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•  Juba tänavu suvel muutub ratturitele turvalisemaks  
16 km rattaradu kesklinna suurematel tänavatel.

•  Käimas on ka uute eraldi rattateede rajamine  
nt Poska tänaval ja Lasnamäel.

SPORT JA ÕPIABI: 
Millised koolid saavad 
sügiseks uue näo?
LOE LK 5

REET AUS: 
See on jõhker kemikaalide 
kokteil, millega kangaid 
pritsitakse. LOE LK 12-13
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Oliver on igati tegus ja elu-
rõõmus poiss, kes kuni 11. elu-
aastani püsis igati normkaalus. 
"Muutust täheldasin möödunud 
suvel, pärast esimest koroonalai-
net – algul tekkis poisil väike kõ-
huke, ja aastaga on ta nüüd suu-
remaks paisunud üle kogu keha, 
iseäranis märkimisväärselt vöö-
kohast..." kurtis poisi ema Moni-
ka. Ema oli poja kiire kosumise 
üle algul üksjagu imestunud, ku-
na ei pea oma kodust menüüd 
ekstra ebatervislikuks. "Sööme 
vahel hädapärast ka viinereid ja 
toidupoe soojaleti kanakoiba või 
käime läbi mõnest kiirtoiduko-
hast, kuid üldiselt olen siiski jäl-
ginud, et laps toidu kõrvale ma-
gusaid jooke ei rüüpaks, ka ei 
anna ma talle taskuraha näksi-
de jaoks," rääkis ema. "Õhtuti 
kodus sööme alati enda valmis-
tatud sooja toitu ning kui koroo-
napiirangute lõdvenedes on õn-
nestunud jälle mõneks ajaks koo-
li pääseda, saab poiss ka koolis 
korralikku sööki."

Salaja mullijooki ostma
Pealesurutud distantsõppe 

tõttu on Oliver vähem liikunud 
ja rohkem arvuti taga istunud. 
"Kuna sõpradega ju mänguväl-
jakul ega palliplatsil möllata ei 
tohtinud – mullu kevadel ajas 
politsei mitmeid kordi lapsi laia-
li –, kolis netti ka suhtlus klassi-
kaaslastega," tõdes Monika. "Kui 
poja sõpru üle hulga aja nüüd 
mänguväljakul nägin, panin tä-
hele, et nii mõnigi 12-13-aasta-
ne poiss on kaalus juurde võt-
nud. Üks neist koguni kiitles, 
et kaalub üle 70 kilo! Ka vana-
ema, kes polnud Oliveri kolm-
veerand aastat näinud, lõi koh-
tudes kaht kätt kokku: sa näed 
välja nagu põrsas! Laps oli hin-
gepõhjani solvunud, aga paraku 
on see tõsi."

Mõne aasta eest selgus Eu-
roopa laste rasvumise seire Ees-
ti uuringust, et iga neljas esime-
se klassi õpilane on ülekaalu-
line. Tervise arengu instituudi 
2017/2018. õppeaastal läbi vii-
dud kooliõpilaste tervisekäitu-
mise uuringu põhjal on ülemää-
rase kehakaaluga (s.o ülekaaluli-
ne ja rasvunud) 21% 11-15-aas-
tastest poistest ja 14% tüdruku-
test. Näitaja on tõusnud iga aas-

taga ning koroonaaeg andis olu-
korrale vaid hoogu juurde. Sa-
jandi algusega võrreldes on üle-
kaaluliste laste osakaal pea kol-
mekordistunud. Ülekaalulisest 
lapsest saab sageli ülekaaluline 
täiskasvanu, keda ohustavad di-
abeet, hüpertensioon, liigesehai-
gused jne. Lisaks võib lap-
seea ülekaal seostuda 
negatiivsete psüh-
holoogiliste taga-
järgedega nagu 
depressioon, 
kehataju muu-
tumine ja ma-
dal enesehin-
nang.

Lisahoogu 
poja ülekaalu-
le andis veel üks 
seik, mis sai Moni-
kale selgeks tänu teise 
lapse vanemale. 

"Kuna ma eelmisel suvevahe-
ajal, mil lapsed omasoodu õues 
möllasid, poisile ebatervislike 
näkside ostmiseks taskuraha ei 
andnud, vaid jätsin oma tööl-
viibimise ajaks talle külmkappi 
võileivamaterjali ja lauale puu-
vilju, leiutas poiss ise mooduse, 
kuidas taskuraha teenida," mee-
nutas Monika. 

"Koos paari endast noorema 
kaaslasega korjasid nad ümb-
ruskonna prügikastidest pude-
leid, viisid taarapunkti ning ost-
sid saadud raha eest mullijooke, 
krõpse ja kummikomme. Tege-
vust ei lõpetanud isegi vanema-
te poiste mõnitused ning paari 
pealt näinud täiskasvanu noomi-
mine – lastel jagus motivatsioo-
ni raha teenida, ja palavate päe-
vadega prügikastidesse kogune-
nud taara rohkusest kannustust 
saades hasart aina süvenes! Tea-
da saades olin šokis. Lisaks hä-
bile tekkis ka hirm, et prügikas-
tidest pudeleid otsiv laps võiks 
sealt koroona külge saada – üks 

HÄVITAV ÜLEKAALULISUS: Iga kolmas 
laps on ülekaaluline ja ei spordi piisavalt
"Vanaema, kes polnud mu poega kolmvee-
rand aastat näinud, lõi kohtudes kaht kätt 
kokku: sa näed välja nagu põrsas! Laps oli 
hingepõhjani solvunud, aga paraku on see 
tõsi," räägib 12-aastase poja ema, kuidas 
koroonaaeg on tema lapse paksuks muut-
nud. Eesti lastest on ülekaalulised või ras-
vunud suisa kolmandik. 

poiss olevat suule kummutanud 
koguni prügikasti visatud ener-
giajoogipudelite viimsed tilgad. 
Läksin psühholoogilt nõu küsi-
ma, mida teha ja kuidas last prü-
gikastis  sobramisest võõrutada. 
Psühholoog naeris: uhke peaksid 
olema – poiss on ellujääja, leiab 
nutikaid lahendusi!"

Hiigelkrõpsupakid  
sõpradelt

Monika on üksjagu nõutu, sest 
väljapool kodu ei saa kontrollida 
nii suure lapse tegevust. "Ma ei 
hakka ju varateismelisega koos 
kohalikel mänguplatsidel käi-
ma, et jälgida, ega ta vahepeal 
midagi ebatervislikku põske ei 
pista!" lausus ta. "Isegi kui ma 
ise poisile taskuraha ei anna, 
leidub kambas ikka mõni sõber, 

kes ostab XL-suuruses 
krõpsupaki ja poole-

teiseliitrise koola 
ning rämpstoi-

tu kaaslaste-
ga jagab..." 

Järg-
misest õp-
peaastast 
plaanib Mo-
nika – mõis-

tagi, kui kol-
mas koroona-

laine lapsi jälle 
koduseinte vahele ei 

suru – panna poisi kerge-
jõustikutrenni. Koduse menüü 
muutmine tundub keerukam et-
tevõtmine. "Peetagu mind pea-
legi laisaks ja lohakaks emaks, 
aga minus ei ole jaksu ega hu-
vi, et oma niigi pingelise töö 
kõrvalt veel brokolit keetma ja 
juurikaid närima hakata," mär-
kis Monika. "Ka mulle meel-
dib rammus pasta ja ahjupee-
kon, kuidas ma seda siis lapsel 
süüa keelan?" 

Naabripoisi isa pani oma üle-
kaalulise lapse kogu möödunud 
suveks spordilaagritesse, kust 
noormees naasis kooliaasta algu-
seks sedavõrd saledana, et sõb-
rad ei tundnud teda esmalt ära-
gi. "Sellist rahakulu – kui arves-
tada, et ainuüksi nädalase suve-
laagri hind on ligi 200 eurot – 
meie pere eelarve paraku ei või-
malda," nentis Monika. "Lisaks 
pole ma kindel, kas ja kui kaua 
viitsib end füüsiliselt pingutada 
laps, kes eelistaks pigem arvuti 
taga lamaskleda..."

Krista Kiin
krista.kiin@ 
tallinnlv.ee

Üks 12-aastane 
kiitles, et kaalub 

üle 70 kilo.

Tervise arengu instituudi koo-
liõpilaste tervisekäitumise uu-
ring näitas sedagi, et laste ülekaa-
lu ning toitumis- ja liikumishar-
jumusi mõjutavatest teguritest on 
üheks olulisemaks pere majan-
duslik olukord. Laste hulgas, kel-
le pere rahaline seis on hea, lei-
dub märksa vähem ülekaalulisi ja 
rasvunuid. Nad söövad oluliselt 
rohkem puu- ja köögivilju, regu-
laarsemalt koolipäeva hommiku-
tel hommikusööki ning on keha-
liselt aktiivsemad. Samuti mõju-
tas õpilaste igapäevast köögivil-
jade söömist nende ene-
sehinnanguline ter-
vis ja rahulolu elu-
ga, kus rahul-
dava või vä-
ga halva ter-
visega õpila-
sed sõid olu-
liselt harvem 
köögivilju võr-
reldes nendega, 
kes hindasid oma 
tervist heaks.

Tallinna lastehaigla 
pediaater Lagle Suurorg (pildil) 
kinnitas, et ülekaalulisusest ei 
ole võimalik n-ö välja kasvada. 
"Vanemad ja arstid on esime-
sed, kes peavad märkama lapse 
ülekaalulisust ja kohe sekkuma! 
Lahenduseks on kogu pere elu-
viisi muutmine." ütles ta. 

Aitab toitumispäevik
Ka Kadrioru saksa gümnaasiu-

mi kooliõde Kersti Tamm rõhu-
tas, et ülekaaluga võitlemise pu-
hul on kodune toetus väga olu-
line. Kerge ülekaalu puhul piisab 
kooliõe sõnul selgitamisest ja as-
jad lahenevad, aga tõsise rasvu-

misega tuleb tegeleda. "Sel pu-
hul tulevad päevakorda regulaar-
sed toidukorrad ja jälgimine, mi-
da süüa kasvava organismi vaja-
dusi arvestades," selgitas Tamm. 

Kuna on teada, et söömis-
häired on tihedalt seotud vaim-
se tervisega, suunavad kooliõed 
tugevalt ülekaalulised lapsed ka 
psühholoogi poole, sest üksinda 
on raske toime tulla. "Toitumise 
rolli ei saa ülehinnata, kuna see 
mõjutab nii vaimset tervist, füüsi-
list võimekust, keskendumisvõi-
met, produktiivsust kui ka väli-

must," pani Tamm südamele. 
Tammel on oma prak-
tikast tuua ka edu-

lugu. "Tervisekont-
rolli käigus leitud 
tugevalt ülekaa-
lulistele laste-
le teen ikka et-
tepaneku, et kui 

neil vähegi soovi 
on, saaksin abiks ol-

la," selgitas ta. "Ala-
ti ei taheta oma muga-

vustsoonist väljuda. Pakku-
sin ühele 110-kilosele, passiiv-
sele, kõrgema vererõhuga, hal-
va ainevahetuse ja vähese lii-
kumisega 7. klassi poisile või-
malust alustada toitumispäevi-
kuga, et ta paneks kirja kõik, 
mida, millal ja kui palju sööb. 
Selgus, et poiss toitus peami-
selt vanaema küpsetatud liha-
pirukatest. Lisaks palusin mär-
kida andmeid füüsilise koormu-
se, vee joomise jm sellise kohta. 
Seejärel hakkasime seda iga nä-
dal koos analüüsima. Rohelise-
ga sai märgistatud õigesti tehtu 
ja soovitused, punasega aga va-
lesti tehtu. Vaatasime koos, mi-

da süüa ja mida mitte ning pa-
nime paika regulaarsed toidu-
korrad." Kevadel alustades saa-
di suve alguseks – paari kuuga 
– kehakaalust alla viis kilo, ve-
rerõhk läks normi ja ainevahe-
tus paika. Suureks motivatsioo-
niks oli poisile parem enesetun-
ne. "Seejärel pidi ta terve suve 
iseseisvalt hakkama saama," jät-
kas Tamm. "Mu lootused ei ol-
nud suured, aga poisil oli tahe 
ja sügiseks oli ta veel viis ki-
lo alla võtnud! Aastaga kao-
tas noormees kaalust 16 kilo."

Tamm on näinud sedagi, et kui 
motivaator kõrvalt kaob, on ki-
lod kerged tagasi tulema. "Mit-
te mingil juhul ei tohi pidada 
ekstreemseid dieete, vaid kes-
kenduda normaalsele söömisele 
ning toituda tervislikult ja väär-
tuslikult," soovitab ta õpilastele. 
"Söömata jätmine pole lahen-
dus, vaid võib tekitada vastupi-
dise efekti."

Koolitoiduga võib Tamme kin-
nitusel rahule jääda. "Olgu tegu 
küll väikeste summadega, kuid 
see on teostatav," leidis Tamm. 
"Kui kokk on hea ja nutikas, ei 
ole koolitoidul viga midagi. Puh-
vet seevastu poke just eriti ter-
visliku valikuga. Puhvetipidajad 
on üritanud pakkuda ka tervisli-
kumaid valikuid, kuid see ei ta-
su neil ära. Siin tuleks küll mi-
dagi ette võtta!"

