbrust. Au-
hinnaks konkursi võitjatele on 
Decora ehituspoe kinkekaardid.

Linna parim lumemurdja alustas talvel tööpäeva juba pool viis hommikul

hoidlas ei olnud. "Ilmselt hoitaks 
neid paremini," arvas ta. 

Suure hulga käekottide, las-
teraamatute, mänguasjade, fo-
toaparaatide jm esemete kõrval 
jäid talle silma ka mõned erilise-
mad asjad, nagu ratastool, pin-
nase tihendaja ja mõningad te-
leviisorid. "Oli ka üks õigeusu 
ikoon, mille raamist võis järel-
dada, et tegu on  vana eseme-
ga. Seda  pakume  linnamuuseu-
mile, võib-olla neil tekib huvi," 
lausus Ehrenbusch. 

Konno sõnul on leitud asja-
de hulka sattunud ka abielusõr-
museid. "Kes neid küll nii hoo-
letult hoiab?" imestas ta. "Isegi 
üks lahkunu urn on meile too-
dud. Ja mõned hauakivid, mis 
on leitud ehitusplatsilt. Aga on 
toodud ka muruniidukeid, mis 
on pandud kuhugi bussipeatusse 
lootuses, et küll keegi nad sealt 
ära lohistab."

Ehrenbuschil on kaotajatele 
nõuanne. "Ärge loobuge ker-
gelt oma kadunud asja otsimi-

sest. Kui esimese küsimise peale 
ei saa jaatavat vastust, siis mõ-
ne aja pärast tasub uuesti vaada-
ta, kas ehk pole asi välja ilmu-
nud," ütles ta. "Mõnikord otsus-
tab keegi, kes on vara pahataht-
likult kasutanud, sellest ise loo-
buda, ning keegi siis leiab selle 
ja viib politseijaoskonda. Esmalt 
tasub kadunud eset ikka küsida 
sellest politseijaoskonnast, mis on 
kadumiskohale kõige lähemal."

Leitud asjadest teeb politsei 
pilti ja paneb fotod veebi üles. 
Kui aasta on möödas ja ese ju-
ba mupo või mõne teise linna- 
asutuse käes, pole ühelgi omani-
kul enam võimalust midagi taga-
si nõuda. Siis kadunud asju enam 
omanikele ei tagastata. Linn teeb 
lasteaedadele, koolidele, lasteko-
dudele jne pakkumise – äkki vaja-
vad nood leitud asju. Näiteks kui 
lastekodu soovib saada viit jalgra-
tast, annab ta märku ja vastavalt 
kokkuleppele saab asutuse esin-
daja need jalgrattad leitud asja-
de hoidlast kätte.

Kuidas kadunud asju leida?

• Kui olete midagi kao-
tanud, oleks mõistlik 
heita pilk politsei ko-
dulehele  www.politsei.
ee , kus on fotod leitud 
esemetest. Samas ta-
sub kaotatud või leitud 
asjast teada anda ka 
sotsiaalmeedias.

• Kui esialgi pole leitud eset 
veel politseisse toodud, ta-
sub mõne aja pärast uuesti kont-
rollida. 

• Kui linlane on oma asja kaotanud 
Mustamäel, Õismäel või Nõmmel, 
oleks mõistlik seda esmalt küsida 

Lääne-Harju politseijaos-
konnast Rahumäe tee 6. 
Kui asi on kaduma läinud 

kesklinnas, Kalamajas või 
Põhja-Tallinnas, tasuks pöör-
duda Kesklinna jaoskonda 
Kolde puiestee 65. Kui asi on 
kadunud Lasnamäel, Pirital, 

Meriväljal või ka Viimsis ja 
Maardus, siis tasuks uurida, kas 

seda pole toodud Ida-Harju polit-
seijaioskonda Pinna 4. 

• Igaks juhuks tasuks veidi aja pärast 
küsida ka kõigist kolmest jaoskon-
nast. Asi võidakse leida hoopis tei-
sest kohast, kus see kadus.

Enamasti kao-
tavad inime-
sed väikse-
maid asju, na-
gu mobiiltele-
fone ja raha-
kotte.
Scanpix

Selle aja jooksul on kaotatud 
asja omanikul võimalus min-
na politseisse ja oma kallis va-
ra kätte saada.

Inimesed ei tundu oma ka-
dunud asjadest aga hooli-

vat või on nad lihtsalt 
lootuse kaotanud va-

ra veel kunagi taga-
si saada. Politseil 
aga pole neid asju 
enam kusagil hoi-
da. "On huvitav, et 
paljud inimesed ei 
tule oma mobiilte-

lefonidele järele isegi 
siis, kui oleme omani-

ku tuvastanud ja talle on 
operaator teada andnud, et 

telefon on politseis hoiul," üt-
les Lääne-Harju politseijaoskon-
na juhtiv spetsialist Ave Konno. 
"Ilmselt on juba ostetud uus ja 
parem telefon. Me muidugi ei 
saa kedagi kohustada oma va-
randusele järele tulema."

Ehitusplatsile tassitud 
hauakivid

Kõige rohkem tuuakse polit-
seile just mobiiltelefone ja jalg-
rattaid. Kui aasta jooksul kee-
gi neile järele ei tule, annab po-
litsei need omavalitsusele, kes 
leiab esemetele uued omani-
kud. Tallinnas lähevad leitud 
asjad näiteks koolidele, laste-
aedadele, huviringidele ja hool-
dekodudele. 

Mupo jurist Veronika Eh-
renbusch käis hiljuti vaata-
mas, mis politsei laos seisab. 
"Jalgrattaid oli seal ülekaalu-
kalt palju," märkis ta. "Just 
täna võtsime Tallinnale üle 
68 jalgratast. Ja tegemist ei 
ole mingite katkiste ja vilet-
sate sõiduriistadega. Enamus 
on täiesti hea väljanägemise-
ga ja korralikud."

Ehrenbuschi sõnul üllatas te-
da, et inimesed on oma vara 
suhtes vahel nii ükskõiksed. Sa-
mas kallimaid elektrijalgrattaid 

Linn sai endale  
hiljuti tervelt  
68 korralikku  

jalgratast.
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Tallinna juhitud rahvusvahe-
lisel hankel, millega otsitak-
se tehisintellekti toel looda-
vaid transpordi süsinikuhei-
det vähendavaid lahendusi, 
jõudis järgmisse vooru 21 
projekti üheksast riigist.

Ekspertrühma välja valitud 
pakkumised aitavad kõik vä-
hendada linnade süsinikujala-
jälge. Esitatud väga erinevate 
ideede hulgas on tehisintellek-
ti kaasav protsess, mis analüü-
sib reisimustreid, et arendada 
tõhusamaid ning kasutajakesk-
semaid linnatranspordi mars-
ruute ja sõiduplaane. Järgmis-
se vooru jõudsid ka ideed, mis 

aitaks elektrisõidukite laadimis-
kohtade paiknemisi optimeeri-
da; mõõta reaalajas õhukvalitee-
ti või hoopis muuta jalgratturi-
te elu paremaks ja turvaliseks.

"AI4Cities projektiga loome 
lahendusi, mis toetavad tarka 
rohepööret Tallinnas ja kiiren-
davad kliimaneutraalsuse saa-
vutamist," ütles Tallinna stra-
teegiakeskuse arengu- ja vä-
liskoostöö osakonna juhataja 
Krista Kampus. "Selle algatuse 
oleme ellu kutsunud, et jõuak-
sime tehisintellekti toel kiiremi-
ni selleni, et meie transpordi- ja 
energialahendused ei põhjustaks 
täiendavat süsinikuheidet. Tal-
linna linna juhtida on projek-

ti liikuvusvaldkonna innovat-
sioonihange."

Kokku esitati hankele 54 pak-
kumist 15 riigist. Hange on osa 
rahvusvahelisest AI4Cities pro-
jektist ja selle eesmärk on aida-
ta CO2-heitme vähendamist Tal-
linnas ja teistes projekti part-
nerlinnades. Innovatsioonihan-
ke kogueelarve on 4,6 miljonit 
eurot. Lisaks Tallinnale osale-
vad projektis veel Helsingi, Sta-
vanger, Kopenhaagen, Amster-
dam ja Pariisi ümbritsev Île-de-
France’i piirkond. AI4Cities al-
gatust toetab Euroopa Liit oma 
Horisont 2020 teadusuuringu-
te ja innovatsiooni program-
mi kaudu. 

Valgeamuurid ja kuldsäinad 
hakkavad tulevikus vett tai-
medest puhastama ja tiiki 
korras hoidma.

14. mail lasi Kristiine linna-
osa Löwenruh’ pargis asuva tiigi 
vette uued kalad. Tartumaa ka-
lakasvandusest pärit valgeamuu-
rid ja kuldsäinad hakkavad tule-
vikus vett taimedest puhastama 
ja tiiki korras hoidma, samuti pa-
kuvad nad külastajatele silmailu. 

Kristiine linnaosa vanema 
Jaanuse Riibe sõnul sai Löwen-
ruh’ pargi looduslik mitmekesi-
sus taas täiendust "Loeme seda 

algatust veel üheks kingituseks 
linlastele Tallinna päeva puhul," 
lisas ta. Ajalooliselt asusid prae-
guse Löwenruh’ pargi territooriu-
mil XIX sajandil just kalakasva-
tuse tiigid, nii et tegemist on tra-
ditsiooni taastamisega. "Eelmi-
sel aastal puhastasime tiiki mu-
dast, sealt eemaldati mituküm-
mend tonni setteid, ning vesi on 
nüüd palju puhtam," lausus Riibe. 
"Märkasime, et pärast seda suure-
nes Löwenruh’ pargis pesitsevate 
vee- ja teiste linnuliikide arv. Ka-
lade vettelaskmisega lisame aga 
sellele populaarsele kohale veel 
väärtust ja mitmekesisust."

Hannula Lepp
hannula@lepp.ee

"Proovime ka praeguse 
kriisi ajal äriliselt erksaid 
inimesi toetada, ja kui saa-
me selle viiruse seljatatud, 
saame ka ettevõtteid veel 
rohkem toetada," lausus 
hiljuti Tallinna strateegia-
keskuse ettevõtlusdirekto-
riks saanud Mart Luik.

Luik rõhutas, et Tallinn peab 
olema praegusel raskel ajal ette-
võtjatele partner. "Meie ettevõt-
luskeskkond on ikka üles ehita-
tud erainitsiatiivil," lausus Luik. 
"Oma särk on ihule kõige lähe-
mal ning igaüks hoolitseb oma 
ettevõtte eest kõige rohkem. Lin-
na asi on neid nõustada ja olla 
partneriks. Tallinnas registree-
ritakse aastas ligikaudu 6000 
uut ettevõtet, paljud neist ei jää 
küll ellu, kuid jõudu on neisse 
vaja süstida." 

Mõnus koht  
kultuurituristidele

Söögikohad, lõbus-
tusasutused ja hotellid 
said koroonaajal suu-
rima löögi, sest tu-
ristid kadusid. Luik 
pakkus välja, kui-
das ja milliseid tu-
riste meil nüüd püü-
da tasuks. "Me suuda-
me jala alati suurte Euroo-
pa programmide ukse vahele 
saada ning tuua sellest osakese 

ka meile," kinnitas ta. "Üks 
asi on sporditurism, näi-

teks Tallinna marato-
nil osaleb ligikau-
du paar tuhat vä-
liskülalist, Stock-
holmi omal aga li-
gikaudu 20 000. Me 

pole halvemad, kuid 
me lihtsalt ei ole oma 

head maratoni jõudnud 
igal pool tutvustada. Peame roh-

kem tegema koostööd riigiga ja 
EAS-iga, et nähtavamaks saada."

Luige hinnangul võiks Tal-
linn reklaamida end loomema-
janduse ja konverentsiturismi 
sihtkohana. "Kui turistid on ju-
ba näinud Tallinna vanalinna, 
siis edaspidi võivad nad roh-
kem tarbida ka meie kultuuri- 
või sporditeenuseid," lausus ta. 
"Kui ehk olümpiamängud välja 
arvata, siis oleme võimelised kor-
raldama paljusid spordivõistlusi, 

ning võime seda teha ka kahe 
peale Helsingi linnaga."

Luik soovitab julgetel ja hak-
kajatel inimestel, kes on jää-
nud kriisi ajal töötuks, proo-
vida kätt ettevõtluses. "Minu 
soovitus on ikka hakata et-
tevõtjaks, ja Tallinn kindlasti 
toetab seda mõtteviisi," lau-
sus ta. "Proovime ka praegu-
se, loodetavasti lõppfaasis oleva 
kriisi ajal äriliselt erksaid ini-
mesi toetada. Taotlusi on alati 

rohkem, kui jõuab neid rahas-
tada, kuid kui saame selle vii-
ruse seljatatud, siis saame ka 
rohkem toetada."

Kosmosefirmad  
loovad töökohti

Linn hakkas hiljuti toetama 
kosmosetehnoloogiat, ning Lui-
ge arvates peab seda tegema eri-
ti just ajal, mil lisandub järjest 
uusi töötuid. "See on võima-
lus leida rakendust uutele ette-
võtetele ja inimestele," ütles ta. 
"Väike Eesti ei hakka ju toot-
ma kanderakette, vaid on osa 
Euroopa kosmosealasest koos-
tööst. Meie väiksed programmi 
osakesed on osa suurest tervi-
kust ning need toovad ka selles 
vallas meile kuulsust." 

Keskkonnahoiuks on Luik 
välja pakkunud kava digitaalse 
prügimajandamise jaoks. "Nõn-
da saaksid inimesed ise mobii-
liäpis leida nõutava prügijaama, 
vaadata juhiseid prügi sorteeri-
miseks ja veograafiku koostami-
seks või muutmiseks," mainis ta.

Uues ametis loodab Luik ut-
sitada alustavaid ettevõtteid ja 
edendada ettevõtlikku vaimu. 
"On vaja tegeleda riigi ja lin-
na ühiste asjadega võimalusel 
koos eraettevõtjatega. Äsja tu-
li Euroopa Komisjonilt riigiabi 
luba linnahalli osas ning siingi 
on esimene mõte, kuidas haa-
rata kaasa ka mõni ettevõtja," 
rääkis ta. "Tallinn saaks ka ise 
hakkama, kuid parem on seda 
teha koos ettevõtjatega."

MART LUIK: Tallinnast võiks 
saada tuntud konverentsipaik

Toetus aitab spordiklubidel ja treeneritel raskeid aegu üle elada. Scanpix

Veerenni  
raudteeülekäik 
saab hoiatus-
süsteemi
Veerenni ülekäik ehitatakse 
maikuu jooksul ümber, sinna 
tuleb automaatne valgusfoori 
signalisatsioon ning teekatte 
leed-signaalriba jalakäijatele. 
Tegu on esimese omataolise 
lahendusega Eesti Raudtee 
taristul, mis aitab kaasa raud-
teeohutuse suurendamisele. 
11 miljoni euro väärtuses le-
ping Hispaania ettevõttega 
Ingeniería y Control Ferrovia-
rio sisaldab lisaks Veerennile 
Eesti Raudtee taristu 103 üle-
sõidu ja kaheksa ülekäigu au-
tomaatikalahenduse tarnet ja 
paigaldust. Ülejäänud ülekäi-
gud, mis saavad Veerenniga 
sarnase lahenduse, asuvad 
Kitsekülas, Aegviidus, Kehras, 
Raasikul ja Jõhvis.

Kaheksandat 
suve lehvib  
Pirita rannas  
sinilipp

Pirita rannas heisatakse 1. 
juunil taas sinilipp – rahvusva-
heline ökomärgis, mille saami-
ne eeldab üle 30 kriteeriumi 
täitmist. See on märk väga 
heast veekvaliteedist, puhtast 
keskkonnast, tasemel teenin-
dusest, turvalisusest jm. Lin-
naosavanema Tõnis Liinati sõ-
nul käivad rannaalal juba 
praegu põhjalikud puhastus-
tööd, neist mahukam on ran-
naliiva sõelumine, mida tehak-
se enne hooaja algust kaks 
korda. Samuti veetakse ära 
adru ja mahavisatud rämps. 
Juuni alguseks saab korda ja 
paika pandud ka rannainven-
tar, Ökomärgise väärilise Piri-
ta ranna korrashoidmine lä-
heb aastas maksma umbes 
100 000 eurot.

Kristiines  
algas Rivi  
tänava remont
10. maist alustati Rivi tänava 
taastusremondiga. Selle käi-
gus eemaldatakse vana as-
falt, rajatakse uus killustikalus, 
vahetatakse välja kaevuluugid 
ja ehitatakse teepeenar. Tööd 
kestavad orienteeruvalt 21. 
maini, sel ajal palutakse sõi-
dukeid töötsoonis  mitte par-
kida ning jälgida ajutist liiklus-
korraldust.

Nutika liikuvuse hankel pääses edasi 21 projekti Löwenruh’ pargi tiiki hoiavad 
korras nüüd ka kalad

Milliseid toetusi linn ettevõtetele annab?
Kriisiaja abi
• Linna üüritud pinnal töö-

tavad ettevõtted on mai 
lõpuni üüri maksmisest 
täiesti vabad. 

• Linnavalitsus arutas ka, 
kuidas anda suvel suu-
remad välialad, nt park-
lad ja tänavad, ettevõt-
jate kasutusse välikohvi-
kute ja -restoranide ava-
miseks ning ürituste kor-
raldamiseks. Ametid ja 
linnaosad on saanud 
ülesande selgitada 
koostöös ettevõtetega 
välja, kus on võimalik su-
veks avada uusi välikoh-
vikuid ja terrasse. 

• Ühe meetmena on linn 
juba andnud välikohvi-
kutele terrassideks ta-
suta maad kasutada.

Üldised toetused
• Digitoetus väikeettevõt-

jatele on mõeldud Tallin-
nas registreeritud toot-
vatele ja teenust osuta-
vatele väikeettevõtjate-
le, et toetada neid uute 
digilahenduste kasutu-
selevõtul. Digilahendus 
võib olla uus personali-
haldus- ja turundustark-
vara, laohaldussüsteem, 
e-poe lehekülg, bronee-
rimissüsteem vm. Vaata 
https://www.tallinn.ee/

est/ettevotjale/digitoe-
tus

• Messitoetus väike- ja 
keskmise suurusega et-
tevõtetetele ning FIE-
dele Eestis toimuvatel 
messidel osalemiseks. 
Messid peavad olema 
mõeldud ärikontaktide 
loomiseks, uute turus-
tuskanalite leidmiseks ja 
müügi edendamiseks. 
Toetuse suurus on 1000 
eurot ühe taotleja kohta 
aastas ja maksimaalselt 
50% kulutustest. Info: 
www.tallinn.ee/ettevot-
jale/Teenus-Messitoe-
tus

• Väikeettevõtja välismes-
sitoetus aitab osaleda 
välismessidel, et suuren-
dada ettevõtjate kon-
takte ning suurendada 
nende rahvusvahelist 
konkurentsivõimet ja 
ekspordivõimekust. Toe-
tuse suurus on kuni 
8000 eurot aastas ja ku-
ni 80% kulutustest. Üks 
taotleja saab toetust 
maksimaalselt kahel 
messil osalemiseks aas-
tas. Loe: www.tallinn.ee/
ettevotjale/Teenus-
Vaikeettevotja-valis-
messitoetus

• Mittetulunduse toetus 

ettevõtluses on mõeldud 
konkurentsivõime ja et-
tevõtlusaktiivsuse tõst-
miseks, ettevõtete koos-
töö arendamiseks hari-
dus- ja teadusasutuste-
ga ning Tallinna rahvus-
vahelise tuntuse 
suurendamiseks. 2021. 
aasta üks eesmärk on 
toetada ettevõtlust krii-
sist ülesaamisel. Taotlus-
voor II poolaasta tege-
vuste läbiviimiseks lõpeb 
28. mail ning taotlusete 
esitamise viimane täht-
aeg on 30. august. Vaa-
ta: www.tallinn.ee/est/
ettevotjale/Mittetulun-

dustegevuse-toetami-
ne-ettevotluse-valdkon-
nas 

• Praktikajuhendaja toe-
tus peaks motiveerima 
ettevõtjaid võtma tööle 
praktikante ning pane-
ma neid juhendama ko-
genud töötajaid. Toetust 
antakse tasuks juhen-
damise eest 4 eurot ühe 
juhendamistunni kohta, 
sh kõik töötasult maks-
tavad ja kinnipeetavad 
maksud ja maksed. Toe-
tuse suurus ühe taotleja 
kohta aastas on 3000 
eurot.
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Tallinnas leidub palju korte-
riühistuid, mille liikmed loevad 
imestusega Eesti kehvadest näi-
tajatest prügi sorteerimisel, sest 
nende jaoks on liigiti kogumi-
ne kogu aeg enesestmõistetav. 

Nendes ühistutes on juba aas-
taid klaas- ja kile- või papp-pa-
kendeid eraldi konteineritesse 
korjatud mugaval viisil – kor-
termajade juures. Suuremas osas 
ühistutes ei ole kahjuks veel sel-
list võimalust loodud. Tavapära-
selt kogutakse Tallinnas eraldi 
segaolme-, bio- ja paberi- ning 
papijäätmeid. Korraldatud jäät-
meveoga on hõlmatud ka suur-
jäätmete äravedu. Teisalt ei ole 
prügimajade tavapärasele kol-
mele konteinerile veel kahe pa-
kendikonteineri lisamine keeru-
line, see on sõltunud vaid soo-
vist ja tahtest. Nüüd aga muutub 
nii palju, et lisaks taaskasutus-
organisatsioonidele hakkab pa-
kendite kokkukogumisel jõulist 
rolli etendama kohalik omavalit-
sus, püüdes pakkuda inimestele 
selleks veelgi enam võimalusi.