Koolitoit on hea,  
puhvet aga kurjast

Hiljuti valminud ülekaaluli-
se patsiendi käsitlusjuhend soo-
vitab ülekaalulistele lastele ja 
motiveeritud peredele vähemalt 
mõõduka sagedusega (kaks ses-

Laste ülekaalulisuse taga on ebatervislik toit, ebaregulaarne söömine ja järjest vähemaks jääv liikumine. Scanpix
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siooni kuus) individuaalset või 
grupinõustamist. "Nii ülekaa-
luliste laste kui nende vane-
matega tegelemine on efektiiv-
sem kui vaid lastega tegelemi-
ne," põhjendas Tallinna pere-
arstide seltsi juhatuse esinaine 
Reet Laidoja. "Paraku on sel-
liseid nõustajaid vähe ja nen-
de teenused kallid. Raske on 
pääseda nii laste-psühhiaatri-
te kui ka psühholoogide vas-
tuvõtule. Toitumisnõustaja ja 
toitumisterapeudi teenust hai-
gekassa ei kompenseeri, seega 
on abi kättesaadav vaid vähes-
tele ning sedagi mitte järjepi-
devalt. Ka vanemlike oskuste 
arendamist toetavad program-
mid on pika järjekorraga." Pe-
rearstide hinnangul võiks üle-
kaalulistele lastele ja nende pe-
redele lahenduseks olla nõus-
tamiskeskused, kus pakutaks 
toitumisterapeudi, psühholoo-
gi, füsioterapeudi ja liikumis-
treeneri teenuseid.

Vaja oleks strateegiat 
"Ülekaalulisuse problemaati-

kaga tegelemisel on oluline mees-
konnatöö pere, kooli ja arsti va-
hel, lisaks sekkumised riigi ja 
omavalitsuse tasandil," leidis ter-
vise arengu instituudi toitumis-
valdkonna ekspert Tagli Pitsi. 

"Iga arst või õde, kes mär-
kab lapse ülekaaluliseks muu-
tumist, peaks kohe vanematele 
selgitama seisundit ja planeeri-
ma samme kaalutõusu peata-
miseks," rõhutas dr Lagle Suur-
org. "Oluline on lapse hindami-
sel rääkida ühte keelt ehk kasu-
tada ühtseid ülekaalulisuse hin-
damise kriteeriume."

HÄVITAV ÜLEKAALULISUS: Iga kolmas 
laps on ülekaaluline ja ei spordi piisavalt

"Oleme valmis tooma kait-
seväe orkestri septembrist 
Tallinna kultuuriasutuste 
sekka, et muusikud saaksid 
oma tööga jätkata," ütles 
Tallinna linnapea Mihhail 
Kõlvart. "See on fantastili-
ne ettepanek, inimestele 
jääks nende töö alles," 
kommenteeris ettepanekut 
orkestri endine juht, kolo-
nelleitnant Peeter Saan.

Kaitseväe juhtkond kavat-
seb kokkuhoiu nimel koonda-
da oma orkestri täies koossei-
sus. Kõlvart ütles, et kui kahu-
rid kõnelevad, siis muusad vai-
kivad. "Aga ka muusadel, konk-
reetselt siis kaitseväe orkestril, 
on Eesti kaitsevõimes ja kait-
setahte kujundamises oma roll, 
mida ei saa alahinnata," nentis 
ta. "Juba Eesti Vabariigi sünni-
aastal alguse saanud traditsioo-
ni, sümboolset väärtust ja osa 
meie muusikakultuurist ei tohi 
kergekäeliselt kaotada."

"Oleme eksisteerinud peaae-
gu 103 aastat, sinna vahele jääb 
küll see 50 aastat õnnetut oku-
patsiooni, aga see on olnud üks 
alustalasid," ütles Saan. "Orkes-
ter on nii kaitseväe kui ka rii-
gi etiketi, kõige selle pilt, mida 
kõik teised näevad. Tuleb välis-
maa riigipea, esimene, mida ta 
näeb, on orkester ja auvahtkond 
– ja need peavad olema profes-
sionaalsed, hästi koolitatud!"

Oskuste säilitaja
Saani kinnitusel on kaitse-

väe orkester sõjaväeliselt orga-
niseeritud orkester, mis tähen-
dab, et see saab oma riiki esin-
dada 24/7. Orkester läheb vaja-
dusel välja ka kell kaks öösel. 
"Orkester mängib tseremoonia-
tel ka 12 miinuskraadiga või 
läheb välja paduvihmas," lau-
sus Saan. "Mängijad lähevad 
välja, sest see on käsk. Ainult 
sõjaväeliselt organiseeritud or-
kester saab täita selliseid käske, 
mille peale tavainimene ütleb, 
et ma ei taha seda teha."

Muusikanõukogu ja 18 muu-
sikavaldkonna organisatsiooni 
tegid peaminister Kaja Kalla-
sele, kaitseminister Kalle Laa-
netile ning kultuuriminister An-
neli Otile pöördumise kaitseväe 
orkestri kaitseks. Seal seisab, et 
102-aastane orkester on olnud 
üks riigi sümboleid, mida näe-
vad ja kuulevad riigi kodani-
kud pidupäevadel ja teiste rii-

kide juhid meie kultuurriiki kü-
lastades. Samuti professionaal-
se puhkpillimuusika krooniju-
veel ja kontsertorkestrina asen-
damatu koostööpartner nii üld-
laulupidudel kui ka erakorral-
dajate kontsertidel. "Just suu-
resti tänu kaitseväe ning polit-
sei- ja piirivalveorkestritele on 
meie heliloojatel säilinud tra-
ditsioon ja võimalus luua kee-
rukamat puhkpillimuu-
sikat," märgitakse 
pöördumisese. 
"Kaitseväe 
orkester on 
olnud ai-
nus kol-
lektiiv, 
mis süs-
temaatili-
selt aren-
dab ja jääd-
vustab meie 
tseremoniaal-
muusikat. Kok-
kuhoid ei tohi alata 
sellest, mille kaitsmise nimel 
me oma võitlusvõimet ja lahin-
guvalmidust kasvatame – see on 
Eesti kultuur. Professionaalse 
muusiku ettevalmistus on kau-
gelt pikem kui mistahes teisel 
erialal kaitseväes, kõrgtaseme-
ga muusikakollektiivi üles ehi-
tamise aeg aga mõõdetav aas-
takümnetega." 

Alla on kirjutanud muuhul-
gas Eesti muusikanõukogu pre-
sident Ivari Ilja, muusika- ja teat-
riakadeemia prorektor Margus 
Pärtlas, Rahvusooper Estonia 
peadirektor Ott Maaten, Ees-
ti riikliku sümfooniaorkester 
juhatuse liige Kristjan Hallik, 
Laulu- ja Tantsupeo SA juhatu-
se liige Margus Toomla,  Ees-
ti Kontserdi juhatuse liige Ker-
tu Orro,  heliloojate liidu esi-
mees Märt-Matis Lill, koori-
ühingu esimees Hirvo Surva, 
Tallinna filharmoonia ja Tal-
linna kammerorkestri direktor 
Margit Tohver-Aints, politsei- 
ja piirivalveorkestri peadirigent 
Hando Põldmäe jpt

Saan nentis, et 75 tööko-
ha kaotamine tähendab täp-
selt poolte Eesti professionaal-
sete puhkpillimängijate tööst il-
ma jäämist, sest 150 töökohta 
üldse puhkpillimängijatele on. 
"See on häving! See on tapmi-
ne!" märkis Saan. "Ei ole ole-
mas maailmas riiki, kelle sõja-
väel ei oleks orkestrit."

Kõlvarti sõnul seisavad ka 
omavalitsustel ees raskemad 

ajad, aga pealinn on valmis riik-
likult olulisi traditsioone toeta-
ma. "Arutasime kolleegidega ja 
oleme valmis tegema ettepane-
ku tuua kaitseväe orkester sep-
tembrist Tallinna kultuuriasu-
tuste sekka, võimaldades muu-
sikutel oma tööd jätkata," lau-
sus ta. "Kui Eesti kaitse-eelar-
ve kosub ja riik seda vajalikuks 
peab, siis oleme loomulikult val-

mis orkestri kaitseväele tagasi 
loovutama. Samuti ole-

me juba otsustanud, 
et riigieelarvest 

laste huvihari-
duse vähen-
damise ka-
tame linna-
eelarvest ja 
lapsed kärpe 
tõttu kanna-

tama ei pea. 
Oleme linna jät-

kuvalt mõistlikult 
majandanud, viima-

se aasta jooksul linnaor-
ganisatsiooni ka ümber kujun-
danud ja optimeerinud ning see 
annab meile võimaluse väärtus-
tada olulisi valdkondi ka tegu-
des, mitte ainult sõnades."

Linn võib tulla appi
Saani sõnul linnapea ette-

panek talle meeldib. "Väga to-
re! See on fantastiline ettepa-
nek, et kui teil kuskile minna 
ei ole, siis mina võtan teid en-
da juurde," lausus ohvitser. "See 
on väga riigimehelik, mida teeb 
linnapea, ma väga pean lugu 
sellest ettepanekust. Inimeste-
le jääks nende töö alles. Samas 
oleks see tsiviilorkester, millel ei 
oleks sõjaväelist alluvust ega kä-
suliini. Kas siis Tallinn hakkab 
müüma presidendile või kaitse-
väe paraadiks orkestrit? See tä-
hendab ka, et me ei saa enam 
oma vorme kanda, linn peab 
meile siis kõik uued riided sel-
ga õmblema."

Saan selgitas, et kaitseväe or-
kestri muusikud on tegelikult 
kõik väljaõppinud allohvitserid. 
"Orkestriliikmed läbivad täpselt 
samamoodi kehalisi katseid, käi-
vad laskmas ja läbivad täiendõp-
pusi oma sõjaaja ülesande jaoks," 
rääkis ohvitser. "Nii et me oleme 
täiesti normaalsed sõdurid nagu 
kõik teised, lisaks sellele oskame 
pilli mängida. Kui kaob orkes-
ter, siis kaob ka 40 kohta sõja-
aja koosseisust, mis on ette val-
mistatud, mis oskab oma kind-
laid ülesandeid täita."

KOLONEL: Idee kaitseväe 
orkester linna palgale 
võtta on riigimehelik

Kokkuhoid ei  
tohi tulla kaitsta-

va ehk Eesti  
kultuuri arvelt.

Ülekaalulisus jääb pahatihti  
tähelepanuta
Kooliõdede arvates on üle-
kaalulisuse põhjused õpilas-
te vähene füüsiline aktiivsus, 
ebaregulaarne toitumine ja 
keskkond. Tamm loeb üle-
kaalulisuse peamiseks põh-
juseks mugavat elu. "Meil ei 
ole vaja kuskile liikuda, kõik 
on käe-jala juures. Küll tea-
takse, mis on õige tervise-
käitumine, aga seda ikka ei 
tehta," rääkis ta. "Kui täis-
kasvanud pole eeskujuks, ei 
maksa õigeid valikuid ooda-
ta ka lastelt." 

Lisaks peab Tamm prob-
leemiks vähest liikumist. 
"Kooliõed küsitlevad tervise-
kontrolli käigus ka lapse 
tausta: kas ta teeb sporti, 
kuidas liigub jms. Need, kes 
tegelevad spordiga, on ka 
muus osas teadlikud – nad 
suudavad hoida nutiseadme-
te kasutamises piiri, oskavad 
korralikult toituda ja teavad, 
kuidas tervislikult käituda." 

Enamik lastest ent ei liigu 
Tamme kogemust mööda üld-
se. "Kui küsida, kas sa tegeled 
mingi spordiga, tuleb vastu-
seks: jaa, ma käin paar korda 
nädalas jalutamas... Aga 
jalutamine ei ole aktiiv-
ne liikumine, mida va-
jab kasvav noor!"

Tamme sõnul viili-
takse koolis isegi 
nappidest kehalise 
kasvatuse tundidest. 
"Kehalise kas-
vatuse 
õpeta-
jad on 

küll ääretult tublid – annavad 
trenne ja mõtlevad igasugu 
variante välja, aga lapsed ei 
oska elementaarsemaidki 
harjutusi, nagu täistallaga kü-
kitamist, ega tea, mis on rah-
vastepall," tõdes Tamm.

Suurorg nentis, et puudu-
jääke esineb ka vanemate ter-
viseharituses. "Üllatavaid tu-
lemusi on saadud Iirimaal, kus 
uuriti vanemate hinnanguid 
ülekaalulistele lastele vanuses 
5-12 ja 13-17 aastat," rääkis dr 
Suurorg. "Vanemad ei tunne-
tanud sageli laste ülekaaluli-
sust ja eksisid oma lapse kaa-
lu hindamisel 80%-l juhtu-
dest, sagedamini poegade kui 
tütarde puhul. Kui küsitleti va-
nemate enesehinnangut enda 
kaalule, leiti, et ka oma kaalu 
alahindasid vanemad koguni 
57%juhtudest." 

Kogenud lastearsti sõnul ei 
oska ka tervishoiutöötajad las-
te ülekaalulisusele piisavalt tä-
helepanu pöörata. "Näiteks 
Inglismaal läbi viidud uuringust 
selgus, et ainult kolmandik 
meditsiinitöötajatest suutsid 
visuaalselt korrektselt hinnata 

laste ülekaalulisust," 
märkis dr Suurorg. 
"Uuringu läbiviijad 
näitasid, et kui ars-
tid ei suuda ülekaa-
lulisust õigesti esile 

tuua, jätavad nad 
lapsel tähelepanuta 

ka mitmed muud 
häired."

Esimesed sammud laste toitumis-
harjumuste parandamiseks:
• Tee endale selgeks tervisli-

ku toitumise põhimõtted 
(www.toitumine.ee) ning 
õpi lugema toidu 
märgistust.