Inimesi huvitab mugavus, 
mitte arvud

Jäätmete liigiti kogumise olu-
lisusest on räägitud lõpmatult. 
Ometi oleme selles osas viimased 
kümme aastat paigal tammunud. 
Teisalt huvitab inimest võimali-
kult kiire ja valutu prügist vaba-
nemine. Ta ei mõtle numbritele 
– nagu näiteks, et selle aasta lõ-

puks tuleb Euroopa Liidu liikmes-
riikidel olmejäätmeid ringluses-
se võtta 50% tekkivate jäätmete 
hulgast. Eestis oleme tammunud 
30% juures. Aastaks 2035 tuleb 
olmejäätmeid ringlusse võtta ju-
ba koguni 65%. 

Küll näitab mitmete Tallin-
na korteriühistute kogemus, et 
inimesed sordivad prügi meel-
samini, kui nad abstraktse-
te arvude asemel konkreet-
selt teavad, mis pakendikon-
teinerisse pandud mahlapakist 
edasi saab. Näiteks üks taaska-
sutusorganisatsioonidest, Ees-
ti Pakendiringlus saadab la-
mineeritud papist mahlapaki-
tüüpi pakendid ümbertöötlemi-
seks Soome. Kuid sellist innus-
tavat teavet pole kusagilt kon-
teinerilt lugeda. 

Lisaks väidavad ühistujuhid, 
et klaasi- ja pakendikonteine-
rid tuleb tuua elanikele lähe-
male – prügimajadesse – põh-
jusel, et taaskasutusorganisat-
sioonide kogumiskonteinereid 
kiputakse olmeprahiga reosta-
ma. Nii kätkebki üks 15. mail 
jõustunud jäätmeseaduse muu-
datuse punktidest, et pakendite 
korjamine on edaspidi omava-
litsuste abil võimalik tuua või-
malikult kodu ligidale.

Mitmed ühistud on Tallinnas 
seda meetodit, et pakendeid prü-
gimajades eraldi konteineritesse 
koguda, juba järele proovinud. 

"Ma olin just Saksamaalt Ees-
tisse kolinud ja mind hämmastas, 
kui vähe siin prügi sorditakse," 
räägib finantskonsultandina te-
gutsev Kristi Karu. Ta leidis en-
dale 2016. a kodu Kalamajas – 
suuremas kortermajas Vibu 3/5. 

Kristigi samal ajal kolisid 
vastvalminud majja ka paljud 

Virkko  
Lepassalu
virkko. 
lepassalu@ 
tallinnlv.ee

"Ma tean enda kogemusest, et mida kodule ligemal 
on võimalik jäätmeid konteinerisse panna, seda vä-
hem viskavad inimesed olmeprügisse ka pakendeid," 
ütleb korteriühistu juht Sven Ratassepp, kelle arvates 
peaks pakendikonteinerid asuma iga kortermaja juu-
res. 15. mail jõustus ka jäätmeseaduse muudatus, mis 
loob alused, et teha inimestele prügi sorteerimine se-
nisest märksa mugavamaks.

ÜHISTUTEGELASED: Inimesed peaksid saama otse 
konteineritelt lugeda, et pakendite sorteerimisest on kasu

teised, ning prügimaja ummis-
tasid papp-pakendite laamad. 
Pühade ajal, kui rahvas rohkem 
tarbis, polnud pilt parem, kui-
gi pakendite valik muidugi mit-
mekesisem. Kristi ja mõne tei-
se entusiasti algatusel läks seal 
prügi sortimine käima, sest va-
lus oli vaadata, kui palju paken-
deid ikkagi olmeprügisse rän-
dab. Oma kogemusi jagati teis-
tega blogis Prüginutt (pryginutt.
tumblr.com) ja muuhulgas kutsu-
ti üles jäätmekonteinereid klee-
bistega varustama, et inimestel 
oleks selge, missugune jääde mil-
lisesse konteinerisse sobib. Kris-
ti sõnul ei saa ükski seadus ega 
võim inimeste eest midagi ära 
teha, kui inimesed ise ei taha. 

Saksamaalt tulijale  
vapustus

"Seal ei olnud võimalustki 
sortida, aga mina olin sellega 
Saksamaal harjunud ja taht-
sin Eestis jätkata," ütleb Kristi. 
"Saksamaal on selles osas tüü-
pilisem ähvardamine. Räägitak-
se ranges keeles. Teisalt valit-
sevad seal prügi sortimise osas 
pikad traditsioonid. Eestis koh-
tasin palju skeptilisust, et miks 
ma nüüd seda prahti sordin, et 
niikuinii läheb ühte kohta kok-
ku. Ja nagu hiljem on välja tul-
nud, ongi juhtunud nii, et see 
väljasorditud pakend on mõnel 
juhul rännanud suvalisse koh-
ta. Ümbertöötluse asemel la-
destusse või põletusse. Seepä-
rast olekski vaja inimestele ko-
he konkreetselt ütelda, mis pa-
kendist edasi saab ja mida sel-
lega tehakse, et moraali tõsta."

Kristi võtab kokku, et moti-
vatsiooni on rahva jaoks sortee-
rimiseks liiga vähe. Olmeprügi 
äraviimine, kus kõik ühtekok-
ku kallatakse, on niivõrd odav. 

"Valu sortida väga ei olnud," 
sõnab Kristi. "Panime prügi-
majja palju visuaalset materja-
li: alates plakatitest seina peal 
ja lõpetades kleepsude-juhistega 
prügikonteineritel. Mingi prot-
sent hakkas sorteerima, aga see 
areng ei olnud nii roosiline, kui 
alguses ootasin või lootsin. Siis-
ki läks tasapisi asi paremaks, 
kui sai tellitud konteinerite ti-
hedam tühjendamine."

14 nädalaga jõuti seega nii-
kaugele, et pea pooled majapi-
damised hakkasid jäätmeid lii-
giti koguma. Kasv võrreldes sel-
gitustöö-eelse ajaga ligi 10%. 
Igal nädalal jäi aga ikka sorti-
mata 7,5 konteineritäit olmejäät-
meid, millest hinnanguliselt poo-
le moodustasid pakendid. Nüüd-
seks, kuna uus kord on juba 4-5 
aastat kehtinud, on tulemused 
veelgi paremad.

Kuidas see edasiminek saa-
vutati? Väga lihtsalt. Korterma-
jades tavapärastele bio-, sega-
olmejäätmete ning paber- ja pa-
pijäätmete konteineritele lisati 
veel kaks ehk üks klaasi jaoks 
ja teine ülejäänud materjalist 
pakenditele.

Valge 18 korteriühistu juhi 
Sven Ratasseppa sõnul on veel 
kahe konteineri tellimine ühis-
tute juurde väga lihtne. Peab ai-
nult jäätmekäitlusfirmale soovi 
avaldama. Kulusid see ühistu-
le juurde ei too, kui konteine-
rite rendikulu välja arvata, sest 
maksma peab ainult bio- ja se-
gaolmejäätmete äraveo eest.

Teatavasti korjatakse eri ma-
terjalidest pakendeid praegus-
ajal kokku peamiselt taaskasu-
tusorganisatsioonide konteine-
rite abil, mida leidub Tallinnas-
ki rohkesti. Ühistutes valitseb-
ki pigem hoiak, et milleks mei-
le kaks lisakonteinerit pakendi-
tele, kui igaüks saab need TKO-
de kogumiskonteineritesse viia. 
Siiski hoitakse TKO-de kontei-
neritest sageli eemale, eelista-
des näiteks tühjad mahlapakid 
olmeprügisse lennutada. Lisaks 
asjaolule, et nn avaliku kontei-
neri juurde tuleb eraldi käik et-

te võtta, kiputakse neid olmep-
rahiga reostama. 

"Inimesed peavad oma kon-
teinerite juures rohkem puhtust," 
räägib ühistujuht Ratassepp, kes 
pooldab tuliselt pakendite korja-
mist kortermajade juures. "TKO-
de konteinerid jäävad inimestele 
sageli sellisteks ebamäärasteks. 
Ma tean omaenda kogemusest, 
et mida kodule ligemal inime-
sed saavad jäätmed konteine-
risse panna, seda rohkem nad 
ka sorteerivad."

Loorberitel vara puhata
Valge 18 kohta võib öelda, 

et tegemist on jäätmesortimise 
mõttes ühe kõige eeskujulikuma 
ühistuga Tallinnas. Kõik on tul-
nud raske tööga, sest inimesi lei-
dub igasuguseid. Umbes 15 aaas-
tat tagasi valminud üheksas ma-
jas on kokku 271 korterit ehk te-
gemist on terve mikrorajooniga. 
Selle juhi Sven Ratassepa sõnul 
on aga loorberitel vara puhata. 

"Siiski tekib segaolmejäät-
meid meil veel poole rohkem 
kui pakendeid – mis tegelikult 
ei peaks nõnda olema," lausub  
Ratassepp. 

Siiamaani on olnud klaasist 
jm materjalist pakendite jaoks 
lisakonteinerite tellimine jäät-
meveoettevõttelt seega iga ühis-
tu enda initsiatiiv. Seda on pa-
raku ilmutanud vähesed, nüüd 
aga tahetakse see muuta mas-
siliseks. 15. mail jõustusid jäät-
meseaduse muudatused, millega 
võimaldatakse kohalikel omava-
litsustel ühistutele selles osas tõ-
husamalt appi asuda. 

Keskkonnaministeeriumi 
keskkonnakorralduse osakon-

Ühistujuhi 
Sven Ratasse-
pa sõnul sordi-
vad majaelani-
kud pakendeid 
rohkem siis, 
kui neid saab 
kohe prügima-
jas eraldi kon-
teinerisse  
panna.
Albert Truuväärt

Tahame muuta pakendite kogumise mugavamaks

"Me analüüsime koostöös taaska-
sutusorganisatsioonidega, kas 
on olemas võimekus ka tek-
kekohal ehk elamute juu-
res pakendeid kokku 
koguda, või tuleb laien-
dada avalike pakendi-
mahutite võrgustikku," 
ütleb Tallinna stratee-
giakeskuse ringmajandu-
se osakonna peaspetsialist 
Liina Kanarbik.

Igal juhul kavatsetakse muuta pa-
kendite ära andmine inimeste jaoks 
märksa mugavamaks.

Eestis, sealhulgas Tallinnas tegut-
seb kokku kolm taaskasutusorgani-
satsiooni, millel lasub kohustus kokku 
koguda pakendijäätmed. Kanarbiku 
sõnul on pakendimahutite võrgustik 

nende vahel linna peal ära jagatud, et 
see kõik ära kataks. Milliseks ku-

juneb täpsemalt linna koos-
töö taaskasutusorganisat-

sioonidega, alles analüü-
sitakse – seda enam, et 
valmistatakse ette uut 
jäätmekava ja "Tallinna 

jäätmehoolduseeskirja" 
eelnõud.
Praegu kehtiva jäätme-

hoolduseeskirja järgi peaks vähe-
malt kümne korteriga kortermajas 
olema jäätmemahutid biojäätmetele, 
paberile ja kartongile ning segaolme-
jäätmetele. Kanarbiku sõnul on alles 
analüüsimisel, kas see jääb nii või li-
sandub näiteks pakendimahuti nõue. 
Kuna liigiti kogumisel segaolmejäät-
mete maht väheneb, siis saab tulevi-

kus mõne maja juures, kus seni mitu 
segaolmejäätmete mahutit, mõne 
asendada pakendimahutiga ning lisa-
ruumi mahutitele tarvis polegi. Samuti 
on võimalus vahetada suurem sega-
olmejäätmete mahuti väiksema vastu.

Samal ajal seab linn kaardile ka pi-
kemat kurssi  või kava, kuhu ja kuidas 
jäätmepoliitikaga liikuda. Teisisõnu, 
alustatud on "Tallinna jäätmekava 
2022-2026" koostamist. Jäätmekava 
on Tallinna jaoks väga oluline doku-
ment, sest annab suunised nii linnako-
danikele kui ka linnas tegutsevatele 
ettevõtjatele, kuidas tuleb edaspidi 
käituda, et võimalikult suur hulk Tallin-
na jäätmetest saaks taas ringlusse 
võetud. Lisaks täpsustatakse seal 
aruandluse mõõdikuid ringlusesse 
võetavate jäätmete arvestuse üle.
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na nõuniku Made Saadve sõ-
nul on nüüd loodud seaduses 
võimalus kohalikul omavalitsu-
sel korraldada tekkekohalt ehk 
siis näiteks kortermajade juurest 
pakendijäätmete kogumist. Ko-
halik omavalitsus saab seda te-
ha kokkuleppel taaskasutusor-
ganisatsioonidega (TKO). 

Näiteks kui TKO sõlmib ühis-
tuga kokkuleppe klaas- vm pa-
kendite konteinerite tasuta tüh-
jendamise osas, siis mida enam 
tal on taolisi nn otselepinguid, 
seda enam saab ta vähendada 
avalikke kogumispunkte. 

Lisaks peaksid omavalitsused 
riigihangete kaudu jäätmefirma-
delt nõudma, et nad elanikele 
ka pakendikogumise konteine-
rite tühjendust pakuksid.

"Nüüd on viimane aeg ha-
kata ka elanikel endil kohali-
kelt omavalitsustelt liigiti kogu-
mise võimalusi küsima," märgib 
Saadve. Liigiti kogumata jäetud 
jäätmed ja nende kogumine se-
gaolmejäätmetena toob eelda-
tavalt kaasa jäätmeveo hinna-
tõusu, sest ressurssi kulub hili-
semale sorteerimisele rohkem.

15. mail jõustunud jäätmesea-
duse muudatustes leidub veel üks 
oluline punkt. Tõsi, Tallinnat puu-
dutab see väga vähe. Silmas on 
peetud teisi omavalitsusi, kus jäät-
mekorraldus pole nii arenenud. 

Hiljemalt 31. detsembriks 
2023 tuleb nimelt igal pool Ees-
tis korraldada biojäätmete kogu-
mine või alternatiivina tekkeko-
hal kompostimine. Tallinnas on 
biojäätmeid juba aastaid ühistu-
te juures eraldi kogutud. Küll ri-
pub õhus küsimus, mis saab aia-
ga eramajade puhul. Kas ka ne-
mad peavad kompostri asemel bi-
oprügikasti soetama? Saadve sõ-
nul jäetakse see iga omavalitsuse 
enda otsustada, millises linnaosas 
nad millist taktikat kasutavad. 

"Kehtiv jäätmehoolduseeskiri 
näeb ette biojäätmete kogumise 
kohustuse alates kümnest korte-
rist," sõnab omakorda Tallinna 
strateegiakeskuse ringmajandu-
se osakonna peaspetsialist Liina 
Kanarbik. "Kuni kümne korte-
riga maja võib biojäätmed tek-
kekohal kompostida või üle an-
da jäätmevedajale."

Puudus jõuline liider  
ja vastutaja 

Kuigi Tallinnas koostatakse 
uut jäätmekava ja jäätmehool-
duseeskirja, püsib tõenäoliselt 
edaspidigi aedlinnaosades või-
malus biojäätmeid kompostida.

Kui muudatused lihtsalt kok-
ku võtta, siis saavad omavalit-
sused nüüd lõpuks ometi vaba-
mad käed teha koostööd TKO-
dega selleks, et vähem paken-
deid raisku läheks. Enne puu-
dus selles vallas jõuline liider. 
Teisiti öeldes oli pakendite ko-
gumine nagu riik riigis, sest kui-
gi omavalitsustel on jäätmekor-
ralduses kandev roll, neid siia-
maani seadusega sinna juurde 
ei lastud. Rikutud mõtlemisega 
inimene võiks näha siis energia-
majanduse huve, kes soovib roh-
kem põletamist ja vähem taas-
kasutamist.

ÜHISTUTEGELASED: Inimesed peaksid saama otse 
konteineritelt lugeda, et pakendite sorteerimisest on kasu

Priit Liiviste
priit.liiviste@tallinnlv.ee

Uues õendusabi majas ai-
tavad töötajad regulaar-
selt mõõta vererõhku, en-
netada lamatiste ravi, teha 
süste, paigaldada tilkinfu-
sioone ja ravida haavu. 
Hoone pakub abi eakatele 
ja dementsuse all kannata-
jatele, kes vajavad ööpäev 
läbi abi ja järelevalvet.

Möödunud nädalal sai aad-
ressil Hooldekodu tee 2 nurga-
kivi Iru hooldekodu õendusabi 
hoone. Hooldekodu direkto-
ri Jaanika Luusi sõnul hakkab 
uus maja pakkuma abi täisea-
listele tallinlastele, kes vajavad 
ööpäev läbi jälgimist ja hoolda-
mist. "Näiteks on vaja regulaar-
selt mõõta vererõhku, ennetada 
lamatiste ravi, teha süste, pai-
galdada tilkinfusioone ja ravi-
da haavu."

Hoonesse on projekteeri-
tud neli osakonda kokku sa-
ja  voodikohaga, sh õendusabi 
osakond, hospiitsosakond ning 
kaks osakonda dementsetele 
patsientidele. Õendusabi üksu-
se hoone ehitatakse kahe maa-
pealse korrusega ja see ühen-
datakse olemasoleva Iru hool-
dekodu majadega. 

"Iru hooldekodu on aas-
tate jooksul pidevalt laienda-
tud ning eri aegadel rajatud 
majaosad ühendatud ühtseks 
kompleksiks," lausus abi-
linnapea Eha 
Võrk. "Hool-
dekodu majad 
on tänapäeva-
selt korda teh-
tud ning need pa-
kuvad hoolt 300 
inimesele. Eesti 
ja ka Tallinna ela-
nikkond vananeb 
ning nõudlus õen-
dusabi järele ai-
na kasvab. Koos 
sellega kasvab ka 
hooldekodu laien-
damise vajadus. 
Uus, iseseisev õen-
dusabi üksus on ar- vestatav 
lisa abivajajate teenindami-
seks."

Me kõik jääme vanaks
Abilinnapea Betina Beš-

kina lisas, et õendusabi va-
javate eakate arv kasvab pi-
devalt ja uus hoone aitab se-
da teenust kätte saada. "Vä-
ga keeruline on olnud koha 
leidmine just dementsusega 
eakatele," selgitas Beškina. 

"Uude majja soetame mood-
sa ja mugava hooldustehni-
ka ning paranevad ka perso-
nali töötingimused. Muidugi 
panustab linn koduteenustes-
se, et abivajajad saaksid ela-
da oma kodus nii kaua, kui 
see on võimalik. Kui aga ini-
mene enam muud moodi toi-
me ei tule, siis saab ja tuleb-
ki väärikat vananemist toe-
tada kvaliteetse keskkonnaga 
hooldekodus. Iru hooldekodu 
pakub ööpäev läbi üldhool-
dus- ja õendusteenust ning es-
mast meditsiiniabi." 

Tallinna linnava-
raameti ehitus- 
ja hankeosa-
konna ju-
hataja Oli-
ver Eg-
lit tõdes, 
et kõrge 
iga on 
oluline 
etapp ini-
mese elus. 
"Meie kõi-
gi elus saabub 
aeg, kui me jää-
me vanaks ja meie 
elu on jõudmas lõppfaasi," 
lausus ta. "Kerkiv hoone annab 
selles olukorras inimesele või-
maluse see viimane eluetapp 
võimalikult väärikalt mööda 
saata."

"Ütleb ju ka laulusõna, et 
me kõik jääme vanaks. Keegi 
meist ei tea, millal meil on va-

ja teiste abi," lisas Võrk. "Selle 
hoone nimel on teinud tööd vä-
ga paljud inimesed. Tahan tä-
nada neid kõiki eesotsas endise 
abilinnapea Merike Martinso-
niga, kes selle maja valmimise 
eest juba kümme aastat taga-
si võitlema asus. Loodame, et 
kõik saab valmis õigeks ajaks 
– ehitajad peavad olema val-
mis selleks, et me hoiame neil 
pidevalt pilku peal."

Ajakapslisse kaitsemask
Luus lisas, et hoone kerki-
misel andsid nõu parimad 

asjatundjad. "Korpu-
se rajamisel on 

olnud suureks 
abiks ka lin-

na haiglate 
ülemõde-
de tead-
mised ja 
professio-
naalsus," 
lausus ta. 

"Loodav 
elukeskkond 

ja abitehno-
loogiad moodus-

tavad elanikke toeta-
va terviku, mille abil perso-

nal saab keskenduda väga ras-
ke sihtrühma igakülgsele hool-
damisele."

Lasnamäe linnaosa vanem 
Vladimir Svet pani nurgakivi 
ajakapslisse ka ühe tarvitamata 
kaitsemaski. "Viiruse esimesel 

aastal ei oleks keegi julge-
nud nii haruldast ja väär-
tuslikku asja lihtsalt ära an-
da, aga viiruse teise laine 
ajal oleme me juba lahke-
mad ja jätame ka tulevas-
tele põlvedele märgi sel-
lest, et meil oli isikukait-
sevahenditega kõik kor-
ras," mainis Svet. "Täna-
päeval räägitakse, et Tal-
linn ja Lasnamäe lõppe-
vad Iruga. Aga ajalooli-
selt võiks ju väita, et Tal-
linn hoopis algab Iruga. 
On väga tore, et ka see 
piirkond areneb."

Pisut üle 
4000 m2 
suuruse Iru 
hooldekodu 
õendusabi 
hoone ehitus 
läheb maks-
ma 7,7 mil-
jonit eurot, 
selle avami-
ne leiab plaa-
nide kohaselt 
aset täpselt 
aasta pärast.

Iru hooldekodu õendusabi 
maja aitab eluõhtule 
väärikalt vastu minna

Selline hakkab Iru hooldekodu uus õendusabihoone välja nägema.

Nurgakivi panid paika abilinnapead Eha Võrk…

…ja Betina Beškina.