• Valmista road 
ise ja kaasa 
ka lapsed 
söögivalmis-
tamisse. Li-
saks oskuste-
le saavad lap-
sed kaasa julgu-
se ja harjumuse ise 
süüa valmistada. Enda 
tehtud toit ka maitseb pare-
mini.

• Paku lastele oodeteks tü-
keldatud puu- ja köögivilju.

• Ära osta koju toite, 
mida võiks 

süüa või-
malikult 

harva 
või vä-
heses 
kogu-
ses 

(kommid, 
küpseti-

sed, magu-
sad joogid, kar-

tulikrõpsud jne).
• Joogiks olgu puhas vesi.

Laste ülekaalulisuse taga on ebatervislik toit, ebaregulaarne söömine ja järjest vähemaks jääv liikumine. Scanpix

Muuhulgas on Saan juhatanud kaitseväe orkest-
rit ka kommunismiohvrite memoriaali avamisel 
Maarjamäel. Scanpix
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Uuest Stroomi rannahoonest 
saab kohaliku kogukonna keskus

Tallinna hariduselu on taba-
nud kurb kaotus – lahkus 
Lasnamäe põhikooli kaua-
aegne direktor Alla 
Zolotova. 

Alla Zolotova on juhtinud Las-
namäe põhikooli (toonane Tallin-
na 59. põhikool) alates 1997. aas-

tast. Koolijuhina pühendas Zolo-
tova suurema osa oma ajast koo-
lile ning tegi oma tööd alati süda-
mega. Aastate jooksul oli ta toeks 
paljudele erivajadustega lastele ja 
nende peredele ning hoolis vä-
ga oma töötajatest. Alla oli ala-
ti rõõmsameelne ja mõistev ning 
suutis leida kõigile probleemidele 

lahendused. Olles pikki aastaid 
koolijuhtide ühenduse liige, osa-
les ta aktiivselt juhtide ühistes te-
gevustes ning andis suure panu-
se Tallinna haridusellu. Kooli di-
rektorina hoolitses Zolotova alati 
laste õppekeskonna ja õpetajate 
töötingimuste parendamise eest. 
Kahjuks ei jõudnud ta ära näha 

oma aastatepikkuse töö 
tulemust – juba mõne 
kuu pärast avatakse 
täielikult renoveeri-
tud koolimaja. Alla 
Zolotovat mälestatak-
se kui heasüdamlikku 
ja rõõmsameelset kollee-
gi, kellel jätkus alati head sõna 

ja tähelepanelikkust teis-
te suhtes.

Leinas langetavad 
pea ning avaldavad 
perele ja kolleegidele 

kaastunnet Tallinna lin-
navalitsus, linna haridus-

amet ja Tallinna koolijuhti-
de ühendus.

Lea Eisen, Kai Maran
pealinn@tallinnlv.ee

Uude rannahoonesse tule-
vad lihtsamad ja peenemad 
söögikohad, klubiruum sün-
nipäevade pidamiseks ja 
saun.

Aadressile Pelguranna 58 
kerkiva Stroomi rannahoone 
aluseks on arhitektuurikonkur-
si võidutöö "Rannahoov", mil-
le autorid on Tallinna tehnika-
kõrgkooli õppejõud Tomo-
mi Hayashi ning sa-
ma õppeasutuse 
vilistlased Jüri 
Nigulas ja Gre-
te Liis Nagel-
mann. Kaasa 
lõid ka KINO 
maastikuar-
hitektid Mir-
ko Traks ja Ju-
han Teppart. 

"Asukoht 
meelitas konkursil 
osalema," ütles Hayas-
hi. "Juba alguses oli paika 
pandud hoone avanemine mere-
le. Loogiline ta ju on, kuid me 
peame ka arvestama, et selle-
le lähenetakse linna poolt, pi-
ki randa või puiesteelt. Seepä-
rast oli hoone kujundamine pa-
ras väljakutse." 

Konkurss pani paika, et uus 
rannahoone peab olema kasu-
tatav aasta ringi ja paindlikult. 

Võidutöö pakkus välja hoone, 
mis koosneb viiest sisehoovist 
ja nende ümber koonduvatest 
kahekorruselistest kohviku-
test, restoranidest jm ruumi-
dest, mis on omavahel ühen-
datud sammaskäikude ja va-
rikatustega. 

Rannarõivais või õhtukleidis
Põhja-Tallinna linnaosa vane-

ma Peeter Järvelaiu sõnul leidub 
uues hoones nii selliseid ruume, 
mida saab külastada rannarõi-

vais, kui  ka neid, kuhu min-
na pikas kleidis. "Kui 

soodsamasse söö-
gikohta saab sis-

se kasvõi palja-
jalu või pääs-
terõngas kae-
las, siis mõ-
ni muu eel-
dab juba va-

litud riietust," 
rääkis Järve-

laid. "Sügis-talvi-
sel ajal, mil nõudlus 

väheneb, jääb avatuks 
ainult üks kohvik. Rannahoo-

vi kahe telgi vahelisel alal saab 
aga korraldada näiteks laatu, seal 
on olemas elekter, vesi ja kana-
lisatsioon. Lisateenusena saab 
rannahoovist laenutada näiteks 
rulluiske, nii tekib väike teenu-
sepaikade süsteem. Saame pare-
ma võimaluse ka välikontserti-
de korraldamiseks, kõik tehni-
lised vahendid selleks on taga-

tud. Seega võib rääkida mitte 
ainult söögikohast, vaid kogu-
konnakeskusest."

Hoonesse on kavandatud veel 
nn klubiruum, kus saab tähista-
da sünnipäevi jt sündmusi. Ma-
jas on ka saun, kus käia kasvõi 
südatalvel.   

Maastikuarhitektuuribüroo 
KINO on hoolitsenud maja ümb-

ruse eest. Põhjalik töö hoiab ko-
halikku taimestikku ja kaitseb 
erosiooni eest rannas. "Hoone 
ümbrus kujundatakse huvita-
vaks ning vihma-, päikese- ja 
tuulevarju pakkuvaks kohtumis-
paigaks, kus on purskkaev, kii-
ged, jäätisekiosk, ning ka duš-
šid, WC-d, riietevahetuskabii-
nid, ratta- ja pakihoid," selgi-

tas linnaplaneerija Jaak-Adam 
Looveer.

"Stroomi rand on tõmbekes-
kus mitte ainult linnaosa ela-
nikele, vaid kõigile linlastele, 
mistõttu peab see pakkuma te-
gevusi aasta ringi," lausus abi-
linnapea Eha Võrk. "Võidutöö 
lubab vaba aega veeta nii sise- 
kui ka välisruumides. Ehitatav 
rannahoone avab ühtlasi vaa-
te merele ja rannapargile ning 
saab olema üks Põhja-Tallinna 
esindushooneid, vaatamisväär-
sus ja maamärk."

Esindushoone ja  
vaatamisväärsus

Linnavaraamet on välja kuu-
lutamas Pelguranna 58 läbirää-
kimistega pakkumist rannahoo-
ne ehitaja leidmiseks. Võrk tun-
nistas, et esimene hange nur-
jus. "Nüüd anname pisut pike-
ma tähtaja. Võimalik, et laseme 
suvekuuma mööda ja kuulutame 
uue hanke välja augustis," ütles 
ta. "Mõtleme, kuidas korralda-
da hange selliselt, et see võima-
likult paljude huvilisteni jõuaks. 
Igatahes on meil tulevikus üks 
ilus hoone, mis on tänapäevaselt 
midagi enamat kui klassikaline 
rannahoone." 

Jaak-Adam Looveeri sõnul 
kaalub linn ka trammitee pi-
kendamist Stroomi rannani, mis 
peaks uue rannahoone tallin-
lastele veelgi ligipääsetavamaks 
muutma.

Enne sõda St-
roomi randa 
püstitatud ran-
nahoone ja pa-
viljon hävisid 
nõukogude aja 
alguses tule-
kahjus.

1990ndatel 
püstitatud ran-

nahoone läheb 

lammutamisele, 

et selle asemele 

saaks kerkida 

uus.

Raamatukogu 
testib huvi  
audioraamatute 
vastu
Keskraamatukogu pakub või-
malust laenata ööpäev läbi  
eestikeelseid audioraamatuid 
OverDrive'i e-raamatukogust, 
kust saab ka võõrkeelseid au-
dioraamatuid, e-raamatuid ja 
ajakirju. Pilootprojekt, mille 
eesmärk on selgitada välja 
nõudlus eestikeelsete audio-
raamatute järele, kestab 
üheksa nädalat. Eesti ja välis-
autorite digiaudioraamatuid 
saab OverDrive’i e-raamatu-
kogust ka seadmesse alla laa-
dida ja kuulata internetiühen-
duseta Libby rakenduses. Va-
likus on 12 teost Eesti autori-
telt ning tõlkekirjandust. Lisa-
info www.keskraamatukogu.
ee ja e-postil overdrive@tln.
lib.ee

Kesklinna  
tuleb 70 tasuta 
renditõukside 
parklat

Kesklinna tuleb vähemalt 70 
elektriliste rataste hoiukohta, 
kuhu mahub umbes 1380 ra-
tast, kohad luuakse osaliselt 
mootorsõidukite tasuliste par-
kimiskohtade arvelt. Tulevikus 
luuakse hoiukohad ka "Pargi 
ja reisi" parklatesse. Uue kor-
ralduse järgi kaob seni ette-
võtjatele kehtinud kohustus 
elektritõukerattad alates kella 
23 linnast kokku koguda, mis 
võimaldab linlastel vajadusel 
ka öösel rattaga koju sõita. 
Erinevalt varasemast antakse 
hoiukohad rataste üürileand-
jatele kasutamiseks tasuta. 

 

Pirita niite  
hooldavad  
taas veised
Pirita jões asuva Kõrkja saare 
karjamaadele toodi üheksa 
veist, et nad hooldaksid seal 
asuvaid liigirikkaid niidualasid. 
Möödunud suve kogemus 
näitas, et veised on head abi-
mehed maastiku hooldamisel 
– tõrjusid võsa ja tallasid puh-
taks suurte puude ümbrused, 
ning peale elurikkuse hoidmi-
se pakuvad linnaveised ka sil-
mailu. Karjamaad Kõrkja saa-
rel on piiratud taraga, karja-
aed on rajatud ka jõekaldale, 
et hoida loomad jõest eemal. 
Veised jäävad Kõrkja saare 
karjamaadele sügiseni.

Hoone ümbert 
leiab purskkae-
vu, kiiged, dušid 

jm.

Uue rannahoone katuseterrassilt ava-
neb oivaline vaade merele.

In Memoriam Alla Zolotova 
16.06.1958 – 18.05.2021
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Linnavalitsus kinnitas 
Mihkel Kübara Tallinna 
Linnateatri direktoriks ala-
tes 21. juunist.

Mihkel Kübar on lõpetanud 
Tartu Ülikooli usuteaduskonna 
2007. aastal. Aastatel 2009-2013 
oli ta Jõgeva linnavalitsuse abi-
linnapea ja linnapea ametikohal, 
2014. aastast juhib Intsikurmu 
festivali korraldamist. Viimased 
kaks aastat töötas Kübar Salme 
kultuurikeskuse direktorina ning 

selle haldusalas oleva rahvama-
ja juhina.

Abilinnapea Va-
dim Belobrovtsev 
nentis, et seoses 
linnateatri se-
nise direktori 
Raivo Põldmaa 
ja peanäitejuhi 
Elmo Nüganeni 
lahkumisotsuse-
ga on teater oma-
moodi avamas uut 
lehekülge oma rikkali-

kus teatriloos. "Teatavasti aitab 
tugev ja karismaatiline 

juht kujundada oma 
asutuse nägu, ning 
et linnateatrist on 
saanud teatri-
rahva ja -publi-
ku jaoks armas-
tatud kultuuri-
tempel, on juh-

tide kanda olnud 
suur roll," lausus 

Belobrovtsev. "Kaht-
lemata pakuvad uuele ju-

hile väljakutseid käimasolevad 
uue kompleksi ehitustööd, mil-
lega rajatakse uued teatrisaalid 
ja uuendatakse praegusi saale."

Direktori konkursil tuli kan-
didaadil esitada ka oma näge-
mus uuele kunstilisele juhile, ning 
Mihkel Kübara valikuks oli Uku 
Uusberg. Äsja teatri direktoriks 
kinnitatud Kübara sõnul ootavad 
teatrit ees põnevad väljakutsed, 
milles peitub võimalus lisada ju-
ba olemasolevale midagi uut ja 
ainulaadset. 

Peagi peanäitejuhi ametiko-
hale asuva Uku Uusbergi sõnul 
seisneb teatri suurim autoriteet-
sus näitetrupis. "Linnateatri tru-
pis elab isikliku ande ja koge-
muse kõrval kõrge töökultuur, 
mis on Elmo Nüganeni ja Raivo 
Põldmaa pärand. See avaldub nii 
töösse suhtumises, maja ülesehi-
tuses kui ka teatri imesse usku-
mises," märkis Uusberg. 

Mihkel Kübar kinnitati linna-
teatri direktori ametikohale ku-
ni 21. juunini 2024.

Kai Maran
kai.maran@tallinnlv.ee

Kuna lastel on üha rohkem 
käitumishäireid, kõnelemis-
raskusi ja probleeme loetud 
teksti mõistmisega, avab 
õppenõustamiskeskus 
Lasnamäe põhikooli remon-
di järel seal uue filiaali. 