See maja on ilus 
kingitus meie hool-
dekodu 95. sünni-

päevaks.
Jäätmete sorteerimine 
on lihtne, kui mõned  
põhimõtted selgeks saavad

• Kortermajade olmejäätmete 
konteinerisse sobi-
vad jäätmed, 
mille liigiti ko-
gumine pole 
korraldatud. 
Kassiliiv, 
rasvane ja 
raskesti pu-
hastatav pa-
kend, mähk-
med, hügieenisi-
demed, kosmeetika, 
küpsetuspaber, foolium, 
jahtunud tuhk, tolmuimeja 
tolmukott, suured kondid, 
näritud näts, kummist ese-
med. Samuti hõõgniidiga 
lambipirnid, CD-plaadid, 
tühjad ja katkised pastakad, 
tühjad vildikad, katkised 
kruusid ja taldrikud Kasu-
tuskõlbmatud jalanõud, rii-
ded ja mänguasjad.

•  Biojäätmete konteiner on 
mõeldud riknenud toidule ja 
toidujäätmetele: liha- ja ka-
lajäätmed, kalaluud, muna- 
ja pähklikoored, pabermas-
sist munarestid, majapida-
mispaber, pabersalvrätid, 
kohvipaks, paberfiltrid. Aga 
ka lõikelilled ja ilma potita 
toataimed.

• Paberi ja kartongi konteine-
risse sobivad paberil mee-
diatooted ajalehtedest kuni 
reklaammaterjalideni. Sa-
muti töövihikud, paberist ja 

kartongist kaustikud, kirja- 
ning joonistus-

paber, kon-
toripaber, 

papp jõu-
paber. 
Vanad 
raama-
tud sobi-

vad, kui 
kõvad kaa-

ned on ee-
maldatud.

• Taaskasutusorganisatsioo-
nide klaaspakendikonteine-
ritesse sobivad klaasist pu-
delid ja purgid, millel kaa-
ned-korgid eemaldatud.

• Taaskasutusorganisatsioo-
nide plastist ja metallist pa-
kendite kogumise konteine-
risse kõlbavad kilekotid ja 
pakkekile. Samuti toote üm-
ber olnud penoplast. Lisaks 
kosmeetika- ja hooldustoo-
dete ning tarbekaupade pa-
kendid ning leiva ja saia ko-
tid, singi ja juustu pakendid, 
salati- ja konservikarbid 
alumiiniumpurgid. Metallk-
orgid ja -kaaned. Piima-, 
mahla- ning veinipakendid.

• Paberi ja papi konteinerites-
se sobivad pappkastid ja 
-karbid, paberkotid, pakke-
paber ning kleeplintidega 
pappkastid.

Allikas: keskkonnaministeerium
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Koroonapiirangute pikale veninud isoleeritus on teki-
tanud üksildustunnet ja muremõtteid ning süvenda-
nud eri sõltuvusi nii lastel kui täiskasvanutel. Üle-
eestilise uuringu "Stressiga toimetulek eriolukor-

ras" seniste tulemuste põhjal täheldasid psühholoogid muret 
tekitavat  tendentsi: depressiooni, ärevuse ja väsimuse skoo-
rid suurenesid ainuüksi mullu kevadel ka seni täiesti terve-
tel 2,5-3 korda. Iseenesest on selline hüpe normaalne stressi-
reaktsioon ootamatule ja kontrollimatule olukorrale, kus ini-
mesed muutuvadki ärevamaks. Kuid kui kriis on kestnud ju-
ba aastapäevad, võivad isegi tublimatel jõuvarud otsa saada. 
Niisiis vajavad need, kelle vaimne tervis on saanud tugeva-
malt lüüa, võrdlemisi suures mahus abi.

Seetõttu suurendab linn psühholoogilisele nõustamistee-
nusele suunatud summat enam kui 100 000 euro võrra. Kui 
seni on abivajajad nii mõnigi kokku põrganud kolmekuuli-
se ootejärjekorraga, peaks täiendavate spetsialistide värba-
miseks ja teraapiateks eraldatud summad lühendama järje-
kordi oluliselt. Eri perekeskustes pakutakse abi loovteraa-

piatest kriisiabi ja lähisuhte-
vägivalla tõkestamise prog-
rammini. Kahtlemata on nii 
mõnelgi koolil kasu kiusa-
misvastasest töötoast. Tuge 
saama on oodatud nii pe-
reemad, kelle tass on kõigi 
teiste vajadusi täitma tõtates 

lootusetult tühjaks saanud, kui ka teismelised, kelle stres-
siallikaks on distantsõppe toodud raskused ja võlgnevused 
ning koduseinte vahel veedetud üksluised kuud. Ka vane-
mad vajavad sel puhul nõustamist ja jõustamist, et suudaks 
ise tasakaalukaks jääda ja last toetada. Ühendusevõtmist ei 
maksa peljata ka siis, kui oleks lihtsalt vaja mõtteid, kuidas 
paremini edasi minna või ellu positiivseid muutusi luua. On 
ju üldteada, et teinekord pole pingete leevenemiseks vajagi 
muud kui tunda, et su tundeid-mõtteid kuulatakse ja akt-
septeeritakse. Harjumuspärasest keskkonnast väljas ja koge-
nud hingetohtrite juhatusel on sageli märksa lihtsam mõista 
kõigi pereliikmete vajadusi ning sõlmida kokkuleppeid, mis 
suhteid parandaks ja tasakaalu tagasi tooks. Teinekord ai-
tab jõuvarud üles leida ja probleemide sasipuntra lahti ha-
rutada nimelt väljastpoolt tulev pilk ja oskuslik suunamine.

Mäletan, kui palju paineid mul en-
dal tekkis esimese lapse kasvamise 
ajal. Kui kaua tohiksid kesta "ko-
hutava kahese" jonnituurid? Kui-
das turgutada paarisuhet, kui mõ-
lemad on lõpmatuseni väsinud lapse 
öistest ärkamistest ning kelle kord 
on end laadida hobide seltsis? Kõi-

ki neid omaaegseid argiküsimusi 
meenutades on heameel, et linn 
suunab täiendavad 34 788 eu-
rot ka 2-8-aastaste laste va-
nematele mõeldud koolitus-
programmile "Imelised aas-
tad". Kellelegi meist ei anta 
sünnitusmajas kaasa õpikut 

lapse arenguküsimuste ja käi-
tumisprobleemidega toimetule-
kuks, nii nagu ei saa vanem-
likke oskusi omandada koolis, 
olukordi ennetavalt.

Tasakaalu ja 
toonust taastama!

Krista Kiin,  
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

Pereemade tass on 
kõigi teiste vajadusi 
täites lootusetult 
tühjaks voolanud.

Tallinn toetab sel aastal 54 
parimat pealinna 
noorsportlast ja nende 
treenereid, lisaks saab toe-
tuse kaks sportmängude 
võistkonda.

Abilinnapea Vadim Belob-
rovtsev ja endine sumomaad-
leja Kaido Höövelson tunnus-
tasid Nõmme spordikeskuses 
tublimaid noorsportlasi ja nen-
de treenereid, kes on edukalt 
esinenud noorte ja juunioride 
rahvusvahelistel tiitlivõistlustel.

Belobrovtsev avaldas hea-
meelt, et esialgu veebruari  ka-
vandatud, kuid koroonaviiru-
se levikust tingituna ära jäetud 
sündmus nüüd lõpuks toimuda 
sai. "Edukas esinemine võistlus-
tel väärib tunnustamist ja eri-
liselt oluline on see noorsport-
laste puhul," sõnas Belobrovt-
sev. "Loodan, et linna tunnus-

tus lisab sportlastele ja treene-
ritele motivatsiooni ja toetus 
on abiks veelgi kõrgemate 
saavutuste poole püüd-
lemisel. Tallinn toetab 
sel aastal 54 oma pa-
rimat 14-23-aastast 
noorsportlast ja nende 
treenereid, lisaks saab  
toetuse kaks sportmän-
gude võistkonda."

Komisjon, kelle ettepane-
kul toetused määrati, otsustas 
stipendiumite eraldamisel ar-
vestada pandeemiast tingitud 
asjaolusid, mille tõttu ei olnud 
paljudel sportlastel võimalik tiit-
livõistlustel osaleda. Seetõttu 
kinnitati kõigile tunnustuse päl-
vinud sportlastele 500 euro suu-
rune stipendiumi olenemata saa-
vutatud kohast võistlustel. Tun-
nustuse pälvinud sportmängude 
võistkondade toetussumma suu-
ruseks on 2000  eurot. Kokku 

toetab Tallinn 2020. a tublimaid 
noorsportlasi 31 000 euroga.

Tunnustuse pälvisid 
sõudjad Jaan Sander 

Klein, Uku-Siim 
Timmusk ja Karl 
Kristofer Orgse, 
kiiruisutaja Joo-
nas Valge, purje-

tajad Kevin Melvin 
Aasav, Katariina Roi-

hu ja Johanna Kazjava, 
Rufus Jasper Rytövaara ja Tobias 
Reiter, kergejõustiklased Kreete 
Verlin, Liisa-Maria Lusti, Vilena 
Arshakyan ja Anna Maria Mil-
lend, Elisabeth Pihela, Lilian Tur-
ban ja Johannes Erm, judokad 
Viljar Lipard ja Darja Mihhailo-
va, tennisistid Mark Oliver La-
jal, Georg Strasch ja Maria Lota 
Kaul, ratsasportlane My Relan-
der, karatekad Albert Baranov ja 
Anna Sokk, maadlejad Richard 
Karelson, Ranet Kaljola, Kristo 

Merilain, Rasmus Liisma ja Vik-
toria Vesso, wushu kungfu atleet 
Anete Kõrve, maletajad Marga-
reth Olde, Kirill Chukavin, Gre-
te Olde ja Mai Narva, vehkle-
jad Ilian Bobrov, Erik Tobias ja 
Karoliine Loit, lestaujuja Alek-
sandra Vassiljeva, iluuisutajad 
Eva-Lotta Kiibus, Arlet Levan-
di, Aleksandr Selevko ja Mih-
hail Selevko, sulgpallur Mario 
Kirismal, fitness-sportlased Tiia 
Kaare ja Regina Tselik, moto-
sportlased Tanel Põdra ja Priit 
Biene, ujujad Daniel Zaitsev ja 
Alan Smok, rannavõrkpallur Ti-
mo Ander Lõhmus, orienteeruja 
Olle Ilmar Jaama, jalgrattur Ro-
bert Johanson, sportaeroobika-
ga tegelev Riina Tannil ning ilu-
võimleja Adelina Beljajeva. Tun-
nustuse said ka jäähokiklubi HC 
Vipers U18 vanuseklassi võist-
kond ja jalgpalliklubi FC Flo-
ra U17 vanuseklassi võistkond.

Parimad noorsportlased said tunnustuse

13. mail alustati Lasnamäe 
linnaosas Paasiku, Katleri ja 
Martsa tänava taastusremon-
diga. Sel aastal on Lasnamäel 
kvartalisiseste teede taastusre-
mondiks ette nähtud rekordili-
sed 2,61 miljonit eurot ja eri-
list rõhku pannakse kõnnitee-
de kordategemisele. Remondi 
käigus uuendatakse sõidu- ja 

kõnniteede asfaltkate ning va-
hetatakse välja lagunenud ää-
rekivid, lisaks korrastatakse 
kaevupäised ja haljastus. Liik-
lejatel palutakse järgida ajutist 
liikluskorraldust ja paigalda-
tud liikluskorraldusvahendeid. 
Tööde maksumus on 690 000 
eurot ning lepinguline tähtaeg 
juulikuus.

Ülikoolide rektorid tahavad muu-
ta kõrghariduse rahastamise 
süsteemi, sest praegune on nen-
de hinnangul ennast ammenda-
nud. Õppejõudude palk jäävat 
kohati alla isegi üldhariduskooli-
de õpetajatele. ERR vahendas li-
saks teistele kõrgkoolijuhtidele 
Tartu Ülikooli rektori Toomas As-
seri arvamust: tasuline kõrghari-
dus ei tähendaks, et õppur peab 
kogu oma koolituse kinni maks-
ma. Riigi panus võiks jääda 75-
80% juurde. Rektorite arvates on 
aga muutuste tuuled rahastami-
ses hädavajalikud, sest kui küm-
me aastat tagasi anti kõrgkooli-
dele 1,5% SKT-st, siis nüüd on 
see järjest vähenenud.  Loomuli-
kult pooldavad üliõpilaste esin-
dusorganisatsioonid tasuta kõrg-

hariduse jätkamist ja rahastuse 
taastamist tasemel 1,5% SKT-st. 
Tasulise hariduse kaitsjate mee-
lest on kõrghariduse eest maks-
vad inimesed nõudlikumad ja 
seega paraneb õppe kvaliteet. 
Teisalt mäletame kõik aegu, kui 
Eestis tegutses rohkelt erakõrg-
koole ja aeg-ajalt esines sealsete 
õppurite hulgas suhtumine, et 
mina maksan, pean saama diplo-
mi ja muud ärge minult oodake. 
Teisalt ei leitud sinna ka eraraha 
toel tööle ühtlaselt kõrge tase-
mega õppejõude, vaid nende 
õpetamiskvaliteet jäi üsna kõiku-
vaks. Rääkimata, et tasuline õpe 
sunniks tudengeid senisest veel-
gi enam paralleelselt tööl käima 
ja ei laseks neil õppimisele pü-
henduda.

Andmestust Worldatlas.com 
võib leida nimekirja maailma 
kassirikkaimatest riikidest, ja 
number üks nende hulgas on 
Ühendriigid. Üldse paistab para-
doksaalselt silma, et top 10-st 
võib leida valdavalt heaolumaid 
nagu Saksamaa, Jaapan, Prant-
susmaa jt. Põhjuste üle võib 
spekuleerida rohkesti – alates 
inimeste suuremast üksindusest 
heaoluriikides kuni üldkul-
tuuriliste iseärasuste-
ni. Igal juhul tõde-
takse kõigis neis 
riikides, et kui 
kindlakäelist nn 
kassipoliitikat ei 
viljeleta, ja hul-
kurlust ei piirata, 
läheb olukord 
käest ära ja arm-
sad lemmikud oman-
davad haigusi levitava 
ning kohati agressiivse nuhtluse 
vormi. Eesti loomade varjupai-
kades tajutakse seda muret te-
ravalt. Nii algatas Varjupaikade 
MTÜ 13. juunini kestva kampaa-

nia, mille käigus kogutud 
loomatoit annetatakse 
kasside turvakodule ja Varjupai-
kade MTÜ-le. Kampaaniaga on 
liitunud 80 loomatoitude müügi-
kohta üle Eesti. Just kevaditi 
tõusevad varjupaikadesse sat-
tuvate kasside arvud lakke: algul 
saabuvad "pulmade" käigus 
kodu kaotanud loomad, ja seejä-
rel juba tiined emakassid. Suvi 

on omakorda ematute 
kassipoegade 

hooaeg. Igal 
varjupaika 

sattunud 
kassil on tu-
levik täiesti 
olemas, sest 
pärast steri-

liseerimist ja 
kastreerimist 

püütakse neile 
leida uus kodu ja ül-

diselt see ka õnnestub. 
Kuid et kasse on vaja toita, siis 
ongi oodatud kõikide suure sü-
damega inimeste panus anneta-
mise kaudu.

Algab mitme Lasnamäe 
tänava taastusremont

Tasulise kõrghariduse ohud: 
mina maksan, andke diplom 

Aeg avada oma  
süda kassidele

Libahunt-treenerid annavad 
spordile tõsise hoobi

Patsiendikindlustuse süsteemile, 
mille loomise vajalikkusest on 
räägitud palju aastaid, näitab va-
litsus nüüd rohelist tuld. Nelja-
päeval tutvustas tervise- ja töö-
minister Tanel Kiik valitsusele 
selle põhimõtteid. Kui inimene 
saab mõne ravivea tõttu kanna-
tada, saaks ta hüvitise kindlustu-
selt, mitte ei peaks näge-
ma vaeva, et tõestada 
enda õigust meda-
sutusega vaieldes 
või tollega kohut 
käies. Teisalt võtab 
patsiendikindlustus 
ka arstidelt pinget 
maha, sest tahtma-
tuid vigu võib alati juh-
tuda ja mõistagi ei taha kee-
gi selle tõttu kohtupinki sattuda. 
Nüüd saab aga enda arvates 
kahju saanud patsient esitada 
avalduse kindlustusseltsile, kes 
pärast asja uurimist otsustab, 
kas hüvitamiseks leidub alus. Kui 
otsus ei rahulda, on võimalik alati 
edasi kaevata lepituskomisjoni. 
Teema on üsna põletav. Ravivi-

gade ekspertkomisjon menetleb 
aastas umbes 200 juhtumit. Ise-
küsimus on see, kuidas koroona-
periood, kus osa meedikuid 
muudelt aladelt suunati koroo-
napatsiente ravima, on kogu se-
da pilti mõjutanud, sest kogu 
meditsiini tase või dimensioon on 
teisenenud. Veerand sajandi 

jooksul, mis ekspertko-
misjon on tegutse-

nud, on tuvastatud 
üle 500 veajuhtu-
mi. Laias laastus 
2/3 nendest on 
tegemist arstide 
veaga, ülejäänud 

tulenevad doku-
menteerimis- või suht-

lusvigadest. Mõistagi võib 
tegelikku ravivigade arvu vaid 
oletada, sest hukkamõistu alla ei 
taha sattuda ükski arst ja pat-
siendi eest jääb ravimise n-ö 
köögipool laiemas osas varja-
tuks. Aga nüüd on võimalik teh-
tud vigadest ka lõpuks õppima 
hakata, sest enam pole põhjust 
neid varjata.

Ravivigu pole tulevikus  
põhjust "vaiba alla pühkida" 

Teisipäeval avaldas Eesti treene-
rite liit, et taunib teenekat võrk-
pallitreenerit ja pedagoogi Rai-
mund Pundit kui oma õpilaste 
väärkohtlejat. Sellega jätkus tä-
navu märtsis jalgpallist alguse 
saanud puhastustuli, kus mõiste-
takse hukka alaealisi ahistanud 
treenereid. Pundi ise on 13 aastat 
surnud ega saa end kaitsta, küll 
aga viitavad mitmed teenekad 
sportlased ja teiste hulgas ka 
spordiajakirjanik Valeri Maksimov, 
et Pundi nõrkus noorte poiste 
vastu oli üldteada. 
Sel taustal võib küsida, millist rolli 
on mänginud asjaolu, et ligi 20 
aastat ehk alates 2002. aastast 
on seksuaalse enesemääratluse 
vanuse alampiiriks 14 aastat. Al-
les nüüd hakkab sündima poliit-

kokkulepe selle viimiseks tagasi 
16 aastani. Tõenäoliselt ei hoiaks 
vanusepiiri tõstmine ära kuritar-
vitusi, sest üsna ilmselt kasuta-
vad taolised treenerid ära oma 
mõjuvõimu ja seadustega ei ravi 
ei pedofiiliat ega muid hälbeid. 
Küll annaks see kaudsema sig-
naali ja võimaldaks ehk teistel va-
rem sekkuda, sest olukorda ei 
saa teatud vanusepiirini siis 
enam ähmastada jutuga "vastas-
tikusest kokkuleppest". Üsna 
ilmselt on ka 16-aastane märksa 
arenenum kui mõni aasta noo-
rem. Kõige hullem, et taolised 
juhtumid teevad noortespordile 
tõelise karuteene. Lapsevane-
matele hakkab ehk spordialadest 
ohutuna tunduma vaid male ja 
kabe.
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Tänasest ootavad vaktsi-
neerimiskeskused koroona 
vastu kaitsesüsti saama 
kõiki huvilisi, registreeruda 
saab alates 16.  eluaastast.

Vaktsineerimiskeskused ava-
vad uksed Kaja kultuurikesku-
ses ja Tondiraba spordihallis. Pe-
rearstid jätkavad eeskätt riski-
rühmade ja eakate vaktsineeri-
misega ning teise doosi manus-
tamisega. Samas on vanemaeali-
sed ja riskirühma kuuluvad ini-
mesed oodatud ka vaktsineeri-
miskeskustesse. 

"Harjumaal ja Tallinnas on 
vaktsineerimise tase vanema-
ealiste inimeste seas endiselt 
madal," lausus Lääne-Tallinna 
keskhaigla juht Arkadi Popov. 
"70+ vanuses inimeste seas on 
vaktsineerituid veidi üle 60 prot-
sendi ning see on võrreldes teis-
te Eesti piirkondadega tagasi-
hoidlik näitaja."

Kõiki täiskasvanuid on vakt-
sineeritud samuti vähe ehk 31,6 

protsenti. Vaktsineerimiskesku-
sed hakkavad töötama päev lä-
bi ning need pakuvad kuni 15 
000 Pfizer/BioNTechi ja Jann-
seni vaktsiini. Popov soovitas 
kiiresti vaktsineerida neil, kel 
algavad varsti suvepuhkused. 
"See on viis ohutult puhata," 
lausus ta.

Koroonaosakonnad  
haiglates lahti

Üldisest koroonaolukorrast 
rääkides märkis Popov, et iga-
päevane nakatumise tase on sta-
biliseerunud, kuid siiski kõrgel 
tasemel. Haiglaravi nõudvate 
patsientide hulk on küll vähene-
nud, kuid koroonaosakondi hoi-
takse ikka lahti. "Oleme kaugel 
olukorrast, kus kõik on rahu-
lik. Peame olema sama  valv-
sad, eriti kui tulevad uued lee-
vendused," lausus ta.

Vaktsineerimiseks tuleb bro-
neerida aeg digiregistratuuris 
või vaktsineerimist läbi viiva 
asutuse telefonil. Elavasse järje-
korda ei ole mõtet minna. Co-

vid-19 vaktsineerimise töörüh-
ma juht Marek Seer palus ini-
mestelt kannatlikkust. "Vaktsi-
neerimist ootab üle Eesti veel li-
gi 500 000 inimest ning kind-
lasti mai ja juuni jooksul kõik 
soovijad kaitsesüsti kätte saa-
vad," ütles Seer. "Vaktsiine hak-
kab nüüd aina enam tulema, 
kuid kohe me siiski kõiki soo-
vijaid vastu võtta ei saa, uued 
ajad avanevad digiregistratuuris 
vastavalt sellele, kuidas vaktsii-
nid saabuvad – ja neid lisatakse 
igal nädalal."

Kannatlikkust  
digiregistratuuris

Samuti tuleb Seeri sõnul ar-
vestada, et ilmselt tekivad jär-
jekorrad digiregistratuuris, kui 
korraga on väga palju süstee-
mi sisselogijaid. "Siis palume 
tulla kindlasti hiljem tagasi ja 
mitte vaktsineerimisest loobu-
da," lisas ta.

Vastavalt vaktsiinide tarne-
le ja inimeste huvile võidakse 
avada ka uusi vaktsineerimis-
keskusi. Need, kellel on esime-
ne vaktsiinidoos juba saadud, 

saavad teise doosi samas kohas 
kus esimese. Näiteks inimeste-
le, kes said esimese doosi vakt-
sineerimistalgute korras Tallin-
nas Sõle spordihoone keskuses, 
tehakse teise doosi ajaks sealne 
keskus taas lahti.

Endale lähima koha, kus vakt-
sineerida saab, leiab ka kaardi-
rakendusest veebiaadressil htt-
ps://vaktsineeri.ee/covid-19/la-
hen-vaktsineerima/, kuhu lisan-
dub jooksvalt infot. Sealt leiab 
ka telefoninumbrid, kuhu helis-
tades on samuti võimalik vakt-
sineerimiseks aeg kinni panna.

Eestisse peaks mai ja juuni 
jooksul tulema 900 000 doosi 
vaktsiini, kusjuures iganädala-
sed kogused suurenevad mär-
gatavalt mai lõpust.

Eelmise nädala keskel oli 
Eestis vähemalt ühe doosiga 
Covid-19 vastu vaktsineeritud 
375 561 inimest, 35 protsenti 
täisealisest elanikkonnast.

Loe  vaktsineerimise kohta: 
www.vaktsineeri.ee

Tänasest pääsevad vaktsineerima kõik täisealised

Pirita linnaosa on 50 000 
euro eest hooldanud RMK 
hallatavat Pirita jõe kaitse-
ala, vedanud sealt ära risu-
mägesid ja Kloostrimetsast 
vanu külmkappe, võidelnud 
sariprügistajatega ja pai-
galdanud parklate juurde 
valvekaameraid. Samas 
RMK ise on Pirital kuluta-
nud vaid 1500 eurot ja jät-
nud maa lohakile.

RMK hallata on kogu Pi-
rita jõeoru maastikukaitseala 
– tohutu maa-ala, mis ulatub 
Pirita ja Lasnamäe linnaosa-
dest Jõelähtme valda, Iru ja 
Nehatu küladesse. Maastiku-
kaitseala hõlmab 707,1 hekta-
rit ja kuulub Natura 2000 võr-
gustikku. Riigimaad on sel-
lest 74%, linnamaad 
9,6%. Peremehe-
tunne näib aga 
vastupidine.

Pirita lin-
naosa üld-
planee-
ringu ko-
haselt on 
Pirita jõe 
maastiku-
kaitseala 
avalikult ka-
sutatav puh-
keala, mis peab 
säilima ka looduskesk-
konnana. Näib aga, et Pirita jõ-
gi ja jõe kaldad on üksnes kasu-
tusõigusega Tallinna linnale – riik 
rahalisi kohustusi ei soovi, linn 
majandagu oma eelarvest nende 
maa peal. Ikka leitakse põhjusi, 
miks linnaosaga mitte ühte jalga 

käia. Neist peamine põhjendus 
on, et riigil raha ei ole.

Hea näide on Vabaõhukooli 
tee ja jõe vaheline kaitseala – 
Lasnamäe rahvas armastab seal 
grillimas käia ja sõidukitega hei-
namaale sõita. Tegin RMK-le et-
tepaneku, et rajame ala kaitsmi-
seks piirde. Kui raha pole, and-
ke tasuta materjali. Ümarpalki, 
millest piirdeid teha, peaks ju 
RMK-l olema volilt käes. Vas-
tuseks on olnud põrkumine. Et 
jõeäärset kaitseala päästa, rajasi-
me piirde linnaosa kulu ja kirja-
dega. Kokku kulus 6600 eurot.

40 000-eurone töö  
3000 euroga

Pean aastas kümneid kordi 
huvilistele vastama Pirita jõe sei-
sundi ja jõe puhastamise kohta. 
Selleks, et jõe kinnikasvu välti-
da, tuleb seda pidevalt hoolda-
da. Kui RMK seda teha ei taha, 
oleme valmis ise tegema, kuid et 
"nende tööd" aasta ringi teha, 
nõuab see tunduvalt rohkem ra-
ha, kui linnaosal on võimalik pa-

nustada. Kui läksin riigi kesk-
konnaametisse ettepa-

nekuga, et puhas-
tame Pirita jõe 

kaldad roos-
tikust, öel-
di, et sel-
line töö 
maksab 40 
000 eurot. 
Tegime töö 
ära 3000 

euroga. Se-
damööda ole-

me hoidnud ära 
jõekallaste kinni-

kasvamise ja aidanud 
säilitada kalade liigirikkust. 

Keskkonnaspetsialistid on oma 
andmetega olnud alati kaasas Pi-
rita jõe maastikukaitseala kor-
ralduskava koostamisel, kuid 
jääb arusaamatuks, mida nad 
teevad nende andmetega.

Risumäed jõekallastel, külm-
kapid Kloostrimetsas – kaua me 
ootame? Oleme viinud sadu ton-
ne prügi Lasnamäe klindialalt  
jäätmejaama. Peame võitlust sa-
riprügistajatega. Oleme parklate 
juurde paigaldanud kaameraid, 
mis aitavad prügistajaid tabada.

Nägin und sellest, et Piritast 
ei olnud saanud veel pilvelõh-
kujate linnaosa. Ja RMK otsus-
tas kohalike omavalitsustega üle 
Eesti koostööd teha. RMK jagas 
kohalikele omavalitsustele raha 
oma kasumist (mis on ju miljo-
nites) – igale omavalitsusele 1%.

Ärgates märkasin, et 2019. ja 
2020. aastal oli RMK kulutanud 
Pirital 1500 (!) eurot. 

Mida koostööga saaks?
Koostöö peaks algama oma-

valitsuse kaasamisest arenguka-
vade koostamisse, lisades sinna 
juurde eelarve, ning et omava-
hel jaotatakse mingilgi määral 
kulusid. Kui riik ei soovi oma 
maid korrastada, andku märku, 
et neil on eelarves selleks raha, 
ja küsigu, kas omavalitsus saab 
seda teha. Praegu saavad riigi-
asutused ja omavalitsus ühe eel-
arvest teisele raha kanda. Iga ko-
halik omavalitsus on valmis töid 
tegema. Omavalitsuse huvi on, 
et probleem saaks lahendatud.

Koostööks on vaja mitte üks-
nes RMK otsustavust, vaid ka 
riigi tuge. Huvigrupid, kaasa ar-
vatud Pirita linnaosa valitsus, 
tuleks kaasata riikliku eelarve 
koostamisse. Et üheskoos sün-
niksid uued loodusõppe rajad, 
et koos saaks korda tehtud info-
materjalid, pandud kaitsealade-
le audiogiidid ehk teha ära kõik 
tegemata asjad,  ja teha seda õi-
gel ajal. Siis hakkaksid nendele 
loodusõpperadadele tulema lin-
na koolilapsed, sest audiogiidid 
ja linnalähedane mets aitaksid 
teha õppe innovaatilisemaks.

Praegu kulutab metsasihtide 
ja jõgede puhastamisele oma 
eelarve raha omavalitsus, sest 
korrastamata metsad ja räämas 
veekogud häirivad nii kohalik-
ke kui ka külalisi. Jah, me pea-
me mõtlema sellele, mida pä-
randada tulevastele põlvedele. 
Kas kingime neile sada aastat 
vanu külmkappe?  

Just suurtel maadel majan-
damiseks jääb kohalikel oma-
valitsustel oma eelarvest puu-
du. Praegu saame teha vaid ele-
mentaarseid asju, nagu puhasta-
da jõekaldaid ja koristada olme-
prügi. Eelmisel aastal kulutasime 
maastikukaitseala hoolduseks li-
gi 50 000 eurot. Kui niitsime Pi-
rita jõe pealt kõrkjaid, tulid lin-

lased tänama. Vanemad inime-
sed kinnitasid, et sellist asja po-
le Pirital Eesti Vabariigi aasta-
tel nähtud. Jõekallaste puhasta-
mist mäletati küll, aga poole sa-
jandi tagant.

Arengukavast  
täidetud vaid 5%

Olen Pirita linnaosa valitsu-
ses töötanud viis aastat. Aru 
saanud, et tihtipeale pole mõ-
tet abi või koostööd küsida, 
lihtsam on ise organiseerida ja 
töö ära teha. 

Võtame Pirita maastikukaitse-
ala arengukava. Sellest on täide-
tud 5%. Miks me siis seda üld-
se koostame? Täitmata tegevuste 
seas on jõe puhastamine, niitude 
taastamine ja nende hooldamine. 
Tegemata on Kloostrimetsa hool-
duskava, nagu ka kuivenduskraa-
vide ja sihtide võsapuhastus. In-
foviitasid pole. Hävinud on 2004. 
aastal rajatud teede tuhakatted. 
Neid hakatakse linnaosavalitsu-
se tellimusel sellel aastal taasta-
ma ilma RMK toeta.

Ka sel aastal toome Kõrk-
ja saarele kariloomad, jätkame 
kõrkjate niitmisega jõesuudmes, 
avame vaateid, nagu maastiku-
kaitseala arengukavas kirjas, 
koristame prügi, paigaldame 
RMK parkimiskohtadele kaa-
meraid. Kõik see nõuab raha. 
Abi oleks hakatuseks ka 15-20 
000 eurost. RMK võiks omava-
litsusele anda aga osa oma lage-
raietulust – kas või 1%. 

Loetelu maastikukaitseala 
dokumendi põhjal ehk seda, mis 
on täitmata, võiks jätkata. Aga 
asi pole ainult selles. Tegelikult 
sõidab RMK kogukondadest üle 
mitte ainult maal, vaid ka lin-
nas. RMK ja Pirita suhe on kild 
laiemast vastasseisust. Kui RMK 
panustaks oma kasumist mingi-
gi osa kogukonna heaks, aitaks 
see pisutki suhteid siluda. 

Tõnis Liinat,
Pirita linnaosa 
vanem

RMK võiks anda osa oma 
raiekasumist kaitseala hoidmiseks

204 pinki  
saab Nõmmel 
puhtaks
Nõmmel puhastatakse bussi-
peatustes, parkides ja tervise-
radade ääres paiknevaid pin-
ke. Kokku saab puhtaks 204 
pinki, millest 77 kaetakse 
uuesti ilmastikukindla õliga. 
Töö käigus lisati kümme uut 
pinki ja vahetati välja 17 ole-
masolevat, sh kolm Nõmme 
linnapeade mälestuspinki. Sa-
muti vahetati välja 30 amorti-
seerunud prügikasti ja lisati 
kolme uude asukohta. Kokku 
on eemaldatud grafitit peaae-
gu 30 prügikastilt ja 20 pingilt, 
mitmel pool korduvalt. Lem-
mikloomaga jalutajatele lisati 
kaheksa väljaheitekasti.

 

Kotkapoja  
haljasala sai uue 
valgustuse
Esinduslik roheline väljak Lil-
lekülas – Kotkapoja haljasala 
aadressil Kotkapoja 2b – sai 
moodsa ja ökonoomse val-
gustuslahenduse. Paigaldati 
ka uued valgustuspostid, mil-
le laternad on ajaloolises stii-
lis, valgustusallikatena kasu-
tati aga nüüdisaegseid leed-
lampe. 2018. a korrastati ro-
heala, tehti korda kivist tee ja 
lillepeenarde ääred, samuti 
paigaldati parki uued pingid 
ja teabetahvel. Kavas on ehi-
tada samasse ka uus pursk-
kaev.

 

Noored asusid 
Mustamäed hel-
gemaks võõpma
Mustamäe noored värvisid üle 
E. Vilde 71a hoone täissoditud 
seina, tegu on linnaosa noor-
tenõukogu ja linnaosavalitsu-
se ühise projektiga grafiti ee-
maldamiseks garaažide ja 
madalamate hoonete seintelt. 
Noored panustavad aja ja va-
batahtliku tööga, linnaosava-
litsus aitab vahenditega. Seni 
valmis vaadatud pinnad loo-
detakse puhastada maikuu 
jooksul.

Tänavuselgi suvel hoiavad Pirita jõe Kõrkjasaart korras veised.
Albert Truuväärt

Kas ilusa  
looduse asemel 

pärandame  
tulevastele põlvede-

le äravisatud  
külmikuid?

Kus saab Covid-19 vastu vaktsi-
neerida?
• Esmalt tuleb vaktsineerimi-

seks broneerida aeg digire-
gistratuuris www.digilugu.ee 
või helistada raviasutuse re-
gistratuuri.

• Endale lähima vaktsineeri-
miskoha leidmiseks vaata 
kaardilt https://vaktsineeri.

ee/covid-19/lahen-vaktsi-
neerima/

• Vaktsineerimiskeskus Kaja 
kultuurikeskuses – Vilde 
tee 118

• Vaktsineerimiskeskus Ton-
diraba spordihallis – Varra-
ku 14, alustab tööd homme.



10 • 17. mai 2021  •  SPORT  

"Eestlane olen ja eestlaseks jään," 
laulis Ivo Linna Tallinna päeva etteütlusel 

"Kuigi praegune majandus-
olukord ei anna meie lepin-
gupartnerile Tallinkile või-
malust linnahalli kordate-
gemises osaleda, soovime 
endiselt sellesse kaasata 
erafirmasid," sõnas linna-
pea Mihhail Kõlvart.

Laevandusettevõte Tallink, 
kes alguses oli nõus linnahal-
li koos linnaga korda tegema, 
loobus kriisi tõttu oma osalu-
sest. Linnapea sõnul kavatseb 
linn aga paiga ikkagi korda te-
ha. Seda enam, et Euroopast 
saabus luba kasutada selleks 
ka riigi abi. Linnahalli korda-
tegemine maksaks umbes 120 
miljonit, sellest 40 miljonit eu-

rot toetust on ette nähtud rii-
gieelarve strateegias.

"Linnahalli tulla võivad 
kontserdisaal ning konverent-
sikeskus elavdavad turismi, 
mis on Tallinnale praegu eksis-
tentsiaalse tähendusega," nen-
tis Kõlvart.

Linnapea lisas, et kõigest hoo-
limata ootab linn linnahalli väl-
jaarendamisele ka erafirmasid. 
"Viime läbi turu-uuringu, et sel-

gitada välja võimalused linnahal-
li väljaarendamiseks linna ja era-
firmade koostöös," lausus Kõl-
vart. "Kui selle käigus tekivad 
partnerid, siis seame eesmär-
giks leida laiem pind linnahalli 
arendamiseks. Linnahalli käsit-
leme ühe tervikuna, selle juur-
de käivad lahutamatult ka ümb-
ritsevad kinnistud."

Samaaegselt investorite otsi-
misega tegeleb linn projekteeri-
mise lähteülesannetega.

Kuna riigieelarves on ette 
nähtud 40 miljonit eurot linna-
halli renoveerimiseks, siis alus-
tab linn läbirääkimisi ka majan-
dus- ja kommunikatsioonimi-
nisteeriumiga, et teada saada, 
kuidas seda raha kasutada tohib. 

Linn teeb linnahalli korda ka Tallinki abita

pealinn@tallinnlv.ee

Tuvi pargi uues välijõusaa-
lis saavad treenida ka liiku-
mispuudega inimesed.

Tõnismäel Tuvi pargis ava-
tud välijõusaalis saavad küm-
nel eri jõuseadmel harjutusi te-
ha kõik, kes tahavad hoida head 
kehalist vormi. Jõusaali riistad 
sobivad igas eas ja füüsilises 
vormis linlastele. 

Kesklinna vanem Monika 
Haukanõmm ütles jõusaali ava-
misel, et see on tehtud kiires-
ti ja hästi ning saabunud päi-
keseliste ilmadega kasutavad 
seda kindlasti paljud linlased. 
"Me ei teinud seda välijõusaa-
li ainult kindla tasemega har-
rastajatele, vaid ka täiesti alga-
jatele ning samas professionaa-
lidele. See on väga mitmekülg-
ne ja sobib kasutamiseks kõigi-
le," mainis ta.

Haukanõmm tõi esile, et jõu-
saali saavad kasutada ka liiku-
mispuudega inimesed. Nii olid-
ki avamisel kohal ka ratastoolis 
harrastajad. "See on tõesti to-
re, et niisuguste välisaalide ehi-
tamisel arvestatakse ka ratas-
tooliinimestega. Siin saab teiste 
abitagi korralikult jõuharjutusi 
teha," ütles ratastoolisportlane 
Janno Kraav, kes ise proovis ära 
ka need jõuseadmed, mis otse-
selt liikumispuudega inimeste-
le mõeldud ei olnud.

Personaaltreener Deivid Pi-
kani ütles, et vastavatud jõusaa-
lis saavad tegutseda kõik, kuna 
see on lihtne ja loogiline. "Har-

jutusi saab teha kõigile põhilis-
tele lihasgruppidele," selgitas ta. 
"Saab reguleerida raskusi, mis 
on eriti hea algajatele, kes po-
le harjunud ühesuguste raskus-
tega harjutusi tegema."

Treener soovitas algajatele 
hakata algul käima paar korda 
nädalas ning teha tutvust jõu-
riistadega korduste abil. "Küm-
me kordust viiel-kuuel eri sead-
mel annab alguses piisavalt hea 
toonuse, et edaspidigi jätkata," 
lausus ta.

Kuidas kangid ja raskused 
vahetule füüsilisele vormile mõ-
juvad, proovis kohe kohapeal 
ära ka kolleeg Üllar Luup. Min-
nes kangi sikutamise järel käte-
kõverduste juurde, tundus see 
talle olevat liiga lihtne ülesan-
ne. "Teeme siis 15 korda jär-
jest," pakkus treener kohe la-
hendust, mispeale pidas Üllar 

siiski paremaks hoopis uut jõu-
seadet proovida. 

Haukanõmme sõnul lisan-
dub välijõusaale veel, lähiajal 
valmib üks näiteks Imanta tä-
naval. Üldse on kesklinnas koos 
laste mänguplatsidega 26 sport-
liku ajaveetmise kohta.

Kolleeg Üllar Luup proovis treeneri juhendamisel sepetsiaalsel vahendil kätekõverdusi teha ning leidis, et 
see on päris lihtne. fotod: Albert Truuväärt

Treeningvahendid sobivad ka puuetega inimestele...

... ja lastele.

Tuvi pargis saab nüüd ka lõuga 
tõmmata ja kangi suruda

pealinn@tallinnlv.ee

Tallinna päeva eel, 14. mail 
olid kõik eesti keele huvilised 
oodatud end proovile panema 
Eesti taasiseseisvumise 30. aas-
tapäevale pühendatud e-etteüt-
lusel. Rekordarvu ehk 3015 kir-
jutajaga e-etteütluse teksti lu-
ges armastatud laulja Ivo Lin-
na. "Keel on mind alati huvi-
tanud, sest eesti keelel on kau-
nis kõla," lausus Linna. "Olen 
jälginud keele muutumist ning 
on loomulik, et aja jooksul osa 
sõnu kaob ja uued tulevad ase-
mele. Sageli kipuvad võõrkeel-
sed sõnad meie keelt risustama 
ja siis tahaks öelda, et meil on 
need sõnad olemas, kasutage 
neid. Kuid vaatamata võõras-
tele mõjudele on eesti keel läbi 
aastatuhandete jäänud püsima, 
ning usun, et see on ka tulevi-
kus nii. Eriti kui korraldatak-
se selliseid üritusi, nagu Tallin-
na päeva etteütlus. Ootan kõi-
ki seal kaasa lööma, sest igasu-
gune mälutreening ja mõttehar-
jutus on väga teretulnud, eriti 
veel praegusel keerulisel ajal."

Etteütlust kirjutasid ka linna-
pea Mihhail Kõlvart ning abi-
linnapead Aivar Riisalu ja Eha 
Võrk. "Tänavu 20. augustil 
möödub 30 aastat Eesti ise-
seisvuse taastamisest ning 
enam kui üks põlvkond 
on juba üles kasva-
nud vabas Ees-
tis. Sellest oli 
ajendatud 

ka Tallinna päeva e-etteütlu-
se teema," lausus Kõlvart. "Iga 
riigi ja rahvuse identiteedi ning 
väärtuste kandjaks on keel. Ees-
ti keelt emakeelena räägib vaid 
veidi üle miljoni inimese maa-
ilmas ning on väga oluline hoi-
da seda ilusat keelt. Suur roll 
on selles igal uuel põlvkonnal ja 
paljuski oleneb meie keele saa-
tus nende valikutest ja tõekspi-
damistest. Tallinna päeva ette-
ütluse eesmärk on meenutada 
Eesti ajaloos olulisi sündmusi 
ja juhtida tähelepanu eesti kee-
le väärtusele."