"Lasnamäe põhikooli tuleb 
spetsiaalselt erivajadustega õpi-
lastele loodud moodne õpikes-
kus, mis toetab laste arengut ja 
loob neile turvalise paiga õppi-
miseks," ütles abilinnapea Vadim 
Belobrovtsev, kelle sõnul on õp-
peruumid kujundatud tänapäe-
vaselt õpipesadena. "Uuenevas 
hoones hakkavad lisaks Lasna-
mäe põhikoolile tööle veel Las-
namäe lastekeskus ning Tallinna 
õppenõustamiskeskus."

Linna õppenõustamiskeskuse 
direktori Milena Pogodajeva sõ-
nul saab keskus Lasnamäe põ-
hikoolis peagi hakata õppeka-
binette sisustama. "Avame koo-
li teisel korrusel neli kabinetti," 
rääkis Pogodajeva. "Nõustame 
Tallinna elanikke tasuta, nii lapsi 
kui ka lapsevanemaid. Tööd on 
meil aina rohkem, sest 
eriti logopeedide jä-
rele vajadus suu-
reneb. Sageda-
semad on kõ-
nelemisras-
kused, kõ-
nest aru-
saami-
ne ja loe-
tud teks-
ti mõistmi-
ne. Üks kir-
jutamis- ja lu-
gemisoskuse lan-
guse põhjusi on kind-
lasti liiga agar nutiseadme-
te tarbimine, mistõttu loevad lap-
sed vähem raamatuid. Eripeda-
googidelt saavad abi ka arvuta-
misraskustega lapsed." 

Õppenõustamiskeskuse koo-
lituskeskus pakub linna haridus-
asutustele ja teistele huvilistele 
ka tasuta koolitusi. Õpetajad ja 
lapsevanemad saavad lisaks las-
te arengu- ja õpiraskuste leeven-
damisel abi käitumisprobleemi-
dega toimetulekuks.

"Praegu on meil linnas kuus 
filiaali, Lasnamäe põhikoolis 
avame seitsmenda," ütles Po-
godajeva. "Seal hakkavad tööta-
ma kaks logopeedi, neuropsüh-
holoog ja eripedagoog. Töötame 

ka otse koolidega, meie koolitus-
keskuse eripedagoogid, logopee-
did, psühholoogid ja sotsiaalpe-
dagoogid koolitavad õpetajaid. 

Kui vaja, läheb spet-
sialist kohapeale ja 

töötab koolis." 

Uus spor-
dihoone

Kooli-
tuskeskus 
pakub lin-
na hari-
dusasutus-

tele ja teis-
tele huvilis-

tele ka tasuta 
koolitusi. "Pöör-

duda saab meie ko-
dulehe registreerimisvor-

mi kaudu elektrooniliselt ja vali-
da on võimalik individuaal- või 
grupinõustamise vahel," mainis 
Pogodajeva. "Uues majas looda-
me tööd alustada septembris."

Koolihoone remontimisel 
lammutati vana võimla. Kool 
saab asemele universaalse täis-
mõõdus ja -kõrgusega spordisaa-
li, mille esimesele korrusele tu-
levad riietusruumid ja aeroobi-
kasaal ning teisele maadlussaal 
abiruumidega. 

Lastekeskuse käsutusse läheb 
hoone C-korpuse lõunapoolne 
osa, mis ulatub läbi kolme kor-
ruse, juurdeehitusega rajatakse 
täiendavad tegeluspinnad. Eri-

vajadustega laste liikumist hõl-
bustab invalift, mis on projek-
teeritud teenindama kõiki hoo-
ne tasandeid. Varasema 360 õp-
pekoha asemel saab koolis ole-
ma ligikaudu 550 kohta.

1. septembril valmistuvad 
õpilasi vastu võtma ka täieli-
kult remonditud Mustjõe güm-
naasium ja Arte gümnaasium. 
"Kui järgmisel õppeaastal Ar-
te gümnaasium uksed avab, 
on põhjaliku remondi läbinud 
kõik Mustamäe koolid ja sel-

lega on ring täis," ütles Belob-
rovtsev. "Koolidesse investee-
rime aga jätkuvalt. Ilmselt ei 
tule aega, kui võib öelda, et 
Tallinn või mõni tema linna-
osa on valmis!" 

Klaasist seinad ka pallisaalis
Nõmme gümnaasiumi juur-

de rajatav uus spordihoone saab 
täiskõrguse juuniks. Osaliselt 
kahekorruseline spordihoone 
võlub ehedusega. "Raskepära-
selt mõjuva spordihoone asemel 

soovisime luua kerge ja õhulise, 
just Nõmme mändide alla sobiva 
hoone," rääkis majale välimuse 
andnud Raadius Arhitektid OÜ 
arhitekt Kaspar Stroom. "Fua-
jee välisseinad on klaasist, nii 
tajub Nõmme parkmetsa lähe-
dust seestpooltki. Suured klaas-
seinad on pallisaaliski." 

Hoone keskosas saab olema 
avar, valgusküllane fuajee, ühel 
pool fuajeed suurem pallimän-
gude saal ja teisel pool kolm li-
sasaali, riietus-, pesemis- ja abi-
ruumid. Teisel korrusel on õpe-
tajate töö- ja nõupidamisruumid.

Gümnaasiumi õppehoone kõr-
vale rajatavat spordihoonet saavad 
kasutada nii õpilased kui ka pä-
rast koolipäeva lõppu linnaelani-
kud ja spordirühmad, kel võimalus 
saale rentida. Linn tellib tänavu 
auditi, et hinnata, kui kalliks lä-
heks Nõmme gümnaasiumi põhi-
koolihoone (Raudtee 55) remont.  

Valminud on ka Meriväl-
ja koolihoone laienduse eskiis-
projekt. Eesmärgiks on tekita-
da klassiruume juurde nii, et 
see majale kõrgust ei lisa ning 
vana osa täielikult ei lammuta-
ta. Tänavu alustab linn ka Ja-
kob Westholmi gümnaasiumi 
juurdeehituse projekteerimise-
ga. Samuti kavandab juurdeehi-
tust Reaalkool. Kivimäe põhi-
kooli ja kunstikooli renoveerimi-
se projekteerimistöödega tehak-
se samuti tänavu algust.

Koolimaja annab pärast remonti 
lastele ja nende vanematele õpiabi

Linnateatri uueks direktoriks saab Mihkel Kübar

Liigse  
nutiseadmetes  

istumise tõttu ei saa 
lapsed enam  
loetust aru.

Muusikakooli hoone saab  
taasavada jaanuaris
Muusikakooli majadel vahe-
tatakse välja katus ja 
ehitatakse uued teh-
nosüsteemid, ka-
nalisatsioon, küt-
tesüsteem, venti-
latsioon jm.

Abilinnapea Eha 
Võrgu sõnul on 
muusikakooli käsutu-
ses olevad hooned halvas 
seisus, mistõttu remonditakse 
peahoone tervenisti. "Kohen-
dame mõlemad majad muusi-
kakoolile sobivaks ning täna-
päeva nõuetele vastavateks 
õppehooneteks," ütles Võrk. 
"Majadel vahetakse välja ka-
tus ja ehitatakse välja uued 

tehnosüsteemid, kanalisat-
sioon, küttesüsteem, 

sundventilatsioon jm 
kooli normaalseks 

tööks vajalikud 
nüüdisaegsed ra-
jatised koos juhti-
misseadmetega. 

Krundile rajatakse 
uued piirded, parkla ja 

haljastus. Loomulikult saa-
vad värske välimuse ka õppe-
ruumid."

Kui kõik kulgeb plaanipära-
selt, saab hoone taasavada 
juba 2022. aasta jaanuaris. 
Projekti kogumaksumuseks 
on kavandatud ligi 3,85 miljo-
nit eurot.

Selline peaks uuenenult välja nägema Lasnamäe põhikooli hoone.

Saada  
ettepanekuid 
rattatee jaoks!
Lasnamäel alustatakse jalg-
ratta- ja jalgtee ehitamist, mis 
ühendab Kadrioru ja Tondira-
ba parki, linnaosavalitsus oo-
tab kommentaare tee esime-
se etapi eskiisi kohta. Varasü-
gisel algab Vana-Kuuli tänava 
ja Tondiraba pargi vahelise lõi-
gu jalgratta- ja jalgtee ehitus, 
praegu käib selle projekteeri-
mine ja oodatakse ettepane-
kuid tee eskiisi kohta, mille 
leiab linnaosavalitsuse kodu-
lehelt www.tallinn.ee/est/las-
namae/jalgrattatee-eskiis. 
Mõtteid oodatakse e-postile 
lasnamae@tallinnlv.ee 28. 
maini.

 

Kaja kultuuri-
keskuse juures 
muutus liiklus-
skeem

Seoses vaktsineerimiskesku-
se rajamisega Kaja kultuuri-
keskusse muudeti ümbrus-
konna kvartalisiseste teede 
liiklusskeemi ja osa teid tehti 
ühesuunaliseks. Kuna kesku-
se parklasse pääseb õueala 
kaudu, soovitatakse vaktsi-
neerima tulla pigem ühis-
transpordiga.  Vaktsineerima 
tuleks saabuda võimalikult 
täpselt, et parklakohta võima-
likult lühidalt kinni hoida ja vä-
hendada kontakte keskuses. 
Parkla tavakasutajad on suu-
natud mujale parkima. Vaja-
dusel liiklusskeemi korrigeeri-
takse.

 

Algas Mooni  
tänava lõigu  
remont
Alustati Mooni tänava sõidu-
tee ja kõnnitee taastamistöö-
dega  Linnu tee ja Mingi täna-
va vahel. Ehituse ajal palutak-
se kõigil jälgida ajutist liiklus-
korraldust ja mitte parkida 
tööpiirkonda. Tööd kestavad 
kuni 10. juunini.
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Arhitekt Toomas Paaver on 
sõitnud iga päev jalgrattaga aas-
takümneid, tehes seda ka tal-
vel. Seepärast on tal ka mitmeid 
tähelepanekuid. "Kiiresti saaks 
teha nii, et muuta maha jooni-
tud rattarajad laiemaks. Turva-
lisuse mõttes oleks ikka põhili-
ne autode kiiruse alandamine, 
rajades nt jõnke, teekitsendusi 
ja künniseid. Ka ülekäike võiks 
laiendada, sest praegu on jala-
käijate mass tihti nii suur, et 
rattur üle autotee ei mahugi." 

Linn ongi välja tulnud plaa-
niga, kuidas muuta juba sel 
suvel enam kui 16 km ulatu-
ses kesklinnas rattaga liikumi-
ne turvalisemaks. Transpordi-
ameti juhataja Andres Harjo sõ-
nul saab rattaga liikuda linnas 
punktist A punkti B suhteliselt 
väikese ajakuluga, kui see sõit-
mine teha mugavamaks ja ohu-
tumaks. "Turvalisus algab liik-
lejast endast, kui täpselt ta reeg-
leid järgib. Samas anname pari-
ma, et uued rattarajad oleks tur-
valised," märkis Harjo. "Siia-
ni märkisime maha vaid rat-
tarajade äärejooned ja jalgrat-
ta kujutise. Seepärast on auto-
juhtidel tekkinud paratama-
tult soov sõiduruu-
mi rattaraja ar-
velt "varasta-
da", seda eriti 
just pööre-
tel. Nüüd 
märgi-
me ratta-
rajad ära 
ka erk-
sa värvi-
ga, ja oht-
likumad ko-
had, kus au-
tojuhid pöördel 
kurve lõikavad, li-
saks  püsttähistega. Täna-
vakatte helkureid püüame sel 
aastal paigaldada, et autotule-
de valgusvihus oleks siis ratta-
rajad pimedas paremini märga-
tavad. Langetame äärekivisid, 
kus seda vaja, et rattaga oleks 
mugavam sõita."

Oluline edasiminek
Abilinnapea Andrei Novi-

kovi sõnul jaotatakse rattatee-
de võrgustik ümber, et edaspidi 
saaks ka südalinnast läbi sõita. 
Ta tõi üheks näiteks, et ka lin-
navalitsuse eest kaovad rattatee 
tarvis parkimiskohad. "Soov on 
tekitada olukord, kus ratas on 
muu transpordiga võrdne," sel-
gitas Novikov. "Praegu kasuta-
me selleks lihtsamaid lahendu-

si, mis ei nõua suurt projektee-
rimist ega ehitust. Märgistame 
ja eraldame jalgrattakoridorid 
teedel pollaritega, laiendame 
jalgrataste liikumisruumi, la-
seme tänavate äärekivisid al-
lapoole ja märgistame teekat-
ted senisest paremini."

Südalinnas on uusi rattatee-
de lõike ette nähtud kokku 3,8 
km, sealhulgas Narva maan-
teel ja Petrooleumi tänaval 1,6 
km, Mere puiesteel 700 meet-
rit, Pärnu maanteel 550 meetrit 
ning Gonsiori tänaval ja Esto-
nia puiesteel 950 meetrit. Ole-
masolevaid rattaradu ja -teid on 
südalinnas kavas paremaks te-
ha 5 km ulatuses. 

Ka eraldi teed tulekul
"Kesklinna rattateed saavad 

otseühenduse teiste linnaosade-
ga, nagu näeb ette linna rat-
tastrateegia," märkis linnapea 
Mihhail Kõlvart. "Kõiki kit-
saskohti see ei lahenda, kuid 
see on ikkagi oluline edasimi-
nek. Töösse lähevad kesklin-
na põhitänavad, nagu Narva 
maantee, Pärnu maantee, Esto-
nia puiestee. Kuskilt võetakse 
ruumi ära autodelt, kuskil ja-
gavad ratturitega ruumi jala-
käijad. See on uus mõtteviis ja 
liikluse kultuur, kus kõik liik-
luse osapooled peavad ükstei-
sega arvestama."