Lustakas julgustus
Kuigi osalejad tunnistasid, et 

liiga palju ettevalmistusi tehtud 
pole, rahustasid nad ennast ja 
teisi lustakalt. "Olen terve selle 
aasta iga päev tund aega eesti 
keelt õppinud," märkis Riisalu 
enne kirjutama asumist. "Eel-
misel aastal sain kahe, loodan, 
et sel aastal nii palju vigu ei tee. 
Kooliajal lõpetasin neljade ja vii-
tega, nii et mõtlesin, et allakäi-
guspiraali pidi minemine tuleb 
peatada. Kunagi ei tasu kasu-
tada sõnu 

nagu "käind" ja "tulnd" – jät-
ke see meelde, noored!"

"Mul pole tugevat tunnet ega 
enesekindlust liiga palju, aga Ai-
var andis head näpunäited ära, 
püüan mitte nii kirjutada, na-
gu ta ütles," sõnas abilinnapea 
Eha Võrk.

Kõlvart pidas oma tugevu-
seks käekirja. "Mul on selline 
käekiri, et keegi ei saa niikuinii 
aru. See on minu suur boonus!" 

Etteütluse kirjutamise eel 
soovis linnapea Kõlvart kõigi-
le osalejatele ka ilusat Tallin-
na päeva ja huvitavat etteüt-
lust. "Kui 2019. aastal otsiti rah-
vusringhäälingu algatusel kõige 
eestilikumat sõna, pakkus laul-
ja Ivo Linna selleks välja kodu," 
lausus ta. "Kolmkümmend aas-
tat tagasi sai iseseisvaks meie 
kodumaa, Tallinn on meie ko-
dulinn, ja keel on hinge kodu. 
Seega on mul  väga hea meel, 
et selle aasta etteütluse teksti, 
mis on pühendatud Eesti taasise-
seisvumise juubelile, loeb meile 
ette maestro Ivo Linna." 

Etteütluse alguses tõmbusid 
osalejate kulmud aina rohkem 
kortsu, eriti abilinnapea Aivar 
Riisalul. Siis aga muutus õhk-
kond vabamaks ning Ivo Linna 
otsustas fraasi "Eestlane olen ja 
eestlaseks jään, kui mind eest-
laseks loodi" lausa ette laulda. 
See aga ajas Riisalu segadusse: 
"Kas pean fraasile noodid ka 
peale kirjutama?" 

Kui Riisalu ja Kõlvart jäid 
oma sooritusega enam-vähem 
rahule, siis Võrk tunnistas, et 
on endas pettunud. "Mul on 

"Selleks, et saaksime täna ja ka tulevikus 
kasutada eesti keelt, peame seda hoidma," 
rõhutas Tallinna päeva etteütlust kirjutanud 
linnapea Mihhail Kõlvart. "Tallinn on meie 
kodulinn, ja keel on hinge kodu." E-etteüt-
lusel osales tänavu rekordarv ehk enam kui 
3000 keelehuvilist.
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hea meel, et ma väga enesekin-
del ei olnud. Tundub, et olek-
sin pidanud konsultatsioonidel 
viibima," lausus Võrk, kes kir-
jutas nii suure hooga, et sõnad 
kippusid paberil viltu minema. 
"Öeldakse, et see, kellel läheb 
käekiri ülespoole, on optimist."

Suveräänne ja 
 sinimustvalge

Oma suurimaks veaks pidas 
Võrk seda, et kirjutas sõna sini-
mustvalge sidekriipsudega, kuigi 
esimene instinkt oli kõik kokku 
kirjutada. Ka Riisalu tegi sama 
vea, kuid parandas selle õigeks. 

Segased lood olid ka jutumär-
kidega. Ajalehtede nimed kirjutati 
ilma jutumärkideta juba eelmisel 
sajandil, abilinnapead seda aga ei 
teadnud. "Tundub, et ma ei tea ju-
tumärkidest midagi. Neid sai kas 
liiga palju või ei saanud üldse," 
mainis Riisalu. "Julgen tunnis-
tada, et kirjutasin ka sõna suve-
räänne kahe r-ga, aga tõmbasin 
salaja maha, nii et keegi ei näi-
nud." Linnapea tunnistas, et vi-
gu oli, kuid mitte nii palju, kui ta 
esialgu prognoosis. "Eesti keel ei 
ole mulle emakeel, vaid isakeel, 
seetõttu olid mul mõned sellised 
vead, mida tavaliselt ei tehta," 
lausus ta. "Uhkusega pean ütle-
ma, et mõned rasked kohad olid 
minu jaoks arusaadavad ja sain 
nendega hästi hakkama."

Etteütluse teksti sai viiruse-
ohu tõttu tänavu kuulata veebist. 
"Kuigi me ei saanud kohtuda Va-
baduse väljakul, ei jäta me siis-

ki lootust, sest ükskord me või-
dame niikuinii," ütles linnapea. 

Enne etteütlust said keelehu-
vilised värskendada oma tead-
misi eesti keele õpetajate ju-
hendatud videotundides. Igor 

Kaasik ja Krista Nõmmik rää-
kisid suurtähtlühenditest, Piret 
Järvela ja Irene Artma kokku-
lahku kirjutamisest ning Seo-
riin Jõgise suurest ja väikesest 
algustähest. 

"Eestlane olen ja eestlaseks jään," 
laulis Ivo Linna Tallinna päeva etteütlusel 

Aivar Jarne
aivar.jarne@tallinnlv.ee

"Vasak jalg ette ja hopp! 
Parem jalg ette ja hopp, 
hopp!" juhendas linnapea 
Mihhail Kõlvart Tallinna 
päevale pühendatud spor-
dipäeval Järveotsa güm-
naasiumi koolistaadionil 1c 
klassi. 

"Nüüd tuleb hopp vasaku 
käega… Nüüd aga löök pare-
ma käega," jätkas linnapea. 24 
esimese klassi koolijütsi tegid 
hommikul kell 8 innukalt har-
jutusi, mida taekwondos musta 
vööd omav meer neile ette näi-
tas. "Veel üks hüpe… veel üks 
löök… nüüd lõdvestus," juhen-
das ta lapsi, kes olid pandud 
kahte ritta üksteisest käeulatu-
se kaugusele, et ikka oleks ruu-
mi hüpata ja lööke harjutada. 

Hommikune kehalise kasva-
tuse tund jätkus veel võimlemis-
harjutustega, mida näitas ette 
linna spordi- ja noorsooameti 
juht Aivo Normak, ning sprin-
diga koolistaadioni rajal, kus fi-
nišijoonel seisis kehalise kasva-
tuse õpetaja Ravo Vaga. 

Teistsugusele kehalise kasva-
tuse tunnile kaasa elanud Jär-
veotsa  gümnaasiumi direkto-
ri Siret Paasmäe sõnul on tore, 
kui lastele annavad tunde oma 
ala asjatundjad väljastpoolt koo-
li. "Meil on väga sportlikud ja 
liikuvad õpilased, kes armasta-
vad eri alasid," kinnitas direk-
tor. "Nüüd on lin-
napea neile isikli-
kult eeskuju and-
mas ja see innus-
tab lapsi kindlas-
ti sportlikult jät-
kama." 

Hea tuju ter-
veks päevaks

Linnapea Kõl-
vart ütles pärast 
tundi, et lapsed pea-
vad rohkem liiku-
ma ja sporti tege-
ma. "Eri uuringud 
on näidanud, et päe-
vas tuleb vähemalt tund aega 
tervislikult liikuda, ja see har-
jumus peab tekkima juba koo-
lieas," lausus ta. "Siis lapsed 
arenevad ja võtavad spordipi-
siku kaasa kogu eluks. Seepä-
rast on tähtis pakkuda lastele 
mitmesuguseid võimalusi nii 
koolis kehalise kasvatuse tun-
dides kui ka vabal ajal tree-
ningutel käies."

Pikka aega treenerina te-
gutsenud Kõlvart märkis, et 

oluline on süstida liikumise ja 
spordi pisikut lastesse võimali-
kult vara. "Laps peab igal juhul 
liikuma juba lasteaias ja koolis!"  

Kuue aasta eest koolilaste-
le spordihommiku tava algata-
nud Kõlvarti sõnul peaks sünd-
mus äratama kõigis linlastes kir-
ge sportimise vastu ja kutsu-
ma üles oma tervise eest roh-
kem hoolt kandma. "Regulaar-
ne kehaline aktiivsus ja spordi-

ga tegelemine on ühtaegu kasu-
lik nii kehale kui ka vaimule," 
mainis linnapea. "Kui inimene 
leiab hommikul kasvõi 15 mi-
nutit aega, et teha mõned har-
jutused, saab ta sellest terveks 
päevaks energiat ja positiivse 
meeleolu." 

Eeskuju väikestele
Et sportlikul hommikul osa-

lenud lastel tekkis energialaeng, 
kinnitas ka 1c klassi õpila-
ne Sander. "Nii tore oli või-
melda ja poksida. Hea, kui 
selliseid asju saaks veel te-
ha," lausus poiss.

Sellega oli nõus ka ke-
halise kasvatuse õpetaja 
Ravo Vaga: "Kui linnapea 
ise annab niisuguste tun-
dide läbiviimisega eesku-
ju, siis on kindel, et las-
tele jääb spordipisik kül-
ge ning me näeme neid 
veel rohkem staadionitel 
ja spordisaalides."

Tunni lõpus said lap-
sed Aivo Nor-

makult kae-
la meda-
lid ning tea-
da sedagi, 
et näevad 
end uudiste-
saates ja ise-
gi Youtube'is.

LASTE SPORDIPÄEV: 
Mudilased said hüpata ja 
võitluskunste harjutada

Ristiku põhikoolis jagas oma teadmisi ja oskusi korv-

pallitreener Howard Frier. 
Ilja Matusihis

Merivälja koolis andis tundi ja jagas lastele medaleid olümpiakuulsus Gerd Kanter. Albert Truuväärt

ŠMIGUN-VÄHI: Liikumine hakkab 
laste enda tahtest ja kooli hoolest
"Kuigi aeg-ajalt tuleb ju-
tuks, et tänapäeva noortele 
ei meeldi spordiga tegele-
da, siis siin oli risti 
vastupidi: lap-
sed ei taht-
nud kuida-
gimoodi 
lõpetada 
ja aina 
soovisid 
võistelda!" 
lausus Kuris-
tiku gümnaa-
siumis õpilasi treeni-
nud olümpiavõitja Kristina 
Šmigun-Vähi.

"Minu arust on Tallinna 
spordipäev väga kihvt alga-
tus! Sellest on ainult rõõm!," 
ütles Šmigun-Vähi. "Nagu 
näha - laste silmad säravad. 
Kuigi aeg-ajalt tuleb jutuks, 

et tänapäeva noortele ei 
meeldi spordiga tegeleda, 
siis siin oli risti vastupidi: lap-

sed ei tahtnud kuidagi-
moodi lõpetada ja aina 

soovisid võistelda! 
Kõik hakkab ju en-
da tahtest ja sel-
lest, kui palju kool 
tahab teha selleks, 
et lapsed liiguksid 

rohkem. Meil on 
muidugi väga toredad 

programmid – nt Tartu 
ülikooli loodud "Liikuma kut-
suv kool", millega on täna-
seks üle Eesti juba üle 150 
kooli liitunud. Seal ei liiguta 
ainult kehalise kasvatuse 
tunni raames, vaid erinevates 
õppeainetes. Kuristiku kool 
on oma liikumisega eesku-
juks kõigile koolidele."

Järveotsa gümnaasiumi staadionil 
õpetas linnapea Mihhail Kõlvart esi-
mese klassi lastele korea võitlus-
kunsti taekwondod. Ilja Matusihis

E-etteütlust dikteeris Ivo Linna 
Tallinna pressikeskusest, kus se-

da kirjutasid linnapea Mihhail Kõl-
vart ning abilinnapead Aivar Rii-

salu ja Eha Võrk. Albert Truuväärt

Millised laused etteütluses olid?

• 20. augustil täitub 30 aastat 
Eesti taasiseseisvumisest.

• 1987. aasta kevad algas nii-
nimetatud fosforiidisõjaga.

• Murelikkust tekitasid nii 
keskkonnateemad kui ka 
sisseränne. See liitis rahvast 
Ida-Virumaast Saaremaani.

• Meeleavaldusel Hirvepargis 
räägiti esmakordselt avali-
kult Molotovi-Ribbentropi 
paktist ja  Hitleri-Stalini sa-
lasobingu tagajärgedest 
Baltikumi rahvastele.

• Inimketina tuntud Balti kett 
läbi Eesti, Läti, Leedu oli 
baltlaste üksmeele väljen-
dus. 

• Ajalehes Edasi avaldati Ees-
ti majandusautonoomia 
projekt, mida tuntakse IME 
programmina. 

• Ärksa meelega noored 
kandsid T-särki, millele oli 
kirjutatud Juhan Liivi soov-
unelm "Ükskord on Eesti 
riik". 

• Alates loomeliitude pleenu-
mist, mis toimus jürikuul 
1988, asusid iseseisvusliiku-
mist juhtima ERSP ja loovin-

telligents.
• Sinimustvalge lipu heiska-

mine Pika Hermanni torni 
andis  märku, et punalipu 
aeg on ümber.

• Õlg õla kõrval laulis rahvas: 
"Eestlane olen ja eestlaseks 
jään, kui mind eestlaseks 
loodi."

• Sageli meenutatakse Heinz 
Valgu Eestimaa Laulul pee-
tud kõnet, mis lõppes fraa-
siga "Ükskord me võidame 
niikuinii".

• 1991. aastal oli Eesti koos 
teiste Balti riikidega taas 
maailmakaardil kui suve-
räänne riik.

• Eesti iseseisvust tunnustas 
esimesena geisrite maa Is-
land.

• Taasiseseisvunud Eesti esi-
meseks presidendiks valiti 
ajaloolane, kirjamees ja re-
žissöör Lennart Meri.

• Loodame, et ka 100/saja 
aasta pärast on Tallinn tun-
tud kultuurikeskus, kus pee-
takse laulupidusid, ning 
Raekoja platsi jõulukuusk 
raiutakse Eesti metsast.
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Tallinn koostab kliimakava, 
kus on kirjas keskkonna puhtu-
se eest seisvad eesmärgid aastaks 
2050. Seal on näiteks kirjas, et ela-
mute lähedal ja keskustes tuleks 
vähendada autode kiirust;  bussi-
peatused, rohelus ning inimeste-
le vajalikud asutused asuvad ko-
du juures; sooja ja elektrit annab 
loodussõbralik allikas. Oma ette-
panekud kavasse sai teha ka era-
kond Eestimaa Rohelised. Pealinn 
tegi selle juhi Züleyxa Izmailova-
ga ehk rahvapäraselt Zuzuga in-
tervjuu.

Millised on need punktid kliima-
kavas, mis on tõesti teostatavad? 
Kuidas need teoks teha? 

Kõige kiiremini ja mõjuvamalt 
saab pidurdada kliimamuutusi 
hoonete sooja- ning elektritarbi-
mist vähendades. Sooja ja elekt-
rit tarbib kõige suurem hulk ini-
mesi ning lahendused säästuks on 
juba olemas. Neid on vaja liht-
salt rakendada. Esimene ülesan-
ne on korda teha kõik hooned, 
kus energiat läheb kaduma või 
raisku. Euroopa Liit ja toetab ela-
mute remonti. Ka Tallinna Teh-
nikaülikooli teadlased on ulata-
nud abikäe ning majade soojus-
tamine on tehtud elanikele või-
malikult valutuks – paneelmajade 
jaoks on loodud tehases valmis-
tatud moodulid, mis tuuakse ko-
hale ja paigaldatakse mitu korda 
kiiremini, kui seni käibel olnud 
praktika puhul oleks olnud või-
malik. Ka päikesepaneelide pai-
galdamine kõikide linna, aga ka 
erahoonete katustele, peaks ole-
ma lihtsam, kuid asjaajamine on 
alati jäänud liiga bürokraatlikuks. 
Linn peaks praeguse elamufondi 
panema ritta, nagu on seda teh-
tud üleriigilise vaktsineerimise-
ga. Vanemaealised ja suuremas 
ohus inimesed enne, nooremad 
ja tugevamad hiljem. Nii võiks 
ka hoonete puhul olla – suure-
ma energiakaoga hooned enne, 
väiksemaga hiljem. Ja siis kõik 
vaktsiini nõudma!

Kliimakava oleks teostatav lü-
hema ajaga, kui see viia kokku 
riiklike plaanidega. Ei ole mõel-
dav, et pealinn saaks saavutada 
eesmärke riigi toeta,  nagu ka 
riik ei saa saavutada oma ees-
märke Tallinnata.

Kuidas panna arendajad ehitama 
maju, mis on energiasäästlikud, 
kuid samas taskukohased lihtsate-
le peredele? 

 Linn peaks olema ise arenda-
ja. Linn teeb piirkonna detailpla-
neeringu, ehitab välja kommuni-
katsioonid, projekteerib hooned ja 
müüb siis krundid koos ehitusloa-
ga. Nii tehakse Saksamaal. Elamis-
pindade kalleid hindu saab muuta 
soodsamaks ka näiteks parkimis-
normatiividest loobumisega. Par-
kimiskohtade ehitamise nõue mõ-
jutab korterite hindu väga olulisel 
määral. Linna poolt arendajatele 
seatud nõue ehitada kohustusli-
kus korras iga korteri kohta vähe-
malt üks parkimiskoht on äärmi-
selt ebamõistlik ja kajastub aren-
duse kallimas ruutmeetri hinnas. 
Selle maksavad paratamatult kinni 
ka need korteriostjad, kes parki-
miskohta üldse ei soovi. Maa-alu-
sed parklad kergitavad kinnisva-
ra hindu aga veelgi rohkem kui 
maapealsed. Samas maapealsed 
parklad muudavad elamute ümb-
ruse ebaatraktiivseks ja annavad 
hoopis hoogu valglinnastumise-
le. Põhjus on imelihtne – linnast 
väljas saad sama raha eest palju 
rohkem ruumi, loodust ja rahu. 

Parklakohtade vajaduse peaks 
otsustama arendaja, kellel on iga 
ruutmeeter ja euro arvel. Ühe kor-
teri kohta nähakse tänaste normi-
dega ette keskmiselt 1,5 parkimis-
kohta, See suurendab autostumise 
kasvu. Ei tohi unustada, et suure-
ma osa päevast inimeste erasõidu-
kid seisavad. Eri uuringute põhjal 
lausa 85-95% päevast!

Paneelmajade hoovid ja vanalinna 
kitsad tänavad on autodest umbe 
pargitud. Samas on parkimisma-
jad ja vanalinna lähedale elanike 
jaoks mõeldud parklad pooltüh-
jad. Miks see nii on, kas inimesed 
on liiga mugavad?

Parkimine peaks olema tasuli-
ne ka paikades, kus parkimisko-
had on ülekoormatud. 10-20 eu-
rot kuus magalates oleks mõist-
lik ja tulu võiks olla seotud asu-
mi kaasava eelarvega.

Pole normaalne, et elumajade 
esised tänavad on mõlemas suunas 
autodega palistatud, hoovid asfal-
teeritakse parklateks, ja ikka on 
sellest vähe. Linn soodustab autos-
tumist, andes elamute juures par-
kimiseks maad. Samas teenib linn 
parkimistasu kõigest ligi 6 miljonit 
eurot, mida on ebaproportsionaal-
selt vähe, võrreldes autode hüvan-
guks tehtavate kulutustega. Ehk-
ki hoovides on tavaliselt parkla, 
pargitakse autosid ka üha enam 

"Pole normaalne, et elumajade esised täna-
vad on mõlemas suunas autodega palista-
tud, hoovid asfalteeritakse parklateks, ja ik-
ka on sellest vähe. 10-20-eurone parkimis-
tasu oleks ka magalates mõistlik," leiab Ro-
heliste erakonna juht Züleyxa Izmailova. "Sa-
muti peab omavalitsustel olema õigus mak-
sustada saastavate sõidukite liikumist ja 
tipptunnil linnas autoga sõitmist."

Oliver Õnmaa
oliver.ounmaa@ 
tallinnlv.ee

ZUZU: Igal lapsel peab olema võimalus  
oma kodu juures puu otsa ronida

selleks mitte ette nähtud kohta-
des. Linna saab pidada inimsõb-
ralikuks siis, kui auto omamist ei 
peeta Tallinnas enam vajalikuks.  

Kui keelatud kohtadeski par-
kimisel pole harilikult karta ra-
hatrahvi, siis pargitakse sihtko-
hale võimalikult läheda-
le. Kui parkimisma-
jas või kaugemal 
parkimine on 
tasuline, siis 
seda väldi-
takse isegi 
madala ta-
su korral. 
Loomuli-
kult on ini-
mesed mu-
gavad, sa-
mas tean ini-
mesi, kes vana-
linna elama kolides 
loobusid oma pereautost, 
sest said aru, kui vähe nad tegeli-
kult autoga sõidavad. Vahemaad 
on kesklinnas väiksed ja olulised 
sihtkohad jalutuskäigu kaugusel. 
Nii peaks olema ka kõigis teistes 
linnaosades. 

Parkimiskohtade nõudmine ja 
rajamine vähendab tänavate lä-
bilaskevõimet, sest valdavalt seis-
vaid autosid tuleb juurde ja nen-
dega pendeldamine muutub kee-
rulisemaks piiratud pinna tõttu. 
Ühe auto parkimiskoht hõivab 13-
30m2. See on ju raiskamine ast-
mes N. Raiskamise kasv, aga ka 
selle lõpetamisest saadav võimalik 
kasu on kasvav. Ruutmeeter, mida 
kasutaks elu kümneid ja sadu kor-
di päevas, on kinni asfaldi ja me-
talli all selleks, et inimene saaks 
seda ruumi kasutada kaks või ne-
li korda päevas. Autode asemele 
mahuks linna rohkem inimesi ja 
rohelust. Selles ongi kokkuvõttes 
küsimus – kas tahame linna roh-
kem turvalisust ja funktsionaal-
set inimväärset linnaruumi või pi-
gem autosid? Kuna füüsilist ruumi 
on vaid piiratud koguses, peame 
tegema valiku. Minu puhul pole 
kahtlust, mille mina valin.

Kuidas ohjata autostumist? 
Omavalitsustel peab olema õi-

gus maksustada saastavate sõidu-
kite liikumist, tipptunnil linnas au-
toga sõitmist. Autostumist vähen-
dab alternatiivsetesse liikumisvii-
sidesse investeerimine, tervikliku 
jalgrattavõrgustiku rajamine, uute 
bussiliinide avamine ja graafikute 
tihendamine. Kuna eratranspordi 
saaste moodustab 80% kogu trans-
pordi heitkogustest, on autostumi-
se pidurdamine väga oluline. Ro-
helistena on meie süda raske, kui 
kliimakava lähtub sellest, et autos-
tumine kasvab. Kava oleks tõsiselt-
võetavam,  kui kasvu ette ei näh-
taks, veel parem, kui planeeritaks 
autostumise vähendamist. Oluline 
on rajada elamute juurde ka tur-
valisi ning ilmastikukindlaid jalg-
rataste ja lapsevankrite hoidlaid. 
Iga väikegi muudatus liiklusruu-
mis, mis eelistaks ükskõik millist 
liikumisviisi erasõiduki kasutami-
sele, oleks teretulnud sõnum üld-
susele. Kui kuskil planeeritakse 
uut tänavat või läbimurret, siis 
alati peab olema lähedal koht, 

kus autodelt ruumi vähemaks võe-
takse. Loomulikult on aja jooksul 
jäänud ehitamata teid, mis aitak-
sid muuta ka autoliiklust loogili-
semaks ja sujuvamaks, aga kui 
neid nüüd rajada, siis kohad, mis 
vabanevad ülekoormusest, tuleb 
loovutada teistele. Probleem ei 

ole teedeinsenerides, na-
gu räägib Pärtel-Pee-

ter Pere, vaid ise-
seisvuse algus-
aegade aru-
saamades, 
mis on visad 
kaduma. Ma 
ei ole selle 
vastu, et era-

omand jääks 
ka edaspidi pü-

haks, aga see ei 
tohi ja ei saagi tul-

la teiste arvelt. Linna-
planeerimine peab algama 

kõige haavatavamate kaitsmisest, 
sest teised saavad ka ise hakka-
ma. Seda peaks väljendama ka 
linnaeelarve.

See, et autoga sõitjad on en-
da kätte haaranud enamuse tee-
maast, on vale. See, et 365 päe-
va aastas Tallinna  ummistav au-
topark elab kõigi teiste arvelt, ei 
pea kestma igavesti. Inimestel on 
õigus puhtale õhule, müravabale 
linnaruumile, turvalisele koolitee-
le. Igal lapsel on õigus oma kodu 
juures puu otsa ronida. Pideva ma-
gistraalide ja parklate laiendamise 
tulemusel omab koguni 75% Tal-
linna elanikest vähemalt ühte au-
tot. Tallinnasse tuleb iga päev 75 
000 inimest, kellest vaevalt 20% 
teeb seda ühistranspordiga, ning 
valdav osa inimesi sõidavad lin-
na sisse 50 000 autoga. Paljude 
tallinlaste kodud on nendele au-
todele läbisõiduhooviks.

Linn aitab rajada rattaparklaid ja 
maju juba praegu. Lasnamäel näi-
teks on võimalus rajada rattama-
ju väga popp. Kas see suund on 
õige?

See on õige suund. Kõik, mis 
puudutab rattateede ehitust, ra-
taste ostmise soodustamist, ra-
taste turvalist hoiustamist, on õi-
ge suund. Kuid miks ainult Las-
namäel? Ka Mustamäe, Haabers-
ti ja Põhja-Tallinna inimesed vaja-
vad kohta, kus oma jalgratast hoi-
da. Vanade paneelelamute trepi-
kojad pole õige koht jalgrataste 
hoidmiseks. Mina teeks selle üle-
linnaliseks meetmeks. 

Isegi kui me loome ideaalsed 
ühistranspordi liinid ja ratta-
teed, siis kas on reaalne, et 
harjumuste kütkes ja mu-
gavad Eesti inimesed 
loobuvad autodest? 
Sunniviisiliselt ei 
pane kedagi 
laste ja 

pampudega bussi või rattaga sõit-
ma.

Käitumist mõjutab kultuuri-
ruum ja suuresti ka eeskujud. Kui 
linnapea, abilinnapead ja ametite 
juhid käivad tööl, kasvõi aeg-ajalt, 
ühistranspordiga, siis ei muutu mit-
te ainult kogu süsteem kui võluväel 
paremaks, vaid muutub ka linna-
elanike suhtumine ühistranspor-
ti. Auto puhul peab arvestama, et 
auto ei ole eelkõige mugavusva-
hend, vaid  vajalik transpordiva-
hend ja samas ka suur kuluallikas. 
Hoolimata tasuta ühistranspordist 
on Tallinnas vähenenud ühissõidu-
kitega sõitmine ja kasvanud auto-
de hulk nende soodustamise tõt-
tu. Läbimõeldud ühistranspordilii-
nide korral pole autot vaja omada 
ja vajaduse korral piisab autoren-
dist. Kui pere eelarvest kaob üks 
kuluallikas, siis kasvab ka linna-
elanike rahulolu. Need on aegla-
sed protsessid, aga läbides iga eta-
pi edukalt, on muutused võimali-
kud. Mugavus ongi harjumuse kü-
simus – kui laps viiakse iga päev 
autoga kooli ette, siis on suur tõe-
näosus, et ka tema endale pärast 
kooli lõpetamist erasõidukit otsi-
ma hakkab. Kui ühistransport või 
kergliikurid muuta laste ja lasteva-
nemate jaoks esimeseks valikuks, 
on nende kasutamine ka hilisemas 
eas loomulikum.

Enne koroonaaega tehtud tallin-
laste rahulolu-uuringus selgus, et 
inimesed saadavad juba praegu 
julgemalt lapsi bussiga ja jala koo-
li. Millest selline muutus?

Suurem osa lapsi käibki ise koo-
lis. Kliimakriis on teaduslik fakt, 
mida ei saa eirata. Ka see teadmi-
ne levib. Looduskaitsjad ja teadla-
sed, aga juba ka paljud arvamus-
liidrid tegutsevad selle nimel, et 
õige info võimalikult paljudeni 
jõuaks. Üldine arusaam loodus-
keskkonna hävitamise ja ökoka-
tastroofi vahel saab aina roh-
kematele ilmseks ja ela-
nike keskkonnatead-
likkus kasvab. Tei-
salt on inimestel 
järjest rohkem 
tervisemure-
sid tulene-
valt vä-
hene-
nud 
füü-
si-

lisest liikumisest. Lapsed istuvad 
koolis, siis istuvad kodus diiva-
nil televiisori või nutiseadme ees. 
Ülekaaluliste laste ja ka täiskasva-
nute arv muudkui tõuseb. See on 
rahvatervise probleem. Vanemad 
tahavad, et nende lapsed oleksid 
terved, aga selleks et lapsed roh-
kem liiguksid, peavad vanemad ise 
eeskujuks olema. Jalgratta kui lii-
kumisvahendi populariseerimise-
le aitavad kaasa ka ajakirjanikud 
ja entusiastid, kelle jaoks rattaga 
sõitmine on elustiili osa. 

Kuidas suunata vanemaid oma 
lapsi pärast viiruse võitmist taas 
ja veelgi rohkem iseseisvalt koo-
li lubama?

Selle küsimuse igapäevaselt esi-
tamine on juba väga hea algus! 
Elavdades debatti ja leides koos 
lahendusi, tulevad ka tulemused 
kiiremini. Et kooli liigutaks ise-
seisvalt veelgi rohkem, peab koo-
litee olema turvaline, kool kodu-
le piisavalt lähedal ja korraliku 
ühistranspordiühendusega. Mida 
rohkem on haridusasutuste üm-
ber parkivaid ja liiklevaid auto-
sid, seda enam ei julge lapseva-
nemad lasta oma lapsel iseseis-
valt kooli minna.

Kui laps käib nt Merivälja koo-
lis või Õismäe gümnaasiumis, ki-
putakse osa õpilasi viima masina-
ga uksele nii lähedale kui võima-
lik, sest seda peetakse turvalise-
maks nii autorohkes keskkonnas. 
Osa lapsi läheb Õismäe gümnaa-
siumi ja Õismäe vene lütseumi lä-
bi puhkealale ehitatud parkla või 
selle kõrvalt. 

Suurim prob-
leem on konide 
mahaloopimine, 

nende saaste 
jõuab Läänemer-

re.
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Majade vahele jäägu roh-
kem ruumi ja rohelust, 
ühistransport sõitku loo-
dussõbraliku kütusega 
ning WC-potti uhagu puh-
taks joogivee asemel vih-
mavesi. Sellise eesmärgi 
seab linna uus kliimakava, 
mille tarvis on juba tänavu 
eelarves üle 50 miljoni 
euro.

Kliimakava seisab selle 
eest, et 2050. aastal ei tekita 
Tallinn kliimat muutvat saas-
tet ja juba 2030 paiskaks õhku 
praegusest 40% vähem kasvu-
hoonegaase. Kliimakavas sei-
sab, et linn peaks ühendama 
senised pargid ja haljasalad 
omavahel n-ö roheliste kori-
doridega, kus loodus saab lo-
kata ja inimesed liikuda jalg-
ratta vm keskkonnasõbraliku 
sõidukiga. 

"Asja mõte on, et ühelt poolt 
taimed, putukad ja linnud 
saaksid endale oma asuala ilma 
katkestusteta. Teiselt poolt, et 
inimesed saaksid liikuda ilma 
mürata ja mõnusas keskkon-
nas," ütles rohepöörde kompe-
tentsikeskuse juhtivspetsialist 
Mihkel Kaevats. "Sellise kori-
dori esimene näide on Putu-
kaväil – Telliskivist Astangu-
le jooksev 12-kilomeetrine ro-
hekoridor."

Jaanipäev rõõmustab  
rattureid

Puhas vesi on maailmas 
üha ohustatum ressurss. See-
tõttu on kavas kasutada tar-
beveena rohkem näiteks vih-
mavett. "Arukad vanakoo-
li inimesed teavad, et kõige 
lihtsam asi sademevee ära-
kasutamiseks on lihtsalt pan-
na räästa alla tünn ja siis ka-
sutada sinna kogunevat vett 
kuival ajal kastmiseks," sel-
gitas Kaevats. "Selle nüüdis-
aegne variant on näiteks see, 
et vesi jookseb räästast ma-
ja all asuvasse paaki ja seda 
vett kasutatakse näiteks WC-
des loputusveena. Praegu ka-
sutame kempsus ju puhasta-
tud, põhimõtteliselt joogiks 
kõlbulikku vett, ja see on te-
gelikult jabur."

Juba käesoleva aasta lin-
naeelarves on kava elluvii-
miseks üle 50 miljoni euro. 
"Kasvuhoonegaaside heite vä-
hendamine üheksa aastaga on 
kindlasti keeruline, aga ühest 
küljest teeb linn olemasoleva-
te võimaluste piires kõik, et 
see nii läheks, ja selge on see-
gi, et ka elu ise muutub," üt-
les Kaevats. "Inimeste ja et-
tevõtete mõtlemine on muu-
tumas, kõik üritavad üha vä-
hem raha ja ressursse raisata. 
Ka tehnoloogiad lähevad pare-
maks ja odavamaks. Seepärast 
arvan, et algus on meil üpris 
raske, aga lõpuks läheb suh-
teliselt lepase reega."

Kava seab eesmärgi, et res-
sursse taaskasutatakse võima-
likult väheste kadudega. Need 
tegevused muudavad linna-
keskkonna meeldivamaks ja 
puhtamaks.

Üks olulisem teema klii-
maplaanis on rattateede ra-
jamine, et vähendada autos-
tumist ning parandada 
linnaõhku ja elani-
ke tervist. "Iga 
rattur, kes 
juurde tu-
leb, võib ol-
la üks au-
to liiklus-
voos vä-
hem. Nii 
võidavad 
kõik," nen-
tis Kaevats. 
"Juba sel aas-
tal investeeritakse 
8 miljonit eurot ratta-
teedesse ja mõeldakse ka sel-
lele, kuidas luua kiireid ühen-
dusi kesklinnas, kus tegelikult 
saab selle päris rattatee teha 
alles siis, kui tänav täielikult 
ümber ehitatakse. See on kal-
lis ja võtab aega, aga prae-
gu on vaja kiirelt midagi et-
te võtta. Juba jaanipäevaks 
tuleb Tallinnasse juurde hul-
galiselt jalgratastele mõeldud 
sõiduradasid."

Kõigi plaanide teostamiseks 
on koostöös riigiga ette valmis-
tatud mitmed euroraha meet-
med, näiteks saab Tallinn uue 
perioodi rahast ehitada 26 mil-
joni euro suuruse toetuse abil 
Vanasadama trammiliini, li-

saks plaanitakse trammiliiklu-
sesse lähiajal investeerida veel 
40 miljonit eurot. 

Kohanemine muutustega
Kliimakava mõtleb ka 

sellele, kuidas elu Tallinnas 
saaks kliimamuutustega ko-
haneda. Globaalne soojene-
mine tähendab ka Tallinnas 
lumeta talvi ja pikemat pi-
medat aega, mis toob kaasa  
suurema liiklusõnnetuste ja 
libeduseohu. Kõnniteedeta 
tänavaid, katteta teid ja ra-
dasid on aina ebamugavam 
kasutada. Maakera tempera-
tuuri tõus toob meile pike-
ma pimeda aja ning suure-
ma liiklusõnnetuste ohu, sa-
mas aga ka võimaluse muga-
vamalt ja aasta ringi ratta-
ga sõita. Linna tegevuskava 
soovitab ohutuse nimel võt-
ta kasutusele muutuva tea-
bega liiklusmärgid ja tab-
lood ning kehtestada autode-
le ilmast ja riskidest sõltuv 

piirkiirus. Elamute lä-
hedal ja keskustes 

tuleks vähenda-
da autode kii-

rust, hooli-
kalt hool-
dada ja 
valgusta-
da jalg- ja 
jalgratta-
teid, ühis-

transpor-
di ootekojad 

peaksid aga saa-
ma ilmastikukind-

lamaks. Euroopas on 
temperatuur viimasel küm-
nendil olnud keskmiselt 1,3 
kraadi üle tööstuseelse tase-
me. Kui aastatel 1971-2000 
oli Tallinnas enam kui 27 
soojakraadiga päevi aastas 
keskmiselt viis, siis aasta-
teks 2040-2100 prognoosi-
takse tegevuskavas selliseid 
päevi juba 13. Eriti salvesta-
vad päikesekiirgust tumedad 
tehispinnad nagu asfalt, ki-
vi ja betoon. Kava soovitab 
jätta majade vahele rohkem 
ruumi, kus kasvaks rohelus. 

Elanikud ise said kliimaka-
vasse ettepanekuid teha ning 
vaid kahe nädalaga laekus neid 
tervelt 71.

Vanasadamasse 
hakkab lennujaa-

mast viima 
tramm.

KLIIMAKAVA: Ratturitele 
tulekul mugavad teed ja 
parkimiskohad

ZUZU: Igal lapsel peab olema võimalus  
oma kodu juures puu otsa ronida

Kas kesklinnast tuleks keelata au-
tode sõit hoopis?

Äärmused õnne ei too. Kesk-
linnast autod ei kao, kuid neid 
jääb vähemaks ja jalakäijatele ning 
jalgratturitele mõeldud alad tuleb 
teha suuremaks. Liikuse sujuvaks 
muutmiseks ja kõigi liiklejate tur-
valisuse tõstmiseks peame Baski-
maa suurima elanikkonnaga lin-
na Bilbao eeskujul kehtestama 
väljaspool õuealasid suurimaks 
lubatud sõidukiiruseks 30 kilo-
meetrit tunnis.

Kavas on ka kirjas, et kodu algab 
tänavast. Kas inimesed suhtuvad 
oma kodulinna ja tänavasse na-
gu kodusse? Et nad ei loobi prügi 
maha ega linnametsa alla, arves-
tavad teiste inimestega jne.

 Üldiselt saab öelda, et Tallinn 
on puhas linn. Suurim probleem 
on konide maha loopimine, need 
jõuavad läbi sademeveetorustiku 
Läänemerre. Just eile nägin, kui-
das Sõle tänava lasteaia ees par-
kivast autost tuli välja mees, kes 
viskas suitsukoni kaevuluugist sis-
se. Sellest kombest oleks vaja kiire-
mas korras lahti saada. Linn saab 
teha teavitustööd, millega paran-
dada prügistajate suhtumist. Ka 
riiklik sekkumine oleks suureks 
abiks. Hiljuti jõudis riigikokku al-
gatus, mis seda teemat adressee-
rib ja erinevaid lahendusi välja 
pakub, kuid mis kindlasti ei ole 
ammendav nimekiri tegevustest, 
mis probleemi lahendamisele kaa-
sa aitaks. Riigi tasemel saab keh-
testada ka trahve, millega reosta-
jaid korrale kutsuda. Kui linnaosa 
tasemele minna, siis prügi maha 

viskamise vastu aitaks vasta-
valt rahvastikutihedusele 

paigaldada iga mõne- 
või mitmesaja meet-

ri tagant prügi-
kastid, mis on 

kinnised (et 
linnud ja 

loo-
mad 

ei 

uudistaks määrdunud pakendeid) 
ja mida tühjendatakse piisavalt tih-
ti. Veelgi parem oleks sorteerimis-
võimalused otse tänaval, aga sel-
lest on ehk liiga vara veel unistada.

Kas inimesed on valmis vähem 
tarbima ja kulutama?

Mina usun, et see on väga in-
dividuaalne. On neid, kes tarbi-
vadki üle, ja kui raha otsa saab, 
laenavad juurde, et edasi tarbida 
– nad ei suudagi tarbimist vähen-
dada. Oluline on ka see, mida ja 
kui palju tarbitakse. Ka see, et sul 
on auto, soodustab suuremat ostu-
korvi ja raiskamist. Täna on pal-
jud leibkonnad sunnitud auto ost-
ma, kuna teised liikumisvõimalu-
sed on Tallinnas vaeslapse rollis. 
See on peredele suur kulu ja kas-
vav koorem keskkonnale. Kui li-
sada juurde ühistranspordi liine, 
tihendada sõidugraafikuid ning 
ehitada eraldi turvaline jalgratta-
teede võrgustik, siis juba kulukast 
auto omamisest loobumine hoiab 
igal aastal kokku tuhandeid euro-
sid. Auto omamisest loobumine ei 
hoia kokku mitte ainult liisingule, 
kütusele, kindlustusele ja autore-
mondile kuluvat raha. Tänu liiku-
vale elustiilile hoiame kokku ka 
jõusaalilt ja oleme kauem terved. 
Parem tervis annab rohkem ter-
velt elatud aastaid, mis ei vähen-
da mitte ainult inimeste endi ter-
vise kulusid, vaid omab positiiv-
set mõju kogu majandusele. Ini-
mesed on kauem aktiivsemad ja 
saavad pikemalt tööl käia. Sama 
on ka kommunaalkuludega. Kui 
majad remontida ja paigaldada 
nende katustele päikesepaneelid, 
saab elektrit ja soodsat toasooja. 
Päike paistab ju tasuta. 

Kas linnal peaks olema õigus ise 
prügivedu korraldada? Kuidas see 
võiks siis käia?

Seaduse järgi see ongi koha-
liku omavalitsuse ülesanne, kuid 
sama seadus piirab selle õiguse 
elluviimist. Seadusemuudatuseta 
olukord ei parane. Süsteem peab 
olema ühtne üle terve linna. Sel-
ge ja arusaadav nii korteriomani-
kule, toitlustusettevõttele, kaup-

lusepidajale ja külastajale kui 
ka tänaval liikujale. Oluline, 

et jäätmemajanduse priori-
teet oleks taaskasutus. See 

omakorda avab võima-
luse innovatsiooniks, ja 
see võimalus tuleks 
Tallinnas täiel mää-
ral ära kasutada.

Kas elanikud, ka 
eramajades, on 

valmis prügi 
sorteerima?

Pal-
jud on 

valmis ja juba teevadki seda. Kah-
juks on riigi tegevus inimeste usal-
dust kuritarvitanud ja motivatsioo-
ni vähendanud. Jäätmete sorteeri-
mise puhul ei ole tähtis, kus ini-
mene elab, vaid hoopis see, kas 
inimene mõistab, miks see vaja-
lik on ja et planeet Maa ressur-
sid on piiratud. Tõsiasi on, et jäät-
meid on pealinnas aina enam ja 
nende vähendamisega tuleb te-
geleda rohkem. Ka jäätmete en-
netamine peaks olema üha oluli-
sem. Pakendivabad poed võiksid 
saada eeliseid ja laiemalt tuntuks. 
Pakendivabades poodides käimi-
se üks eeltingimus on korduvka-
sutatavad pakendid. Klaas on üks 
tänuväärt materjal, mis on samal 
ajal nii korduv- kui ka taaskasu-
tatav. Suurte purkidega käimine 
võib osutuda küll keeruliseks, aga 
kaup säilib klaasist nõudes pare-
mini kui plastikust topsikutes. Ka 
klaaspakendite kogumisel peaks 
Tallinn tellima kõigile konteine-
rid, kuhu saab panna suuremad 
purgidki. Praegu on linnamaal 
silindrid, mille väikese ava tõttu 
jäetakse osa klaaspakendeid ma-
huti juurde. Osa inimesi lööb need 
seal puruks ja killud jäävad maha.