Südalinnas vähendatakse 
autode sõiduradu ja antakse 

sellega ratturitele juurde ühe 
kilomeetri jagu rat-

taradu. Kõnnitee 
ümberjagami-

sega saavad 
ratturid 
juurde 2,7 
km liiku-
misruumi. 
Lisaks sel-
lele tehak-
se liiklus-

korraldu-
se muudatu-

se ja parema 
tähistusega Väi-

ke-Ameerika ja Ha-
riduse tänav ratturitele 1 

km ulatuses paremini kasu-
tatavaks. Juuni jooksul tehta-
vad kiirtööd lähevad maksma 
ligikaudu 1,5-2 miljonit eurot.

"Et saada neid tulemusi, mi-
da paljud rattasõbrad nõuavad, 
vajavad Tallinna tänavad suurt 
tööd ja põhjalikku ümberehi-
tust. See võtab aega ja on kal-
lis," lausus ka Paaver. Samas 
pole kapitaalsem ehitus võima-
tu. Juba tänavu valmivad uued 
eraldiseisvad rattateed Poska 
tänaval, Filtri teed Kadrioru ja 
Ülemistega ühendama, Pärnu 
maanteest Viljandi maanteeni 
ning Viljandi maanteelt Järve-
vana teeni. Algab ka rattatee 
ehitus Jõe ja Pronksi tänavale 
ja sadamasse.

Aivar Jarne
aivar.jarne@ 
tallinnlv.ee

Juba tänavu suvel muutub ratturitele tur-
valisemaks 16 km rattaradu näiteks Nar-
va maanteel, Pärnu maanteel ja Estonia 
puiesteel.

UUED RATTATEED: Sõit muutub 
mugavamaks ka südalinnas 

Tallinnas on praegu kokku li-
gi 300 km jalgrattateid, millest 
257 km on jalakäijate ja jalgrat-
turite jagatud ruumiga jalgratta- 
ja jalgteid ning 43 km on ratta-
radu. Tänavu on kavas juurde 
ehitada ligikaudu 10 km jalg-
ratta- ja jalgteid.

Järgmisest aastast alates on 
võimalik Tallinna, Tartu ja Pär-
nu linnasüdame rattateede ehi-
tamiseks kasutada ka Euroopa 
Liidu 42 miljoni eurost toetust.

Rattateed kulgevad "Tallin-
na rattastrateegias 2018-2028" 
kavandatud rattateede trasse 

mööda. Rattastrateegia on pika-
ajaline plaan, kuidas luua üha 
rohkematele ratturitele muga-
vad ja ohutud võimalused ko-
gu linnas liikuda. Arvestatak-
se ka Hollandi, Taani ja Soome 
eeskujusid.

Arhitekt Toomas Paaver on sõitnud rattaga Tallinnas pikki aastaid. "Ratturite ohutusele aitaks kaasa ka, kui vähendada mõnes kohas autode 
kiirust," leiab ta. Albert Truuväärt

Mustamäel sõi-
dab suvel ope-
raatorita buss
Kahe kuu jooksul testib tehni-
kaülikool oma ümbruses üli-
kooli enda toodetud bussi 
Iseauto. Selle operaator ei 
sõida enam bussiga kaasa, 
nagu seni juhita bussides, vaid 
hoiab liikuril silma peal kont-
rollruumis istudes. Sideks ka-
sutatakse 5G leviala. Projekt 
selgitab, kuidas kaugjuhtimine 
tulevikus välja hakkab näge-
ma. Projekti juht on Soome 
Metropolia ülikool, teised 
partnerid on Tallinna trans-
pordiamet, tehnikaülikool, Fo-
rum Virium Helsinki, Gdanski 
linn Poolas, Kongsbergi re-
gioon Norra ja Zemgale re-
gioon Lätis. Bussi arendami-
seks on 74 000 eurot, millest 
välistoetus moodustab 85% 
ja enda raha 15%.

Vanalinna ümb-
ritseb uus rohe-
line linnamüür

Harju ja Kullassepa tänavat 
kaunistavad sellest nädalast  
lillevaasid-teetõkised, mille 
sisse saab istutada väikse-
maid puid ja põõsaid. Praegu 
kasvavad betoonpottides väi-
kesed palmid, linnaliiliad ja pa-
radiisilinnulilled. Vanalinnas lii-
kujaile tuttavad betoonist tu-
vid ilmestavad linnapilti juba 
2005. aastast, uute tõkiste 
loomiseks korraldas linn 2018 
ideekonkursi. Võidutöö alusel 
valmis 30 betoonist teetõkist, 
mis jõudsidki nüüd oma asu-
kohtadesse. Võidutöö autori 
Villem Tomiste sõnul sai ta 
inspiratsiooni vanalinna müü-
rist ja bastionidest. 

 

Spordikoolis 
käib avalduste 
vastuvõtt 
Pealinna noorsportlastel on 
taas võimalus kandideerida 
Tallinna spordikooli saavu-
tussportlase programmi, vas-
tuvõtt on alanud järgnevaks 
kaheks hooajaks ja taotlusi 
saab esitada 31. maini. Kandi-
deerima on oodatud nii noo-
red individuaalalade sportla-
sed kui ka võistkonnad järg-
mistele erialadele: epeevehk-
lemine, iluuisutamine, iluvõim-
lemine, judo, jäähoki, karate, 
kergejõustiku mitmevõistlus, 
kiiruisutamine, korvpall, käsi-
pall, laskesuusatamine, maad-
lus, poks, purjetamine, ranna-
võrkpall, sulgpall, taekwon-do, 
tennis, ujumine, võrkpall ja eri 
individuaalalade ühendrühm. 
Info ja tingimused www.tsk.ee

Rattatee tarvis 
kaovad ka parki-

miskohad linnavalit-
suse eest.

2021. aastal rajatavad jalgratta- ja jalgteed:
   Pikkus,

Linnaosa Tänav Lõik meetrit

Kesklinn J. Poska  Vesivärava tn – Narva mnt 700

Kesklinn Jõe tn – Pronksi tn Kogu tänava ulatuses 800

Põhja-Tallinn Kolde pst jalgratta- ja jalgtee  Sõle tn – Pelguranna tn 1260

Lasnamäe Rahu tee jalgratta- ja jalgtee  Laagna tee – Ussimäe tee 780

Mustamäe Kadaka tee  Ehitajate tee – Akadeemia tee 980

Lasnamäe Võidujooksu tn Laagna tee ja Valge tänav 900

Kesklinn Sadamaala kergliiklustee Kalaranna tn-Reidi tee  1740

Kesklinn Viljandi mnt kergliiklustee II etapp   1400

Nõmme Pärnu mnt-Viljandi mnt ühendav kergliiklustee
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UUED RATTATEED: Sõit muutub 
mugavamaks ka südalinnas 

Arhitekt Toomas Paaver on sõitnud rattaga Tallinnas pikki aastaid. "Ratturite ohutusele aitaks kaasa ka, kui vähendada mõnes kohas autode 
kiirust," leiab ta. Albert Truuväärt

Ühe uus eraldi rattatee ehitus juba Lasnamäel käib. Mats Õun

Seni on laiemaid erksat värvi rattaradu joonitud nt Majaka tänavale. Scanpix

Kliimakava toob roheluse 
kodule lähemale
Majade vahele jäägu roh-
kem ruumi, ühistransport 
sõitku loodussõbraliku kü-
tusega ning WC-potti uht-
ku puhtaks joogivee ase-
mel vihmavesi. Sellise ees-
märgi seab linna uus klii-
makava, mille tarvis on ju-
ba tänavu eelarves üle 50 
miljoni euro.

Kliimakava, mis seisab sel-
le eest, et 2050. aastal ei tekita 
Tallinn kliimat muutvat saastet, 
saatis linnavalitsus nüüd voli-
kogusse arutamiseks. Juba aas-
tal 2030 paiskaks Tallinn õhku 
40% vähem kasvuhoonegaa-
se. Kliimakavas seisab, et linn 
peaks ühendama senised pargid 
ja haljasalad omavahel "rohe-
liste" koridoridega, kus loodus 
saab vohada ja inimesed liiku-
da jalgrattaga vm keskkonna-
sõbraliku sõidukiga. 

"Asja mõte on selles, et ühelt 
poolt saaksid taimed, putukad ja 
linnud endale asuala ilma kat-
kestusteta, teiselt aga inimesed 
liikuda ilma mürata ja mõnusas 
keskkonnas," ütles rohepöörde 
kompetentsikeskuse juhtivspet-
sialist Mihkel Kaevats. "Sellise 
koridori esimene näide on Pu-
tukaväil, mis on Telliskivist As-
tangule kulgev 12-kilomeetri-
ne rohekoridor."

Puhas vesi on maailmas üha 
ohustatum ressurss, seetõttu on 
kavas kasutada tarbeveena roh-
kem näiteks vihmavett. "Aru-
kad vanakooli inimesed tea-
vad, et kõige lihtsam võima-
lus on panna räästa alla tünn 
ja kasutada sinna kogunevat 
vett näiteks kastmiseks," selgi-
tas Kaevats. "Selle tänapäeva-
sem variant on näiteks see, et 
vesi jookseb räästast maja all 
asuvasse paaki ja seda kasu-
takse kasvõi WC-s loputusvee-
na. Praegu tõmbame kempsus 
ka puhastatud, põhimõtteliselt 
joogiks kõlbulikku vett, ja see 
on tegelikult jabur."

Jaanipäev rõõmustab  
rattureid

Juba käesoleva aasta linna-
eelarves on kava elluviimiseks 
kavandatud üle 50 miljoni eu-
ro. "Kasvuhoonegaaside heit-
me vähendamine üheksa aas-
taga on kindlasti keeruline, aga 
ühest küljest teeb linn olemas-
olevate võimaluste piires kõik, 
et see nii läheks, ja teisalt on 
selge, et ka elu ise muutub," 
ütles Kaevats. "Inimeste ja et-

tevõtete mõtlemine on muu-
tumas ning kõik üritavad üha 
vähem raha ja ressursse raisa-
ta. Ka tehnoloogiad lähevad 
paremaks ja odavamaks. See-
pärast arvan, et algus on meil 
üpris raske, aga lõpuks läheb 
suhteliselt lepase reega."

Kava seab eesmärgi, et res-
sursse taaskasutatakse võimali-
kult väheste kadudega. Need te-
gevused muudavad linnakesk-
konna meeldivamaks ja puh-
tamaks.

Üks olulisem teema kliima-
plaanis on rattateede rajami-
ne  vähendamaks autostumist, 
mis aitab parandada linnaõh-
ku ja elanike tervist. "Iga rat-
tur, kes juurde tuleb, võib ol-
la üks auto liiklusvoos vähem, 
ja sellest võidavad kõik," mär-
kis Kaevats. "Juba sel aastal in-
vesteeritakse 8 miljonit eurot 
rattateedesse ja mõeldakse ka 
sellele, kuidas luua kiireid 
ühendusi kesklinnas, 
kus selle päris rat-
tatee saab teha 
alles siis, kui 
tänav täieli-
kult ümber 
ehitatakse. 
See on kallis 
ja võtab ae-
ga, aga juba 
praegu on va-
ja kiirelt midagi 
ette võtta. Jaani-
päevaks tueb Tallin-
nasse juurde hulgaliselt jalgra-
tastele mõeldud sõiduradasid."

Kõigi plaanide teostamise 
jaoks on koostöös riigiga ette 
valmistatud mitmed eurora-
ha meetmed, näiteks saab Tal-
linn uue perioodi rahast ehitada 
26 miljoni euro suuruse toetu-
se abil Vanasadama trammilii-
ni. Lisaks plaanitakse trammi-
liiklusesse lähiajal investeerida 
veel 40 miljonit eurot. 

Kliimakava mõtleb ka selle-
le, kuidas elu Tallinnas saaks 
kliimamuutustega kohaneda. 
Globaalne soojenemine tähen-
dab siingi lumeta talvi ja pi-
kemat pimedat aega, mis toob 
kaasa suurema liiklusõnnetus-
te ja libeduse ohu, samas aga 
ka võimaluse aasta ringi rat-
taga sõita. 

Vähem kiirustamist
Linna tegevuskava soovitab 

ohutuse nimel võtta kasutusele 
muutuva teabega liiklusmärgid 
ja tablood ning kehtestada au-
todele ilmast ja riskidest sõltuv 
piirkiirus. Elamute lähedal ja 
keskustes tuleks vähendada au-
tode kiirust, jalg- ja jalgrattateid 
peaks hoolikalt hooldama ja 
valgustama ning ühistranspor-
di ootekojad on vaja muuta il-
mastikukindlamaks. Euroopas 
on temperatuur viimasel küm-

nendil olnud keskmiselt 1,3 
kraadi üle tööstuseel-

se taseme. Kui aas-
tatel 1971-2000 

oli Tallinnas 
enam kui 27 
soojakraadi-
ga päevi aas-
tas keskmi-
selt viis, siis 

2040-2100 
aastaks prog-

noositakse tege-
vuskavas selliseid 

päevi juba 13. Eriti sal-
vestavad päikesekiirgust tume-
dad tehispinnad nagu asfalt, ki-
vi ja betoon. Kava soovitab jät-
ta majade vahele rohkem ruu-
mi, kus kasvaks rohelus. 

Elanikud said kliimakavas-
se ettepanekuid teha ning vaid 
kahe nädalaga laekus neid ter-
velt 71.

Möödas on aeg, kui loodust ja  
inimeste elu edenemist vastandati
• Linnapea Mihhail Kõlvarti 

sõnul tuleks vähen-
dada linnaelu ja 
majanduse mõju 
kliimale, kuid te-
ha seda majan-
dust ja linnakesk-
konda rikastaval 
viisil. "Möödas on 
aeg, kui loodust ja inimeste 
elu edenemist vastandati 

– oleme õppinud inno-
vatsiooni ja arengut 

seostama just 
kestliku majan-
duse ja rohelise 
mõtlemisega," 
lausus Kõlvart.

• Kliimakava leiab 
aadressilt https://

www.tallinn.ee/est/stra-
teegia/Kliimakava

Busside oote-
kojad muutu-

vad ilmakindla-
maks.

Linna aitavad rohelisemaks muuta ka arvukad 
ja üha popimad kogukonnaaiad. Tänavu an-
nab linn võimaluse aia jaoks soodsalt maad  
rentida. Pildil istutavad elanikud lilli Kristiine 
kogukonnaaeda. Ilja Matusihis



8 • 24. mai 2021  •  ARVAMUS

Vanalinna ümber ja südalinnas tuleb jalgratturitele 
juurde 16 km sõiduradu, suures osas autoradade ar-
velt. Nii peaks tekkima rattateedest märksa tervik-
likum võrk, et kesklinna saaks läbida jalgrattal il-

ma takistusteta.
Tallinna, aga muidugi laiemalt Euroopa linnade mure seis-

neb selles, et vaatamata rattateede võrgu arendamisele ei 
jää autosid tänavatel vähemaks. Lähenevate valimiste retoo-
rikas püütakse jalgrattureid ja Tallinna linnavalitsust vahel 
vastandada. Viimane justkui ei arendavat rattateid nii kii-
resti kui vaja. Unustatakse, et suur osa ratturitest on samal 
ajal autojuhid. Ratturitena nõutakse oma õigust ja autojuh-
tidena kirutakse ummikuid. Tööl ja poes käiakse mugavu-
se mõttes sageli pigem autoga. Tavaline pilt tänaval on sõi-
duauto, millel jalgratas hoidjas. Rattaga kulgetakse sõitma 
hoopis kuhugi linna taha või kaugemale. Sama marsruut 
oleks vahel kavandatav ka rattateede kaudu.

Hollandis ja Taanis, mis meie jaoks on seoses jalgratta-
kultuuriga justkui ideaalmaad, jätkub samuti autostumine. 
Hollandi õhu puhtus jääb praegu Euroopa Liidu standardi-

tele alla. Tõsi, suurt rolli 
mängib siin lisaks üldisele 
austustihedusele kaubaveo-
liiklus. Kogu rattalembusele 
vaatamata ei kavatseta se-
da majanduse alust kärpida. 

Paraku on auto Eestis en-
diselt staatuse sümbol. Sel-

leks Tallinnas muuhulgas jalgrattateid rajades pingutatak-
se, et kaherattaline poleks vaid vaba aja veetmise vahend 
ja kihvt aksessuaar sotsiaalmeediafotodel. Muuhulgas raja-
takse linnas rattaparklaid kohtadesse, mida rahvas on välja 
pakkunud ideekorje käigus. Muidugi on siin vaja veel palju 
teha. Praegu ajutiselt tänavapilti lisanduvad rattaradu püüab 
linn aja jooksul alalisteks teedeks muuta. Siin on pinguta-
mise koht ka ettevõtetel: alates endi rattaparklate loomisest 

kuni võimalusteni riideid vahetada.
Loomulikult on igasugune kriitika linna 

jalgrattapoliitika kohta teretulnud. Näi-
teks tänu inimeste tähelepanekutele on 
madaldatud äärekive ja tehtud üldse kor-

da jalgrattasõidu mõistes kehvi koh-
ti. Teisalt tuleks hoiduda jalgrat-
ta liigagarast rakendamisest po-
liitvankri ette. Mõnegi erakonna 
liikmed, kes linna rattapoliitikat 
kritiseerivad, on unustanud vara-
semad seisukohad stiilis "Tallinn 
käitub autojuhtide suhtes nagu 
koolikiusaja". Kui nüüd on ka-
sulik arvamusi muuta ja kriiti-
ka muutub käibevormelite len-
nutamiseks teises uunas, et linn 
ahistab rattureid, siis me hoopis 
peletame inimesi jalgratastest 
eemale. Aga ei peaks. Aasta-
aastalt muutub Tallinna rat-
tateede võrgustik üha tervik-
likumaks ja ohutumaks.

Ratturina nõuame 
üht, autojuhina teist

Virkko Lepassalu,  
toimetaja

Väljaandja Tallinna linnakantselei

Toimetus Toompuiestee 35, Tallinn

Peatoimetaja Maarja-Liis Arujärv

Tegevtoimetaja Oliver Õunmaa

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

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

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

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

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

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

Tellimine, tellimuste tühistamine, kandemured 661 6616

Tuleks hoiduda ratta 
rakendamisest  
poliitvankri ette.

Kristiina
Mul on ebameeldiv mõelda, et 
saan koroonaviiruse, olen mitu nä-
dalat pikali ning võib-olla nakatan 
ka kedagi teist veel.  Seega olen 
otsustanud lasta end vaktsineeri-
da. Piisavalt paljud noored on juba 
Pfizeri vaktsiini saanud, mistõttu 
kõrvaltoimete oht mind ka üleliia ei 
hirmuta. Mul on hea meel, et olen 
tänaseks endale vaktsineerimi-
seks aja broneerinud, saan minna 
suvele vastu veidi rahulikuma sü-
damega ja viimaks hakata ehk ka 
reisimise peale mõtlema.

Ilja
Minu esimene süst Pfizeriga sai 
tehtud 7. aprillil perearsti juures. 
Kolme tunni pärast tekkis tunne, 
nagu oleksin külmetanud. Väsimus 
kasvas, õhtul kerkis palavik ja mis 
kõige hullem – tekkisid luuvalud. 
Need olid nii tugevad, et ma ei saa-
nud eriti liikuda ja öö möödus une-
tult. Nii kestis see hommikuni, pä-
rast seda palavikku enam polnud ja 
luuvalud ka kadusid. Kehv enese-
tunne kestis umbes 24 tundi. 19. 
mail sain juba teise vaktsiinidoosi. 
Loodan, et kõik läheb hästi.

Ilona  
Minu jaoks on vaktsineerimise kü-
simus sama nagu usk ja poliitika. 
See on igaühe vaba valik. Ja selle 
valiku eest vastutame ka ise. En-
ne, kui see otsus vastu võtta, 
peaks vähemalt oma perearstiga 
konsulteerima. Ja peaks arvesta-
ma ka paljude faktoritega, nagu 
enda tervisega, sest see pole su-
gugi nali.

Kristjan
Kuni ma pole kindel nende vakt-
siinide toimes, siis ma eriti ei soo-
viks seda süsti. Olen veendunud 
ka selles, et igasugune  kirurgiline 
operatsioon ei ole hea, kui see 
pole elu ja surma küsimus. Sama-
moodi ei pruugi minu arvates las-
ta endale midagi süstida, kui see 
on suht värske asi ja me näeme, et 
kõrvaltoimed aina tulevad. Ma 
olen veel noor ja tundub, et minu 
immuunsus on ka päris tugev.

Meriväljal uuendatavale 
300-meetrisele teelõigule 
Keskteest kuni Ranniku 
teeni rajatakse 2,75 m laiu-
ne ühesuunaline asfaltee-
ritud sõidutee ning ääreki-
videga sõiduteest eralda-
tud jalg- ja jalgrattatee. 

Kuna tegu on Merivälja koo-
li ja Merivälja lasteaia lähedu-
ses oleva teega, on oluline, et 
remondi tulemusena suureneb 
liiklusohutus. Liikluse rahusta-
miseks paigaldatakse sõidutee-
le kolm teekünnist ning Kõi-
vu tee ristumised Kesktee ja 

Ranniku teega on lahendatud 
tõstetud ristmikena. Merivälja 
lasteaia sissepääsu juurde ra-
jatakse kaheksa parkimiskoh-
ta ja  jalgrattaparkla. Autoliik-
lus jääb Kõivu teel ühesuuna-
liseks ja piirkiirusena kehtib 
õuealal lubatu. Uuendatakse 
tänava all paiknevaid vee- ja 
kanalisatsioonitorustikke ning 
paigaldatakse uued tänavaval-
gustid. Tööde lepinguline mak-
sumus on 432 000 eurot, mil-
lest 162 000 euro ulatuses on 
kaasfinantseerija AS Tallinna 
Vesi. Tööd peavad lõppema 
septembris.

Euroopa meediatööstust ühen-
dav News Media Europe (NME) 
valis asepresidendiks Postimehe 
peatoimetaja Mart Raudsaare. 
NME esindab Euroopas üle 
2500 meediaettevõtte, sealhul-
gas ajalehti, raadioid, TV ja vee-
bikanaleid. Tegemist on 
seega olulise tun-
nustusega nii 
Postimehele 
kui ka Eesti 
meediale 
laiemas 
tähendu-
ses, sest 
NME on 
mõjukas 
organisat-
sioon, mis 
seisab muu-
hulgas eri riikide 
ajakirjanduse kaits-
mise eest globaalkont-
sernide surve vastu. Jutt on siin 
eelkõige reklaamirahast ja küsi-
musest, kuidas maksustada üle-
ilmseid kontserne. Raudsaare 
enda sõnul on tegevusspekter 
lai: lisaks majandusküsimustele 
ja võrdse konkurentsi teemadele 
mõistagi sõnavabadus. Võib vaid 
lisada, et kui meedial pole enam 

raha, siis kipub ka sõnavabadus 
kaduma. Laias laastus võtvat 
Ühendriikide taustaga suurmee-
diakontsernid Eestigi reklaami-
turult omale kuni 50%. Võimalik, 
et vaid NME taolistest suurorga-
nisatsioonidest oleks abi, et sur-

vestada valitsusi kaits-
ma kohalikku 

meediat. Mõis-
tagi paistab 

kõige selle 
taustalt 
suur po-
liitika, 
sest 
Ühend-
riikidega 
soovitak-

se hoida 
häid suhteid. 

Euroopa Ko-
misjon on teata-

vasti viimastel aastatel 
toetanud karmimaid piiranguid 
suurtele tehnoloogiafirmadele. 
Muuhulgas räägitakse Austraa-
lia eeskujul nõudest, et 
Facebook peaks teiste kanalite 
sisu kasutamise eest tasuma. 
Teisalt üritab iga riik siin viljeleda 
oma poliitikat ja NME tööpõld 
on seega määratu.

Kui eelmisel aastal vajutas kriis 
palkade tõusu osas järsult piduri-
le, siis nüüdseks on pilt märksa 
rõõmustavam. Palgainfo agen-
tuuri ja tööportaali CVKeskus.ee 
uuringu järgi on 34% tööandja-
test viimase kuue kuu jooksul 
töötajate põhipalkasid suurenda-
nud ja 23% plaanib palgatõusu 
järgmise poolaasta jooksul. Kõiki 
organisatsiooni töötajaid puudu-
tanud põhipalga kasv on olnud 
5-6%, plaanitav palkade tõus 
jääb sagedamini 3-4% piiresse. 
Üldiselt paistab aga tööjõuturul 
valitsevat samasugune pilt nagu 
enne kriisi. Kohati on mõnel alal 

tööjõupuudus ja see surub palka-
sid ülespoole. Teisalt on kriisist 
enim räsida saanud tegevusala-
del nagu majutuses ja toitlustu-
ses, halduses ja abitegevustes 
ning ka kaubanduses palgad ma-
dalamad kui aasta tagasi. Üsna 
ilmselt hakkab aga sealgi palga-
numbreid ülespoole lükkama pii-
rangutest vabaneva meelelahu-
tuse jaoks raha kulutamine. Li-
saks toestavad palgatõusu pen-
sionireformi tõttu tarbimisse 
jõudvad summad. Need peaksid 
samuti rohkem eluvaimu sisse 
pumpama ka praegu kiratsevate-
le majutusele ja toitlustusele.

Järk-järgult liigume Balti reisi-
mulli taastamise suunas, piduriks 
on siin ennekõike Läti, kus vakt-
sineerimine edeneb kõige aegla-
semalt. Mõistagi on Balti riikide 
vahelise liikluse taastumisest en-
nekõike huvitatud kõigi kolme tu-
rismimajandus. Mulli eelduseks 
on muidugi, et kriitiline osa rah-
vast, 60-70%,  oleks kõigis kol-
mes riigis vaktsineeritud. Uurin-
gufirma NielsenIQ uuringust sel-
gub, et lootust on, aga kas jõua-
me sel suvel mullini, on veel küsi-
tav. Eesti on selles osas kõige 
paremas olukorras ja meil tuleb 

nüüd Lätit-Leedut järele 
oodata. 29% Eesti vas-
tanutest ütles, et nad on koroo-
naviiruse vastu vaktsineeritud, 
Leedus on see näitaja 18 ja Lätis 
vaid 13%. Lootust lisab muidugi, 
et Eestis pooldab vaktsineeri-
mist 68% ja Leedus 64% küsitle-
tutest. Lätis on see protsent 56 
ja üldiselt tundub, et Balti mulli 
avamist, milleks suvel on lootusi, 
jääb pidurdama just Läti. Eestist 
Lätti sisenemisel kehtib praegu 
10-päevane eneseisolatsiooni-
nõue ja sellest ei vabasta ka ne-
gatiivne viirusetest.