Kas Tallinn on piisavalt elu- ja 
liikiderikas linn võrreldes teiste 
suuemate linnadega? Meil on ran-
naniidud, linnuala Paljassaares 
ja mitmekesise loodusega Aegna 
saar. Kliimakavaski on kirjas ro-
hekoridorid, nagu näiteks tuleva-
ne Putukaväil. Kas Tallinna elu-
rikkust peaks veelgi tõstma ja 
kuidas?

Tallinn on veel liigirikas, kuid 
liigirikkaid piirkondi ähvardavad 
arendused. Loomulikult peab is-
tutama nt põõsaid, kus pesitsevad 
laululinnud. Eri liblikad eelista-
vad eri taimi. Vähem peaks niit-
ma muru, rajades muruväljakute-
le niitusid. Täna veel rohekõrbena 
seisvad mururibad autoteede ser-
vades ja ka liigivaesed muruplat-
sid tuleb ümber kujundada funkt-
sionaalseteks kooslusteks, mis li-
saks silmailule pakuvad ka prak-
tilist väärtust reostuse vähendaja-
na ning oleksid ka paljudele liiki-
dele elukohaks. Ja seda kõike lin-
nale praegusest väiksemate hool-
duskuludega, sest niitma peaks se-
nisest kordades vähem. 

Selline haljastusmeetod on ka-
sutusel paljudes Euroopa linnades, 
näiteks Hollandis, Taanis, Rootsis 
ja Inglismaal.  Liigirikkust aitab 
tõsta ka taimemürkidest loobumi-
ne. Abilinnapeana algatasin 2018. 
aastal Tallinna liitumise pestitsii-
didevabade linnade võrgustiku-
ga. Sellega võttis Tallinn kohus-
tuse pestitsiidide kasutamist lin-
na avalikul alal märkimisväär-
selt vähendada, pikem eesmärk 
on pestitsiidide kasutamine lin-
nas täielikult lõpetada. Selleks, et 
linnas ei peaks elurikkust vähen-
davaid mürke kasutama, on vaja 
linnahaljastuses eelistada koha-
likke tugevaid taimeliike ja sor-
te ning istutada Eesti loodusele 
omaseid püsikuid, mis vajavad 
vähem inimese hoolt ning suu-
rendavad elurikkust.

Tallinnovationi innovatsioonikonkurssi võitnud 
firma Bikeep aitab luua turvalisi ja mugavaid 
rattagaraaze. Foto: Bikeep
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Võrreldes eelmise aastaga 
tuleb lilli linna avalikesse 
kohtadesse poole rohkem 
kui varem, kokku üle 53 000.

Tallinna päevaks 15. maiks 
istutatakse tänavatele ja parki-
desse kümneid tuhandeid pü-
si- ja suvelillede taimi. Abilin-
napea Kalle Klandorf ütles, et 
tänavu pööratakse linnas ava-
likesse paikadesse istutatava-
tele lilledele erilist tähelepa-
nu, et luua pärast külma ae-
ga inimestele ilu ja anda nei-
le viiruse ajal lootust. "Oleme 
kõik rinda pistnud pika koroo-
naaja piirangutega ning vajame 
midagi, mis pakuks rõõmu ja 
silmailu," märkis ta. "Tänavu 
kujundame seda lilleilu linnas, 
lähtudes juhtmõttest "Tervista-
vad lilled". Eesmärk ongi tur-
gutada raskel ajal nii linnako-
danike kui ka külaliste emot-
sioone."  

Tallinna päeval, 15. mail 
saavad lilli istutada ka linlased 
ise. "Linna sünnipäeval ühes-
koos lillede istutamine seob 
inimesi kodulinnaga rohkem 
kui mõni muu tegevus," sel-
gitas Klandorf. "Hiljem, kui 
peenrad on õide puhkenud, 
saavad nad tunda rõõmu ja 
uhkust oma kätetöö üle."

Lilleline sild
Linna maastikuarhitekt 

Kristiina Kupper kinnitas, et 
tänavu kevadel ja suvel saab 
lilleilu olema vähemalt poole 
rohkem kui mullu. Eelkõige on 
rohkem just püsililli. "Tallin-
na sünnipäeval istutame 6200 
uut püsilille," selgitas ta. "See 
peaks parandama juba nähta-
valt linna eluskeskkonda. Need 
püsililled on sellised, mis 
meeldivad ka putu-
katele. Ja kui ne-
mad end häs-
ti tunnevad, 
muutub ju 
kogu elu-
keskkond 
linnas pa-
remaks."

Osa istu-
tatavaid lil-
li kannab ni-
mesid, mida kõik 
pole vast  kuul-
nudki. Peenrasse lähe-
vad päevaliiliad, päevakübarad, 
sügisastrid, männasmailased, 
metssalveid, kurerehad... Need 

on aretatud lilled, mis peen-
ral näevad välja nagu loodusli-
kud, ise kasvanud lilleklumbid. 

Neid lilli hakkab nägema kõi-
gepealt Putukaväila ää-

res, kuhu tuleb ter-
velt kolm peenart. 

Lilli istutatakse 
veel ka Pirita-
le Regati ma-
ja juurest al-
la randa kee-
rava tee kõr-
vale   ja Pal-

diski maantee 
äärde Hipodroo-

mi ja Sõle tänava 
vahelisele haljasalale. 

Kesklinnas istutatakse pü-
sililli ka Koidu parki ja Lasna-
mäel hakkavad lilled kaunista-
ma Pallasti silda.

Aastate jooksul on linnas 
pandud teede äärde kümneid 
ja kümneid tuhandeid lillesi-
bulaid, millest sirguvad lilled 
on samuti juba õitsele puhke-
nud või kohe puhkemas. Nende 
ilu kestab Kupperi kinnitusel 
tänavu kauem kui tavaliselt, 
sest ilm on olnud jahe. Eriti 
hakkavad kohe silma nartsis-
sid ning kaua ei lase end oo-
data hüatsindiõiedki.

Suuremad kompositsioonid
"Suvelilli saab sel aastal ole-

ma samuti endisest rohkem," 
lausus Kupper. "Nende peami-
sed kasvukohad on linna pea-
magistraalide  ääres – sinna 
tulevad uued, senisest suure-
mad lillekompositsioonid. Pal-
ju silmailu saab olema Paldis-
ki maantee, Pärnu maantee, 
Tartu maantee ning Peterbu-
ri tee ääres."

Üldse istutatakse tänavu 
linna avalikesse kohtadesse 
6200 püsilille- ja 47 442 su-
velilletaime, sealhulgas kevad- 
ja sügislilli, mis pannakse kas-
vama 16 peenrale, 312 vaasi, 
25 lillepüramiidi ja lillepuu-
de amplitesse. Kui eelmisel 
aastal kasvasid lilled 23, siis 
nüüd 50 paigas. Suve- ja pü-
sililledele kulub linnaeelarvest 
543 000 eurot.

Linna muudavad õitsvaks 
metssalveid ja kurerehad

Ligi 70 linnajuhti osalesid es-
makordselt toimunud 
Eurocities linnade sotsiaal-
valdkonna tippkohtumisel, et 
saavutada kõigi EL valitsusta-
sandite vahel uus kokkulepe, 
millega soovitakse vähenda-
da sotsiaalset ebavõrdsust, 
pidurdada kodutuse ja töötu-
se kasvu ning soodustada ko-
roonakriisist taastumist. 

Kohtumisel osalenud abilin-
napea Betina Beškina rõhutas 
oma ettekandes, et Tallinna aren-
gustrateegias 2035+ on linn sead-
nud endale üheks oluliseks sot-
siaalhoolekande valdkonna ees-
märgiks sotsiaalse tõrjutuse en-
netamise ja iseseisva toimetule-
ku soodustamise paindlike la-
henduste abil. Abilinnapea sõ-
nul on Tallinna jaoks abivajaja-
tele elamispinna tagamine ning 

tõhus resotsialiseerimisteenus 
kindlaks prioriteediks.

Ühtlasi rääkis abilinnapea, et 
Tallinn plaanib lähiaastatel pa-
nustada kodutute ja madala sisse-
tulekuga linlaste eluasemeprob-
leemide leevendamiseks tehtava-
tesse investeeringutesse. "Linna 
eelarvestrateegias on ette näh-
tud vahendid investeeringuteks 
ja toetavateks teenusteks 2021-
2025, mis tähendab nii olemas-

olevatesse sotsiaal- ja munitsi-
paalmajadesse investeerimist kui 
ka majutuse võimaluste laien-
damist, sh inimeste toetamist 
tavapärasel üüriturul," selgitas 
Beškina.

Tippkohtumisel rõhutati, et 
linnad on Euroopa sotsiaalõi-
guste samba tegevuskava ellu-
viimisel ja õiglase, kaasava ja 
jätkusuutliku taastumise taga-
misel olulised partnerid. Täp-

semalt seati eesmärgiks, et toi-
muks linnade osalusel iga-aasta-
ne sotsiaalvaldkonna tippkohtu-
mine Euroopa sotsiaalsete õigus-
te samba tegevuskava üle, tõs-
tetaks sotsiaalteemade olulisust 
Euroopa rohelises kokkuleppes 
ning suurendataks investeerin-
guid sotsiaalhoolekande taris-
tusse, sealhulgas sotsiaaleluase-
metesse.

15. mail istutatakse 
enam kui 180 käte-
paari abiga linna-
ruumi, kõikidesse 
linnaosadesse 5550 
lilletaime.

"Sünnipäevalapse-
le on ikka kombeks 
lilli viia, ning ka Tallin-
na sünnipäev ei ole 
erand – linnaruumi 
kaunistatakse sel 
päeval tuhandete lil-
ledega," ütles linna-
pea Mihhail Kõlvart. 
"Peenrad rajatakse 
kõikidesse linnaosa-
desse ja töösse on 
kaasatud ka  elani-
kud. Nii tuleb 
sellest justkui 
suur ülelin-
naline lille-
pidu, mis 
seob ini-
mesi roh-
kem oma 
kodulinna-
ga ning mil-
le tulemus 
rõõmustab 
meid kogu suve." 

Eelkõige pannakse 
mulda tolmeldajatele 
meeldivaid taimi. Eri-
lise tähelepanu all on 
mitut linnaosa ühen-
dav Putukaväil, mis 
saab alguse Põhja-
Tallinnast ning kul-
geb rohelise jõena 
Hiiu asumini. Tallinna 
päeval istutatakse 
Putukaväilale lilli 
Kristiine, Mustamäe 
ja Nõmme linnaosas, 
peenrad tulevad 
Mustjõe ja Kõrgepin-
ge tänava nurgale, 

Järveotsa tee ja Aka-
deemia tee nurgale 
ning Vääna tänava ja 
Pärnu mnt nurgale. 

Haaberstis Paldis-
ki maantee sõidura-
dade vahelisel halja-
salal pannakse linna 
sünnipäeval mulda 
ühtekokku enam kui 
1530 püsilille. Kesk-
linnas saab uue hin-
gamise Koidu pargi 
haljastus, kus korras-
tatakse istutusalad 
ning lisatakse põõ-
said ja püsililli. Põhja-
Tallinna rohenäpud 
töötavad Paldiski 

mnt 48 rohealal, 
Lasnamäel 

luuakse õite-
ilu Pallasti 
sillale ja Pi-
rital randa.

Suve- ja 
püsililledele 
kulub linna-

eelarvest 
543 000 eu-

rot.

KÕLVART: Meid ootab 
ülelinnaline lillepidu

Beškina osales Eurocities linnade sotsiaalvaldkonna tippkohtumisel

Traditsiooniliselt istutati lilli ka Kristiine keskuse ristmikule. Albert Truuväärt

Valmis raamat 
Tallinna  
parkidest

Äsja esitletud raamatu "Tal-
linna pargid ja haljasalad" 700 
leheküljel kirjeldatakse linna 
rohealade ajalugu, andes üle-
vaate aedadest ja parkidest 
keskajast peale. Lisaks üld-
tuntutele – vanalinna bastio-
nivööndi parkidele ja Kadrioru 
pargile – on jäädvustatud 
enam kui saja aia ja pargi lu-
gu. Raamatust leiab üle 600 
ajaloolise või tänapäevase fo-
to ja kaardi, tekstid on suure-
mas osas kirjutanud Tiina Tal-
linn. Raamatut trükitakse 
1500 tk, millest 500 jääb lin-
nale ja 1000 läheb müüki.

Arendaja pakub 
Merivälja tee 33 
hoonele uut  
lahendust

Pirital Merivälja tee 33 aren-
daja on esitanud hoonele uue 
eskiislahenduse ja teinud lin-
naplaneerimise ametile pro-
jekteerimistingimuste taotlu-
se. Plaani kohaselt väheneks 
ehitise alune pind umbes 300 
m2 võrra, hoone muutuks pi-
sut madalamaks ja umbes 
10% võrra suureneks haljas-
tuse osa. Hoone esimesele 
korrusele kavandatakse ran-
da ja kohalikku piirkonda tee-
nindav restoran, apteek, mit-
med  meditsiiniteenused ning 
ratturitele mõeldud pesemis- 
ja riietusruumid. Lisanduvad 
kaubanduspinnad ja kohali-
kule kogukonnale pakutavad 
teenused, keldris asub aga 74 
kohaga parkla.  
 

Kullo huvi-
keskuse kuns-
tiringide aasta-
näitus 
12. maist 4. juunini Kullo las-
tegaleriis üleval olev aasta-
näitus toob vaataja ette seal-
sete kunstiringide loomingu. 
Väljas on laste maali, joonis-
tamise, keraamika, skulptuuri, 
moe ja meisterdamise kunst. 
Kullo lastegalerii asub Kunin-
ga 6 ja on avatud tööpäeviti 
kella 10-18.

Aretatud  
lilled kasva-

vad klumpides 
justkui loodus-

likud õied.

Mai lõpust 
muutuvad  
lilleliseks:

• Vabaduse väljaku lille-
kastid

• Tartu mnt lillekastid
• Lennujaama lillekastid
• Kalamaja kalmistupark
• Harju t haljasala
• Tammsaare park
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TEATED DETAILPLANEERINGUTEST

Teade  Mäepealse tn 21a kinnistu de-
tailplaneeringu eskiislahenduse avalik 
väljapanek ja avaliku väljapaneku tule-
muste arutelu
Detailplaneeringu lähteseisukohtade ja 
eskiislahendusega oli võimalik tutvuda
15. märtsist  2021 kuni  29. märtsini  2021 
Mustamäe Linnaosa Valitsuses, 
E. Vilde tee 118 esimese korruse infosaa-
lis. Avalik arutelu toimus välitingimustes
07. mail 2021 algusega kell 15:00, E. Vilde 
tee 118,  Kultuurikeskuse Kaja ja Musta-
mäe Linnaosa Valitsuse ees.
Tallinna Linnavolikogu  11. veebruari 2021 
otsusega nr 21 algatati Mustamäe linna-
osas Mäepealse tn 21a kinnistu detailpla-
neering.
Planeeritava maa-ala suurus on 0,86 ha.
 Moodustatavatele elamu- ja ärimaa siht-
otstarbega kruntidele määratakse ehitus-
õigus ühe kuni 4 maapealse ja 1 maa-alu-
se korrusega äriruumidega korterelamu 
ning ühe kuni 6 maapealse ja 1 maa-aluse 
korrusega äriruumidega korterelamu ehi-
tamiseks ning moodustatavale elamumaa 
sihtotstarbega krundile kahe kuni 4 maa-
pealse ja 1 maa-aluse korrusega korte-
relamu ehitamiseks.
Mustamäe üldplaneeringut muutva de-
tailplaneeringu eskiislahendusega oli või-
malik tutvuda Tallinna planeeringute re-
gistris: https://tpr.tallinn.ee/DetailPlan-
ning/Details/DP043190#tab35   ning de-
tailplaneeringu algatamise korraldusega 
Tallinna elektroonilises õigusaktide re-
gistris: TEELE: https://teele.tallinn.ee/
documents/103392/view
Detailplaneeringus tehakse ettepanek 
muuta Tallinna Linnavolikogu 22. juuni 
2006 otsusega nr 230 kehtestatud Mus-
tamäe linnaosa üldplaneeringu kohane 
ärimaa maakasutuse juhtotstarve korte-
relamute ja äriehitiste arenguala juhtots-
tarbeks.
Avaliku väljapaneku ajal esitati detailpla-
neeringu eskiislahendusele ettepanekuid 
ja vastuväiteid sisaldav pöördumine, ka-
vandatavate korterelamute  insolatsiooni 
ning korruselisuse osas. Arutelu käigus 
tutvustati koostatud insolatsiooni analüü-
si ning lahenduste võimalusi. Vastuväiteid 
sisaldava pöördumise esitaja nõustus de-
tailplaneeringu eskiislahendusega.

Tallinna Linnavalitsus otsustas 05. mai 
2021 istungil:
1. korraldusega nr 459:
lõpetada Suur-Sõjamäe tn 11 kinnistu de-
tailplaneeringu, mille eesmärgiks oli ela-
mumaa sihtotstarbega Suur-Sõjamäe tn 
11 kinnistu jagamine üheks ärimaa ja 
üheks transpordimaa sihtotstarbega 
krundiks ning ärimaa sihtotstarbega 
krundile ehitusõiguse määramine ühe ku-
ni 4 maapealse korrusega ärihoone ehita-
miseks, koostamine;
1.1 tunnistada kehtetuks Tallinna Linnava-
litsuse 23. oktoobri 2019 korraldus nr 
1364-k „SuurSõjamäe tn 11 kinnistu de-
tailplaneeringu algatamine ja keskkonna-
mõju strateegilise hindamise algatamata 
jätmine Lasnamäe linnaosas“
2. korraldusega nr 460:
algatada Gonsiori tn 21 ja F. R. Kreutzwal-
di tn 14 kinnistu ning lähiala detailplanee-
ringu, edaspidi detailplaneering. Planeeri-
tava ala suurus on 1,07 ha. Detailplanee-
ringu koostamise eesmärk on liita Gon-
siori tn 21 ja F. R. Kreutzwaldi tn 14 kinnis-
tud üheks ühiskondlike ehitiste ja ärimaa 
sihtotstarbega krundiks ning määrata 
moodustatava krundi kasutamise tingi-
mused ning ehitusõigus uue ja vana Raa-
diomaja säilitamiseks ning uue kuni 2 
maa-aluse ja kuni 6 maapealse korrusega 
Eesti Rahvusringhäälingu hoone ehitami-
seks.
3. korraldusega nr 461:
võtta vastu Põhja-Tallinnas asuva 0,26 ha 
suuruse maa-ala kohta koostatud Kopli tn 
2a // 2b, Vana-Kalamaja tn 2e, Kesk-Ka-
lamaja tn 3 kinnistute detailplaneeringu, 
K-Projekt Aktsiaseltsi töö nr 15107. De-
tailplaneering on koostatud eesmärgil liita 
Kopli tn 2a // 2b, Vana-Kalamaja tn 2e, 
Kesk-Kalamaja tn 3 kinnistud, määrata 
moodustatava krundi sihtotstarbeks äri- 
ja elamumaa, määrata moodustatavale 
krundile ehitusõigus kuni 5 maapealse ja 
1 maa-aluse korrusega äriruumidega kor-
terelamu ehitamiseks ja krundi kasutami-
se tingimused.
4. korraldusega nr 462:

kehtestada Haabersti linnaosas asuva 
0,22 ha suuruse maa-ala kohta koostatud 
Kristeni tn 23 kinnistu detailplaneeringu, 
koostaja E-Service Projekt osaühing, töö 
nr 114-2013D. Detailplaneeringus on ette 
nähtud Kristeni tn 23 kinnistu sihtotstar-
be muutmine üldkasutatavast maast ela-
mumaaks ning kinnistule ehitusõiguse 
määramine ühe kuni 2 maapealse korru-
sega üksikelamu ja ühe abihoone ehitami-
seks. Detailplaneeringu ülesanne on ül-
diste maakasutustingimuste määramine 
ja heakorrastuse, haljastuse, juurdepää-
sude, parkimise ning tehnovõrkudega va-
rustamise põhimõtteline lahendamine.
4.1 Kristeni tn 23 kinnistu detailplaneerin-
gu kehtestamisel muutub Tallinna Linna-
volikogu 7. septembri 1995 otsusega nr 
114 kehtestatud Tiskre elurajooni I ehitus-
järjekorra detailplaneering käesolevas 
detailplaneeringus käsitletava maa-ala 
osas kehtetuks.
5. korraldusega nr 463:
kehtestada Nõmme linnaosas 2,02 ha 
suuruse maa-ala kohta koostatud Saagi 
tn 6a kinnistu detailplaneeringu, ArhiPlan 
OÜ töö nr 11B-2014. Detailplaneeringu 
koostamise eesmärk on Saagi tn 6a kin-
nistu jagamine kaheks elamumaa ja ka-
heks üldkasutatava maa sihtotstarbega 
krundiks ning määrata mõlemale moo-
dustatavale elamumaa krundile ehitusõi-
gus 2-korruselise pereelamu ja ühe abi-
hoone ehitamiseks. Lisaks on detailpla-
neeringus lahendatud ala heakorrastus ja 
haljastus, juurdepääsud, parkimine ning 
tehnovõrkudega varustamine.