Üllatavalt võiks Tallinna ringkon-
nakohus kandideerida mõnele 
olulisele looduskaitseauhinnale, 
sest loodi pretsedent, kus vaid-
lusalune metsaraie lindude pe-
sitsusrahule viidates seisma 
pandi. Pärast seda, kui 29. aprillil 
vastav määrus välja anti, on 
keskkonnaamet järjest pannud 
inimestelt tulnud teadete peale 
raieid seisma. Praeguseks on 
neid peatatud juba kümmekond. 
Üsna ilmselt survestab leebelt 
öeldes ebaeetilist metsaraiet te-
gema ehitusmaterjalide hinna-
tõus maailmaturul. Näiteks Äri-
päeva teatel valitseb ehituses 
olukord, et hinnapakkumisi te-

hakse üheks või kaheks päe-
vaks. Kui selle ajaga tehingut 
lukku ei pane, siis nädala pärast 
võivad hinnad tõusta kuni 20%. 
Üks puittoodetega kaupleva poe 
juhtidest on hiljuti öelnud, et sel-
list hinnatõusu ja probleeme ma-
terjalide saadavusega ei mäleta 
keegi. Kasutatud on omadussõ-
na "pöörane". Taustaks on siin 
mõistagi globaalsed põhjused 
ehk nõudluse kasv nii Aasias kui 
ka Ühendriikides. Ringkonna-
kohtu otsus on seda hinnata-
vam, et kiusatus iga hinna eest 
metsast tulu lõigata, ennekõike 
muidugi erametsaomanike hul-
gas, on suurem kui kunagi.

Algas Kõivu tee remont

Linn avas vaktsineerimiskeskused, kus nüüd on võimalus kaitsesüsti 
saada kõigil, vanusest sõltumata. Kas lähete vaktsineerima?

Mart Raudsaart ootab kohaliku 
meedia kaitsel meeletu tööpõld 

Palgad tõusevad taas  
samamoodi nagu enne kriisi

Läti pidurdab Balti  
reisimulli avamist

Ringkonnakohtule aasta  
looduskaitsja auhind



ARVAMUS  •  24. mai 2021 •  9

Aivar Jarne
aivar.jarne@tallinnlv.ee

"On arusaadav, et keeruli-
sel ajal on kõigil raske ja 
kuskilt tuleb kokku hoida 
– aga kas just laste ar-
velt?" lausus abilinnapea 
Vadim Belobrovtsev riigi 
plaani kohta kärpida huvi-
haridusele minevat 
rahasummat.

"Kahetsusväärne on, et ko-
hati püüab riik oma kärpeid te-
ha kohalike omavalitsuste ar-
velt. See meenutab 2008. aas-
ta masu, mil samuti vähenda-
ti kohalike omavalitsuste tulu-
baasi," ütles Belobrovtsev riigi-
eelarve strateegias ette nähtud 
laste huvihariduse kärbete koh-
ta. "On arusaadav, et keerulisel 
ajal on kõigil raske ning vähe-
nevad nii riigi kui ka omavalit-
suste tulud. Sama selge on see, 
et kuskilt tuleb kokku hoida. 
Aga kas see peab tulema just 
laste arvelt?"

Ta tõi näiteks, et kui 13 aastat 
tagasi võeti ära lasteaiaõpetaja-
te palgatõusu kompensatsioon ja 

ka investeeringute toetus, pan-
di vastutus asjakohaste kulutus-
te kandmise eest – ja pannakse 
ka nüüd – omavalitsusele.

Lisaks kavatseb riik järgmi-
sest õppeaastast loobuda näi-
teks  koolidele e-õppematerja-
lide (Opiq ja Foxcademy) tasu-
ta kasutamisest. "Need kulutu-
sed jäävad omavalitsuste kan-
da, mis Tallinna puhul tähen-
dab ligikaudu miljonit täienda-
vat eurot aastas. Ka need va-
hendid tuleb kuskilt leida," sel-
gitas Belobrovtsev. 

Mõned alad  
kättesaamatuks

Abilinnapea sõnul on konk-
reetsetest mõjudest linna huvi-
haridusele veel raske rääkida, 
sest pole selgunud täpsed sum-
mad, millest riik räägib. Ome-
ti võib karta, et  vaesematest 
peredest pärit noorte võima-
lused hobidega tegeleda vähe-
nevad. Surve alla satub oluli-
sel määral huvihariduse mit-
mekülgsus. "Tõenäoliselt mõ-
jutab see hobisid, mis on kulu-
kamad," mainis Belobrovtsev.  
"Rahastuse riiklikud kärped 

mõjutavad kindlasti ka meie 
võimalusi reageerida noorte 
vajadustele, vastata nende hu-
videle ja ootustele."

Ka riiklikult prioriteetsete 
valdkondade, nt rohepöörde-
ga seonduva temaatika aren-
damine võib sattuda löögi al-
la, sest lisaraha andmise ase-
mel summasid hoopiski kärbi-
takse. "Kindel on, et ühel või 
teisel moel väheneb huviha-

riduse mitmekesisus, kitsene-
vad võimalused tava- ja huvi-
õppe koostööks," tõdes Belob-
rovtsev. 

Riigi toetus poole väiksem
Peaminister Kaja Kallas üt-

les 12. mail riigikogu infotunnis, 
et huvihariduse korraldamine on 
omavalitsuste, mitte riigi ülesan-
ne. "Riik on maksnud omavalit-
sustele toetust huvihariduse kor-

raldamiseks omavalitsuste piires," 
lausus Kallas. "Kohalikud omava-
litsused saavad 2,42 miljardit eu-
rot tulu ja on iga kohaliku oma-
valitsuse enda otsustada, mida ta 
selle rahaga teeb." Peaminister li-
sas, et 2023. aastal kasvavad oma-
valitsuste tulud 3,5%.

Kallas ütles, et laste huviha-
riduse toetus kohalikele omava-
litsustele on seni olnud 14 miljo-
nit eurot, järgmises  riigi eelar-
vestrateegias saab see aga ole-
ma 7 miljonit eurot.

Kärbete vastu on olnud ka 
parlamendi opositsioon. Sot-
siaaldemokraatide juht Indrek 
Saar nentis riigikogus, et riigi 
antav laste huvitegevuse toetus 
on toonud huviringidesse küm-
neid tuhandeid lapsi, kes seal 
enne ei käinud. Ta viitas Tar-
tu Ülikooli aruandele, mis ütleb, 
et aastal 2018 oli huvitegevus-
se kaasatud lapsi üle 93 000 ja 
aasta hiljem juba üle 113 000.

Siiski on ka valitsuse poole 
pealt märku antud, et huviha-
riduse rahastamine vaadatakse 
veel kord üle suvel, kui haka-
takse kokku panema 2022. aas-
ta riigieelarvet.

Belobrovtsev: kas riik peab tõesti minema 
kärpekääridega laste huvihariduse kallale?

pealinn@tallinnlv.ee

Kui Helsingi linnapea Jan 
Vapaavuori ametiaeg lõ-
peb, lahkub ta poliitikast, et 
asuda juhtima Soome 
olümpiakomiteed.

Tallinna linnapea Mihhail 
Kõlvart kohtus reedel veebi 
vahendusel Helsingi meeri Jan 
Vapaavuoriga. Kõneldi kaht sõ-
sarlinna puudutavatel päeva-
teemadel, käsitledes muu hul-
gas nii rohepööret kui ka digi-
lahendusi. Kõneluse alguses oli 
aga jutuks Jan Vapaavuori elu-
kutsevahetus – nimelt asub ta 
Soome olümpiakomitee etteot-
sa ning lisaks liitub nõustajana 
Milttoni nõukoguga.

Hoolimata sellest, et otsesuht-
lus on praegu kõrvale jäänud, 
leidub ühiseid projekte ja jutuai-
net siiski piisavalt. "Nii mu kol-
leeg linnapea Vapaavuori kui ka 
mina rõhutasime, et koostöö on 
eelkõige vajalik viisil, et me suu-
daksime koos teha konkreetseid 
ja käegakatsutavaid asju, et oleks 
ellu viidud konkreetsed projek-
tid," ütles Kõlvart. "Teemasid on 
meil palju: liikuvus, keskkond, 
targa linna projektid, avaand-
metel põhinevad ühised raken-
dused, kaksiklinna ja -regiooni 
ühisturundus ning muidugi di-
givaldkond."

Linnapead leppisid kokku, 
et just need valdkonnad saa-
vad olema uue linnadevahe-
lise koostöömemorandumi ja 
aastate 2022-2025 tegevuska-
va prioriteedid. 

Helsingi linnapea Jan Vapaa-
vuori lahkub poliitikast, kui ta 
on linnapea ametis lõpetanud. 

Nüüd on teada, et Vapaavuo-
ri asub lisaks olümpiakomitee 
juhtimisele ka Miltton Grupi 
nõukogusse ja hakkab nõusta-
ma linnastumise küsimustes. 
"Tänased ennustused on ju, et 
aastaks 2050 elab peaaegu 70% 
maailma inimestest  linnades," 
kinnitas Miltton tegevjuht ja 
partner Annika Arras. "See tä-
hendab, et meie konsultantide-
na peame mõistma linnastumise 

trende ja arenguid, seda, kuidas 
linnakeskkond mõjub inimeste-
le ja kuidas muuta seda nii, et 
inimesed tunneksid ennast lin-
nas hästi. Jan on augustist ala-
tes meie tiimi liige, ja kui meil 
on vaja siin Tallinnas nõu an-
da kellelegi, siis loomulikult ei 
kao ta meie jaoks ära."

Vapaavuori sõnul on praegu 
kõige põletavamad teemad klii-
mamuutused ning digitaliseeri-

mine – viimane muudab maa-
ilma ilmselt rohkem kui miski 
muu. Mõlemad linnapead rõhu-
tasid, et lisaks linnade üha kas-
vavatele koostöövõimalustele 
rahvusvahelistes organisatsioo-
nides ja võrgustikes omab kahe 
naaberlinna strateegiline koos-
töö suurt potentsiaali.  

Korralised kokkusaamised 
Vapaavuori ja Kõlvarti vahel 
on seni toimunud kaks korda 

aastas vaheldumisi Helsingis ja 
Tallinnas ning nende peamine 
eesmärk on kaksiklinna koos-
töömemorandumi tegevuskava 
2018-2021 rakendamine ja uu-
te eesmärkide seadmine. Linna-
peade seekordne ametlik kohtu-
mine jääb viimaseks, kuna nii 
Tallinnal kui ka Helsingil sei-
savad ees kohalikud valimised 
ning Jan Vapaavuori on tea-
tanud poliitikast lahkumisest. 

Tallinna ja Helsingi linnapea 
arutasid virtuaalselt keskkonna üle

Eelmise aasta alguses said linnapead Mihhail Kõlvart ja Jan Vapaavuori kohtuda Tallinnas veel otse, viirust kartmata. Albert Truuväärt

Belobrovtsevi sõnul jäävad hätta just vaesematest peredest pärit lap-
sed. Mats Õun

Kose pargi 
mänguväljak  
läbib põhjaliku 
uuenduse
Rahvakooli tee 3 mänguvälja-
kust Pirital Kose pargis saab 
hariv ja paljude liikumisvõima-
lustega vaba aja veetmise 
koht. Sinna  paigaldatakse 
uued atraktsioonid, mis paku-
vad lastele mängu käigus 
teadmisi looduse kohta. Näi-
teks on väikelaste alal kolm-
nurkne puidust astmeline torn, 
mis imiteerib sipelgapesa, väl-
jakule paigaldatakse sipelga ja 
mesilase kujuga vedrukiiged.

Samuti tulevad väljakule 
väiksematele lastele mõeldud 
asfaldimängud nagu klassika-
line keks, tähestik ja loomajäl-
jed ning liumäed, tegelussein 
jm füüsist arendavad atrakt-
sioonid. Laste rattasõiduos-
kuste lihvimiseks rajatakse 
parki trikirattarada. Täiskas-
vanuid ootavad kardio- 
treeningu ratas ja mitu tree-
ninguseadet, mis sobivad ka 
ratastoolis liikujate jaoks. 
Park uueneb augusti lõpuks 
164 995 euro eest. 

 

Reidi teel saab 
jäätist, karas-
tusjooke ja  
kehakinnitust 

Reidi tee promenaadil on ava-
tud kolm kioskit, kust müüak-
se jäätist, karastusjooke ja tä-
navatoitu. Jäätist ja karastus-
jooke müüb promenaadil kol-
mes kohas Tammede all OÜ, 
tänavatoitu pakub YS Inves-
teeringud OÜ. Et ka lastel 
oleks Reidi tee promenaadil 
tegevust, saavad vanemad 
neile seal rentida pedaalauto-
sid.

 

Keskturg avas 
tänavatoiduala 
Turgutus
Keskturg avas tänavatoiduala 
Turgutus, kus saab nautida eri  
tänavatoitu ja veeta aega vä-
lialal. Tänavatoiduala koon-
dab oma valdkonna tipptegi-
jaid, ühe katuse all on Han 
Köök, Burger Kitchen, Keba-
boom, Samsa Family Bakers 
ning juunist lisandub ka Kaja 
Pizza Köök. Nime aitas leida 
kohalik kogukond – Keskturu 
Facebooki lehel said kõik 
soovijad meelepärast nime 
pakkuda. Kokku laekus ligi 
250 nimevarianti, mille hul-
gast valiti võitja. Keskturg on 
läbinud värskenduskuuri, et 
juba enne suuremaid ehitus-
töid pakkuda külastajatele 
paremaid tingimusi. Turgutus 
on avatud iga päev kella 11-
19, alal on kokku 80 istekohta.
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Kai Maran
kai.maran@tallinnlv.ee

Elurikkuse kuu õpetab loo-
dusharuldusi tundma, mat-
karadadel orienteeruma ja 
oskuslikult taimi istutama.