Tallinna Linnavolikogu otsustas 06. mai 
2021 istungil:
1. otsusega nr 62:
tunnistada Tallinna Linnavolikogu 25. juu-
ni 2009 otsusega nr 155 kehtestatud 
„Sirbi, Kopliranna, Vasara tänava ja mere 
vahelise ala detailplaneeringu osaline 
kehtestamine PõhjaTallinnas“ Kopliranna 
tn 29a kinnistu osas kehtetuks.
2. otsusega nr 63:
tunnistada Tallinna Linnavolikogu 2. no-
vembri 2000 otsusega nr 361 kehtesta-
tud Kinnistu Vana-Rannamõisa tee 20 
detailplaneering Lauripere tn 3 kinnistu 
osas kehtetuks.
3. otsusega nr 64:
tunnistada Tallinna Linnavolikogu 1. no-
vembri 2001 otsusega nr 340 kehtesta-
tud Kammelja tn 1b ja 2 kinnistute detail-
planeering Tirgu tn 1 kinnistu osas kehte-
tuks.
Detailplaneeringutega saab tutvuda Tal-
linna planeeringute registris https://tpr.
tallinn.ee/

Kristiine linnaosa valitsus teatab:
Sõpruse pst 28, 26, Tihase 29, 29a, Mõ-
tuse 1a ja 3 kinnistute detailplaneeringu 
avaliku väljapaneku tulemusi tutvustav 
avalik arutelu toimus 06.05.2021.
Mõtuse tn 3 kinnistu omanik oli esitanud 
avaliku väljapaneku jooksul ettepanekuid 
kinnistu sihtotstarbe osaliseks muutmi-
seks ärimaaks ja hoonestustiheduse suu-
rendamiseks.
Tallinna Linnaplaneerimise Amet nõustus 
Mõtuse 3 kinnistu sihtotstarbega 50% 
elamumaa ja 50% ärimaa ning hoones-
tustihedusega 0,5. Hoone äripinna siht-
otstarve võib olla büroo või kohvik, maju-
tuse otstarve ei ole lubatud. Abihoone 
kõrgus võib olla kuni 5 meetrit.
Mõtuse 3 omanik kinnitas, et nõustub Tal-
linna Linnaplaneerimise Ameti seisukoha-
ga.

Pärnu mnt 113 elektrivarustuse projek-
teerimistingimuste eelnõu avalik me-
netlus
Tallinna Kesklinna Valitsus ning Tallinna 
Keskkonna- ja Kommunaalamet avalikus-
tavad ajavahemikul 24.05.-06.06.2021 
Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti 
koostatud Pärnu mnt 113 elektrivarustuse 
projekteerimistingimuste eelnõu.
Projekteerimistingimuste koostamise alu-
seks on ehitusseadustiku § 83 lõige 1, Tal-
linna Linnavolikogu 06.09.2012 määruse-
ga nr 21 kehtestatud Tallinna linna ehitus-
määruse § 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 väljas-
tatud Elektrilevi OÜ 02.12.2013 tehnilised 
tingimused nr 215782. Planeeritud elekt-
rivarustuse lahendus on kavandatud ala-
jaama nr 336 baasil ja näeb ette krundi-
piirile 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 paigalda-
mist ja selle pärast on tehniliselt  otstar-
bekam 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 asukoh-
ta.
Kavandatud muudatus ei oma olulist lin-
naruumilist mõju, samuti ei kaasne sellega 
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 vastuväi-
teid ei esitata, soovib haldusorgan asja 
arutada ilma avalikku istungit läbi viimata.

Tallinna Kesklinna Valitsus ja Tallinna 
Linnaplaneerimise Amet avalikustavad 
ajavahemikul 28.05.-11.06.2021 Gonsio-
ri tn 21 ja F. R. Kreutzwaldi tn 14 kinnistu 
ning lähiala detailplaneeringu lähtesei-
sukohad ja eskiislahenduse. Detailpla-
neeringu lähteseisukohtade ja eskiisla-
henduse avalik arutelu toimub 
28.06.2021 kell 15.00 veebiplatvorm 
MS Teamsi vahendusel.
Gonsiori tn 21 ja F. R. Kreutzwaldi tn 14 
kinnistu ning lähiala detailplaneeringu 
koostamine algatati Tallinna Linnavalitsu-
se 5.05.2021 korraldusega nr 460. Pla-

neeritava ala suurus on 1,07 ha. Detailpla-
neeringu koostamise eesmärk on liita 
Gonsiori tn 21 ja F. R. Kreutzwaldi tn 14 
kinnistud üheks ühiskondlike ehitiste ja 
ärimaa sihtotstarbega krundiks ning mää-
rata moodustatava krundi kasutamise 
tingimused ning ehitusõigus uue ja vana 
Raadiomaja säilitamiseks ning uue kuni 2 
maa-aluse ja kuni 6 maapealse korrusega 
Eesti Rahvusringhäälingu hoone ehitami-
seks.
Detailplaneeringu lähteseisukohtade ja 
eskiislahenduse avalik väljapanek toimub 
28.05.-11.06.2021. Materjalidega saab 
tutvuda tööpäeviti Tallinna Kesklinna Va-
litsuses, Nunne tn 18, hoovimaja toas nr 
32, samuti Tallinna planeeringute registris 
veebiaadressil https://tpr.tallinn.ee/ de-
tailplaneeringu nr DP045040. Seoses ko-
roonaviiruse ohuga soovitame siiski või-
malusel tutvuda materjalidega veebi va-
hendusel. Avaliku väljapaneku jooksul on 
igal isikul õigus avaldada detailplaneerin-
gu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse 
kohta arvamust.
Detailplaneeringu lähteseisukohtade ja 
eskiislahenduse avalik arutelu toimub 
28.06.2021 kell 15.00 veebiplatvorm MS 
Teamsi vahendusel. Arutelul osaleda soo-
vijail  tuleb eelnevalt registreeruda  e-pos-
ti aadressil riina.parm@tallinnlv.ee.

Tallinna Linnaplaneerimise Ametile on 
esitatud projekteerimistingimuste taot-
lus Peterburi tee 2d kinnistule äri- ja 
büroohoone püstitamiseks ning detail-
planeeringus määratud hoone kõrguse 
suurendamiseks kuni 8% ulatuses.
Peterburi tee 2d kinnistu paikneb Tallinna 
Linnavolikogu 12.12.2002 otsusega nr 
487 kehtestatud „Peterburi tee 2b kinnis-
tu detailplaneeringu“ alas, millega määrati 
Peterburi tee 2d kinnistule ehitusõigus 
11-korruselise (kõrgus kuni 40 m) ärihoo-
ne püstitamiseks (ehitisealune pind 1600 
m2).
Ehitusseadustiku § 27 lg 1 p 1, lg 2, lg 4 p 
3 kohaselt võib pädev asutus anda ehi-
tusloakohustusliku hoone ehitusprojekti 
koostamiseks projekteerimistingimusi, 
millega lubatakse detailplaneeringus kä-
sitletud hoone kõrgust muuta mitte roh-
kem kui 10% ulatuses esialgsest lahendu-
sest.

Lasnamäe Linnaosa Valitsuses (Pallasti 
tn 54, I korruse fuajees) on võimalik tut-
vuda 24.maist kuni 04.juunini 2021 igal 
tööpäeval kogu tööaja jooksul: Peter-
buri tee 2d äri- ja büroohoone ( majutus 
ja büroo) püstitamiseks  detailplanee-
ringu olemasolul projekteerimistingi-
muste eelnõuga.
1. 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. 
Ettepanekute ja vastuväidete esitamise 
tähtaeg on 04.juuni 2021.
2. Juhul, kui eelnevas punktis nimetatud 
tähtaja jooksul ettepanekuid või vastuväi-
teid ei esitata, soovib haldusorgan asja 
arutada ilma avalikku istungit läbi viimata.
Pärast avalikustamise tulemuste selgu-
mist otsustab Tallinna Linnaplaneerimise 
Amet projekteerimistingimuste väljasta-
mise.
Tallinna Linnaplaneerimise Amet avaldab 
projekteerimistingimuste eelnõu ja taotlu-
se materjalid Tallinna planeeringute re-
gistris https://tpr.tallinn.ee  (number 
DP007230, Tallinna Linnavolikogu 
12.12.2002 otsusega nr 487 kehtestatud 
„Peterburi tee 2b kinnistu detailplanee-
ring“) samaaegselt avaliku väljapaneku 
teatega ja tagab materjalide kättesaada-
vuse avalik väljapaneku lõpuni

Linnaplaneerimise Ametile on esitatud  
projekteerimistingimuste taotlus Peter-
buri tee  90f kinnistule hoone (külmla-
du) püstitamiseks ning detailplaneerin-
gus kavandatud hoonestusala suuren-
damiseks.
Peterburi tee 90f kinnistu paikneb Tallin-
na Linnavalitsuse 08.03.2006 korralduse-
ga nr 434-k kehtestatud „Peterburi tee 
92a kinnistu detailplaneeringu“ alas, mil-
lega määrati Peterburi tee 90f kinnistule 
ehitusõigus maksimaalselt viie 4-korruse-
lise (kõrgus 14 m) äri- ja tootmishoone 
püstitamiseks ning hoonestusala. Peter-

buri tee 90f krundi lubatud hoonete ehiti-
sealune pindala on 5000 m2.  
Ehitusseadustiku § 27 lg 1 p 1, lg 2, lg 4 p 
2 kohaselt võib pädev asutus anda ehi-
tusloakohustusliku hoone ehitusprojekti 
koostamiseks projekteerimistingimusi, 
millega lubatakse suurendada detailpla-
neeringus määratud hoonestusala.
Lasnamäe Linnaosa Valitsuses (Pallasti 
tn 54, I korruse fuajees) on võimalik tut-
vuda 24.maist kuni 04. juunini 2021 igal 
tööpäeval kogu tööaja jooksul:
Peterburi tee 90f hoone (külmlao) püsti-
tamiseks detailplaneeringu olemasolul 
projekteerimistingimuste eelnõuga.
1. 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. 
Ettepanekute ja vastuväidete esitamise 
tähtaeg on 04.juuni 2021.
2. Juhul, kui eelnevas punktis nimetatud 
tähtaja jooksul ettepanekuid või vastuväi-
teid ei esitata, soovib haldusorgan asja 
arutada ilma avalikku istungit läbi viimata.
Pärast avalikustamise tulemuste selgu-
mist otsustab Tallinna Linnaplaneerimise 
Amet projekteerimistingimuste väljasta-
mise.
Tallinna Linnaplaneerimise Amet avaldab 
projekteerimistingimuste eelnõu ja taotlu-
se materjalid Tallinna planeeringute re-
gistris https://tpr.tallinn.ee  (number 
DP014390, Tallinna Linnavalitsuse 
08.03.2006 korraldusega nr 434-k keh-
testatud „ Peterburi tee 92a kinnistu de-
tailplaneering“) samaaegselt avaliku väl-
japaneku teatega ja tagab materjalide 
kättesaadavuse avalik väljapaneku lõpuni.

Tallinna Linnaplaneerimise Ametile on 
esitatud projekteerimistingimuste taot-
lus Mustakivi tee 7 // Osmussaare tn 7 
// Punane tn 76 kinnistule kaubandus-
hoone (ehituskaubad) püstitamiseks 
ning detailplaneeringus käsitletud arhi-
tektuuriliste, ehituslike ja kujunduslike 
tingimuste täpsustamiseks ning haljas-
tuse, heakorra ja liikluskorralduse põhi-
mõtete täpsustamiseks.
Mustakivi tee 7 // Osmussaare tn 7 // Pu-
nane tn 76 kinnistul kehtib Tallinna Linna-
volikogu 12.06.2014 otsusega nr 111 on 
kehtestatud „Punane tn 76 kinnistu de-
tailplaneering“, mille kohaselt on kinnistu-
le kavandatud ehitusõigus kuni 6 maa-
pealse ja 1 maa-aluse korrusega kauban-
dus-meelelahutuskompleksi ehitamiseks.
Ehitusseadustiku § 27 lg 1 p 1, lg 2, lg 4 p 
4 ja p 7 kohaselt võib pädev asutus anda 
ehitusloakohustusliku hoone ehituspro-
jekti koostamiseks projekteerimistingimu-
si, millega lubatakse detailplaneeringus 
käsitletud arhitektuuriliste, ehituslike või 
kujunduslike tingimuste täpsustamiseks 
ja haljastuse, heakorra või liikluskorraldu-
se põhimõtete täpsustamiseks.
Lasnamäe Linnaosa Valitsuses (Pallasti 
tn 54, I korruse fuajees) on võimalik tut-
vuda 24.maist kuni 4.juunini 2021 igal 
tööpäeval kogu tööaja jooksul: Mustakivi 
tee 7// Osmussaare tn 7// Punane tn 76 
krundile kaubandushoone                             
(ehituskaubad) püstitamiseks detailpla-
neeringu olemasolul projekteerimistingi-
muste eelnõuga.
1. 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. 
Ettepanekute ja vastuväidete esitamise 
tähtaeg on 04. juuni 2021.
2. Juhul, kui eelnevas punktis nimetatud 
tähtaja jooksul ettepanekuid või vastuväi-
teid ei esitata, soovib haldusorgan asja 
arutada ilma avalikku istungit läbi viimata.
Pärast avalikustamise tulemuste selgu-
mist otsustab Tallinna Linnaplaneerimise 
Amet projekteerimistingimuste väljasta-
mise.
Tallinna Linnaplaneerimise Amet avaldab 
taotluse ja eelnõu materjalid Tallinna pla-
neeringute registris https://tpr.tallinn.ee/ 
(number DP021050, Tallinna Linnavoliko-
gu 12.06.2014 otsusega  nr 111 on kehtes-
tatud „Punane tn 76 kinnistu detailpla-
neering“) samaaegselt avaliku väljapane-
ku teatega ja tagab materjalide kättesaa-
davuse avaliku väljapaneku lõpuni.
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Aiaomanikke  
kutsutakse Euroopa 
avatud aedade  
festivalile
Muinsuskaitse Selts kutsub Harjumaa 
aiaomanikke osa võtma Euroopa ava-
tud aedade festivalist 4., 5. ja 6. juunil, 
teemaks on "Aed kui teadmiste vara-
laegas". Registreerimisvorm palutakse 
täita ja saata info@muinsuskaitse.ee, 
kaasa panna foto aiast. Aia tutvusta-
miseks võib aiaomanik teha huvilistele 
ringkäigu või lubada külalistel ise aiaga 
tutvuda. Osalema on kutsutud igat 
tüüpi aiad ja pargid: lille- ja iluaiad, 
juurviljaaiad, linna- ja taluaiad, ühiselt 
loodud aiad ja pargid, uued ja vanad. 
Millised aiad Eestis 4.-6. juunil avatud 
on, saab vaadata Muinsuskaitse Seltsi 
kodulehelt www.muinsuskaitse.ee

Tasuta õigusnõu 
puuetega inimestele
Puuetega inimeste koda koostöös SA 
Õigusteenuste Bürooga pakub õigus-
nõustamise teenust keskmise, raske 
või sügava puudega inimestele. Eri-
vajadusega isiku elukondlike õigus-
küsimuste lahendamiseks võivad  
sihtrühma esindajatena nõustamisele 
pöörduda ka hooldajad või pereliik-
med. Vajalik on eelregistreerimine tel 
5385 0005 E-N kl 10-16. Teenus on 
sihtrühmale tasuta, võimalik kasuta-
da nõustamisel viipekeeletõlki. Lisa-
info tel 661 6614 ja tauno.asuja@epi-
koda.ee

 

Õpilaagritele saab 
toetust taotleda
17. maist avaneb õpihuvi laagrite taot-
lusvoor, esitamise tähtaeg on 11. juuni. 
Õpihuvi laagrid peaks pakkuma 1.-12. 
klassi ja kutsekoolide õppijatele põne-
vaid tegevusi, mis turgutavad õppi-
mishuvi ja vaimset tervist. Taotluste 
esitamine toimub  infosüsteemis htt-
ps://toetused.kul.ee. Õpihuvilaagri 
ühe vahetuse kestus on 3-5 ööpäeva, 
toetus ühe osaleja kohta maksimaal-
selt 120 eurot ning osalejale peab laa-
ger olema tasuta. Eraldatud toetust 
on taotlejal õigus kasutada kuni 31. 
detsembrini 2021, küsimuste korral 
palutakse pöörduda laagritoetused@
hm.ee

VABRIKU TÄNAVA ÄÄRES NÄITUS 
EMADEST LÄBI AEGADE
Kalamaja muuseum ja Kalamaja põhikool avasid Vabriku tänava ää-
res emadele pühendatud lastejoonistuste näituse "Minu ema(d)", 
mis valmis tänutäheks kõikidele emadele ja vanaemadele. Distants-
õppel olnud 1.-9. klassi õpilased on oma emasid kujutades kasuta-
nud väga eripalgelisi tehnikaid. Kalamaja muuseum lisab näitusele 
nendega jagatud lugusid. Tulemuseks on värviküllane väligalerii, mis 
jääb möödakäijaid rõõmustama 18. juunini. Info leiab Kalamaja muu-
seumi veebilehelt.

Minu  
TALLINN

Anname linnahalli  
muusikapaigana tagasi
Laulja ja muusikapedagoog Heidy Tamme

Estonia unikaalne arhitektuur on meie uhkus, mida rikkuda 
ei tohiks! Pealegi läheks siis kaduma suur osa par-
gist. Meie unikaalsus on ilu ja hubasus, eriti käib 
see hoonete kohta vanalinna kõrval. Selle huba-
suse peaksime me mängima suureks! Soomes 
väikeses ooperiteatris esinedes tundsin end 
väga hästi, nii ka publik, paraku tabasid sinna 
hiljem ehitatud gigantset balletiteatrit ma-
jandushädad, sest Euroopa on suuri kont-
serdimaju täis. Pigem anname linnahalli 
rahvale kultuurikeskusena tagasi, seal 
võiks teha mitmekülgseid muusikalavas-
tusi. Sellest võiks saada Eesti väike Car-
negie Hall. Tänapäevased muusikalavas-
tused vajavad esmalt oskusliku kaadri 
koolitamist. Olen mõnel esinemisel ko-
genud sedagi, et tehnikapoistel on küll 
läpakad käes, aga mina laulan ikka 
akustiliselt.

• Riik andis rohelise tule Rahvusooper Estoniale juurdeehituse rajamiseks Tammsaare parki. Pealinn küsis tun-
tud inimestelt, kas see on uuele ooperimajale sobiv koht või tuleks kultuuritempel rajada eraldi kuhugi mujale.

JASSI ZAHHAROV: Ei kujuta ette, kuidas 
Estonia taha mahuks 1200 kohaga saal

Vana maja on  
ehitatud draama,  
mitte ooperi jaoks 

Ooperilaulja ja kultuuritege-
lane Pille Lill

Ideaalis oleks loomulikult 
hea, kui ehitame uue hoone. 
Ooperiteatri juurdeehitus on 
aga vaja juba selle tõttu ära te-
ha, et kultuurkapitalist on võima-
lik selleks toetust saada. Juurdeehi-
tus peaks muidugi arvestama vana 
maja stiiliga. Praegu räägitakse valda-
valt juurdeehituse mahust, kuid olen 
näinud ka detailsemat projekti. See on 
minu arvates ilus, näiteks muinsuskait-
seliselt väärtuslikku hoonealust pinda 

saab vaadelda läbi klaaspõranda. Oo-
perilauljale on kõige oluli-

sem korralik akustika, 
seda meie teatris 

tõesti ei ole. Kuigi 
akustikat on 
püütud paran-
dada, on Esto-
nia saal siiski 
ehitatud draa-

maetenduste 
jaoks. Aksid ehk 

kardinate vahed la-
va külgedel on balerii-

nidele liiga kitsad. Publiku 
jaoks on praeguseski majas kohti pii-
savalt. Praegune saali mahutavus – 
tuhande inimese ringis – on Eesti väik-
sust arvestades väga korralik, mahu-
tades saali nii kohalikud kui ka turistid.

Kardan loo  
kordumist, kus  
ooperimaja jäi  
hõlmikpuu tõttu  
ehitamata
Helilooja ja pianist Rein Rannap

Uut saali on Estonial kindlasti hädasti 
vaja, selle peaks ehitama esimesel või-
malusel, esmajärjekorras. Aastaid tagasi 
leidsid looduskaitsjad, et ooperimajast 
väärtuslikum on üks puu, mis kasvas väl-
ja valitud ehitusplatsil Süda ja Pärnu 
mnt nurgal. Hõlmikpuu juhtum oli tra-
göödia kogu Eesti kultuurile, mille absur-
dust ei suuda tänini unustada. Kui ühte 
kohta ei saanud ooperimaja ehitada, ei 
saanud kohe alustada, siis see jäigi te-
gemata. Kui praegu oleks ainuke variant 

rahastust kohe ära kasutada juurdeehi-
tuse rajamisel, siis ma kindlasti pooldan 
seda. Arvan, et hea arhitektuurilise la-
henduse korral ei pruugi tulemus olla sil-
ma häiriv. Kui aga sama rahastusvõima-
lust saaks ära kasutada mõnel muul või-
malikul ehituskohal südalinna lähedal, 
siis ju võiks veel mõelda ja kaaluda. Aga 
samas kardan hõlmikpuu loo kordumist 
– kui kohe ei saa, siis ei teegi!

Juurdeehitus Tamm-
saare parki ei sobi
Ooperilaulja Jassi Zahharov

Praeguses olukorras ilmselt pole 
võimalik teist lahendust lei-
da kui juurdeehitus. 
Aga nagu nimetus 
ütleb, on see ik-
kagi vaid juurde 
ehitus. See on 
vaid kompro-
missvariant! 
Ma ei kujuta 
ette, kuidas 
väljakujune-
nud linnaruu-
mi keskele ehi-
tada ligi 
1200-kohaline 
saal koos kõigi teiste 

ruumidega. Ma väga ei usu, et see siin 
hästi kõlama hakkaks. Minu meelest ta 
siia ei sobi. Pealegi võtaks ju  enda alla 
suure osa Tammsaare pargist. Linna-
ruumis aga peab ikka ka õhku olema. 
Pikemas perspektiivis vaadatuna oleks 

muidugi kõige parem ehitada 
ooperimaja. Praegu aga 

on pandeemia ja ma-
jandusraskused sel-

listele plaanidele 
ilmselt oma pit-
seri vajutanud. 
Ja väga pikaks 
ajaks. Kuid 
võib-olla on Es-
tonia juurdeehi-

tus ainult meile 
harjumatu ja tule-

vased põlved pea-
vad seda täiesti nor-

maalseks.
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