Parkide päeval 25. mail juha-
tab dendroloog Olev Abner hu-
vilised  liigirohkesse Hirvepar-
ki, tema sõnul kasvab põhjatuul-
te eest varjatud Toompea nõlva 
aluses pargis meie kliimas üliha-
ruldasi puuliike.

"Hirvepargis kasvab praegu 
rohkem kui sada eri liiki puid ja 
põõsaid," rääkis Abner. "Kõige 
haruldasem neist on Põhjamaa-
de kõrgeim ja jämedaim pesaja-
te lehtedega harilik vaher, mille 
rohelise lehestiku alt võib aga ka 
puud tähele panemata mööduda. 
Samuti leidub pargis vanu ja vää-
rikaid punaselehiseid vahtraid." 

Varem kasvasid sellel kolme ja 
poole hektari suurusel alal põhi-
liselt kuused ja männid, nagu va-
nadelt fotodelt näha. Parki hak-
kas kujundama Tallinna aian-
dusselts 1865. aastal ja taimes-
tiku uuendamisel on lisandunud 
mitmeid haruldusi. "Dendroloo-
giline haruldus on 2008. aastal 
istutatud tugev ja elujõuline tii-
vakujulise viljaga kaukaasia tiib-
pähklipuu," ütles Abner. 

Retk Hirveparki algab kell 
17, täpsem info kogunemiskoha 
kohta tuleb pärast linna veebi-
lehe kaudu registreerimist osa-
leja meilile. 

Loodusretke Kalamaja kalmis-
tupargis juhib samal päeval mat-
kajuht Margit Salmar. "Mul on 
väga hea meel, et Tallinna lin-
nas on selliseid liigirikkaid põ-
lispuudega linnaparke," rääkis 
Salmar. "See on suur väärtus, 
mis lubab meil linnakeskkonnast 
puhata. Kalmistupargi keskel on 
isegi võimalik mediteerida! Seal 
kohtab saja-aastaseid pärnapuid 
ja tammesid, kõrgeid peagi õitsele 
puhkevaid kastaneid. Praegu on 
pargis ilusates kollastes õites  for-
süütia. Looduslik keskkond mee-
litab huvilisi sinna rühmatreenin-
guidki harrastama."

Pärna peab Salmar naiselik-
kuse võrdkujuks: "Pärn annab 
endast kõik, kasutada saab nii 
tema vitamiinirikkaid õisi, võr-
seid kui ka koort. Meiegi võik-
sime anda endast kõik, et teda 
hoida ja kasvatada. Pärn on vä-

ga visa, ajades oma võsusid jul-
gelt ja uhkelt. On ta ka ju püha 
hiiepuu. Õitsvate pärnade lõhn 
on fantastiline!"    

Retk Kalmistuparki algab kel-
latorni juurest kell 18.30 ja sinna 
saab samuti registreeruda linna 
kodulehe kaudu. 

Linna keskkonna- ja kommu-
naalamet algatas elurikkuse kuul 
seiklusliku e-viktoriinide sarja, 
kus linna rohealadega tutvudes 
saab nutiseadme kaudu virtuaal-
selt põnevaid viktoriiniküsimusi 
lahendada. E-viktoriin on män-
gijatele avatud 30. juunini, tead-
misi saab testida Paljassaare ra-
dadel, Pae pargis, Pirita jõeorus 
ja Mustamäe-Nõmme maastiku-
kaitsealal.  

Botaanikaaias saab 30. mail 
aga reaalsete istutustöödega tut-
vust teha. "Näitan ette, kuidas 
ühe rododendroni istutamine 

käib. Millist mullasegu ta vajab 
ja kuidas õiget istutamiskõrgust 
valida, sest liiga sügavale taime 
istutada ei tohi," kutsus Abner 
aiahuvilisi osalema. "Ringkäi-
gul saab näha, kui erinevad sel-
le taime liigid võivad olla. Maa-
ilmas on neid üle 800, meil ligi 
60 – osa just õitsele puhkemas! 
See on meie laiuskraadil üks vä-
heseid taimeperekondi lehtpuu-
de ja -põõsaste seast, mille hul-
gast saab valida ka igihaljaid lii-
ke. Kui jaanuaris on väljas pluss 
viis kraadi, võib dauuria rodo-
dendron meil juba õitseda. Prae-
gu õitsevad Hiina, mai lõpus ka 
Põhja-Ameerika ning Ida-Aasia 
päritolu liigid."

Kell 12 ja 14 algavasse töö-
tuppa pääseb sissepääsupiletiga, 
kogunemine kassa juures. Mak-
simaalne osalejate arv on 25. 

Jaanika Valk
jaanika.valk@tallinnlv.ee

Arendajad peavad rajama 
piisavalt parkimiskohti maja 
hoovi või maja alla, et elani-
kud ei pargiks kesklinnas 
tänavaid umbe.

Linn plaanib muudatust, et tä-
naval parkimiseks ei saaks sood-
sat luba kesklinna inimesed, kes 
elavad pärast 1. jaanuari 2022 
ehitusloa saanud majades. Sama 
kehtib ka oluliste juurde- ja üm-
berehituste kohta, näiteks pöö-
ningukorruse väljaehitamisega 
tekkivate uute korterite 
puhul.

"Viimasel ju-
hul ei saa soo-
dusparkimis-
luba juurde-
ehitatava-
te korteri-
te elanikud. 
Nendele, 
kes on ma-
jas elanud en-
ne tuleva aasta 
1. jaanuari, jääb 
soodustus kehtima," 
selgitas abilinnapea And-
rei Novikov. Ta lisas, et muuda-
tus peaks piirama tänavate um-
be parkimist ja suunama aren-
dajaid looma parkimiskohti ma-
jade hoovides. 

Neile, kes juba kasutavad ela-
niku soodusluba, hakkab kehti-

ma kord, et ühe korteri kohta 
saab parkimissoodustust vaid 
ühele autole senise piiramatu ar-
vu asemel. "Praegu võib ühe va-
nalinna korteri aadressile regist-
reerida kasvõi kaheksa sõidukit," 
selgitas abilinnapea. "Kinnisva-
raarendajad kurdavad, et miks 
linn nõuab teatud arvu parki-
miskohtade ehitamist, kui ini-
mesed mõistavad, et tänaval on 
palju odavam parkida kui nor-
matiivi alusel ehitatud parkimis-
kohal. Siin on tõesti vastuolu." 

Fiktiivsed sissekirjutused
Erakonna Eestimaa Rohelised 

juhi Züleyza Izmailova hin-
nangul on fiktiivsete 

sissekirjutuste väl-
timiseks muu-
datused vaja-
likud. Lisaks 
tuleks tema 
hinnangul 
tasulist parki-
misala laien-

dama. "Pika-
ajalise parkimi-

se eest tuleks kü-
sida tasu kõikides 

paikades linnas, mis 
on umbe pargitud," märkis 

ta. "Rohkem võiks olla kasutusel 
ajalise piiranguga parkimist. Näi-
teks nii, et paar tundi on väljas-
pool kesklinna parkimine tasuta, 
hiljem aga tasuline. Elanikelt ühe 
kuu kaupa võetud parkimistasu 
ning kõikide avalike eraparkla-

te, sealhulgas kaubanduskeskus-
te aastane parkimismaks peaks 
laekuma linnakassasse." 

Roheliste juhi hinnangul on 
praegune linna küsitav sood-
sam parkimistasu liiga jäik. "Sel-
le saab ainult aasta kaupa, peab 
olema võimalik ka ühe kuu kau-

pa," leidis ta. "See motiveeriks 
inimesi vähem autot omama ja 
rohkem rendiautosid kasutama 
ning väheses kasutuses olevaid 
autosid mujal hoidma."

Kõige olulisem on aga Izmai-
lova sõnul kehtestada riigi tasan-
dil CO2 põhine auto registree-

rimis- ja aastamaks, mille tu-
lu läheks kohalikule omavalit-
susele säästvate liikumisviiside 
arendamiseks.

Tallinna tasuline parkimis-
ala on praegu jagatud 11 tsoo-
niks ning inimesel on võimalik 
taotleda soodusparkimisluba sel-

les tsoonis, kus ta elab Kolmas 
linna kavandatav muudatus on 
ühe elanike parkimistsooni jaga-
mine kaheks. Selle otsuse taga 
on peamiselt Merko Ehitus Eesti 
arendatav Uus-Veerenni asum.

Üks parkimistsoon kaheks
Probleem on selles, et kuigi 

Merko on välja ehitanud maa-
alused parklad, ei soovi sugugi 
kõik korteriostjad parkimiskoha 
eest maksta. Kuna uute elamu-
te ümbruses eriti parkimisruumi 
pole, pidid uued elanikud par-
kima oma sõidukeid teisel pool 
Veerenni tänavat miljööväärtus-
likus piirkonnas ning sellega suu-
rel määral sealseid tänavaid koor-
mama. Selle vältimiseks jagatak-
se senine kaheksas parkimistsoon 
kaheks, poolitajaks on Veerenni 
tänav nii, et Uus-Veerenni elani-
kud ei saa enam parkida Kodu 
pargi naabruses.

Merko projektide arendus-
direktor Alar Toomik ütles, et 
paljud nende kliendid eelista-
vad kesklinna elupaigana just 
seetõttu, et see võimaldab loo-
buda isiklikust autost. "Sellest 
vaatest on linna plaan vähen-
dada soodustingimustel parki-
misvõimaluste pakkumist loo-
giline. Samuti on mõistetav, 
et linn reguleerib kesklinna 
liiklusvooge ja parkimiskorral-
dust vastavalt piirkonna tege-
likele ja perspektiivsetele va-
jadustele."

TEED TÜHJEMAKS: Parkimine uute 
majade juures kolib tänavalt hoovi

Kuigi linn on loonud vanalinna elanikele parkla, on tänavaääred ikka tihedalt täis pargitud. Scanpix

Kesklinnas 
elades pole  

autot tingimata 
vaja, ometi on  

tänavad umbes.

KLANDORF: Sündmused aitavad 
elurikkust meie ümber märgata
"Elurikkuse kuuga soovime 
vääriliselt tähistada 
üle-eestilist loo-
duskaitsekuud. 
Erilist tähele-
panu pööra-
me liigirikku-
se märkami-
sele, säilitami-
sele ja mitme-
kesistamisele 
meie linnas," ütles 
abilinnapea Kalle Klandorf. 

"Looduskeskkond ja elurik-
kus ei eksisteeri ju üksnes 

metsas või pargis, vaid see on 
igapäevaselt meie ümber. 

Soovime, et linnaelani-
kud seda senisest 

enam märgata ja 
väärtustada oskak-
sid, seda ka kohta-
des, kus ehk esma-
pilgul näib olevat 

üksnes asfalt ja kivi-
majad. Fookuses on 

ennekõike mesilased ning 
teised tolmeldajad kui võtme-
tähtsusega tegelased elurik-
kuse hoidmisel." 

Tallinnas elab 138 kaitsealust looma

• Tallinn on põhjamaisele 
asukohale vaatamata väga 
rikkaliku maastiku ja loodu-
sega, kus võib kohata mujal 
Euroopas haruldaseks 
muutunud taimi ja loomi. 
Maastikku rikastavad 
rannad ja luited, klint 
ja metsad, loopeal-
sed ja niidud, sood 
ja mageveekogud. 

• Samuti on säilinud 
mitmed suured ro-
healad, mida linnud, 
nahkhiired ja tolmeldajad 
kasutavad rändekoridoride-
na. Viimasel kahel kümnen-

dil on linnas registreeritud 
138 liiki kaitsealuseid loomi, 
kellest enamuse moodusta-
vad linnud. 

• Tallinn on Euroopa orhidee-
rikkamaid pealinnu – siin on 

leitud kasvamas 14 liiki 
looduslikke orhi-

deesid. Eestis 
kasvab kokku 36 
orhideeliiki, mis 
on kõik kaitse all. 

• Elurikkuse kuu te-
gemistega saab tut-

vuda veebilehel https://
www.tallinn.ee/est/elurik-
kus/Elurikkuse-kuu-2

Parkide päev viib taimeharuldusi avastama
Botaanikaaias saab 30. 

mail istutamisega tutvuda. 
Albert Truuväärt
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"Linn on tulnud riigile appi ja 
meie ülesanne on aidata 
kaasa kõigi linnakodanike 
vaktsineerimisele," ütles 
linnapea Mihhail Kõlvart.

Möödunud nädalal avas Tal-
linn kaks vaktsineerimiskes-
kust – Kaja keskuses ja Ton-
diraba hallis. "Mina olen lap-
seootel ja arst ütles, et võin vä-
ga raskelt haigeks jääda, seega 
tuleb mul kindlasti lasta end 
vaktsineerida," ütles ootejär-
jekorras seisev Triin. "Oleksin 
seda muidu ka teinud, et vii-
rust seljatada. Mina saan täna 
Pfizeri vaktsiini."

"Kui tasuta antakse, siis tuleb 
ikka võtta. Nali naljaks, olukord 
on tõsine ja parem on vaktsiin 
ära teha," arvas Silver.

"Ega muidu sellest viirusest 
lahti ei saa, kui ei vaktsinee-
ri. Minu kindel sõnum teistele 
on – üle saame me sellest vas-
tikust haigusest ainult võimali-
kult paljusid inimesi vaktsinee-
rides," lausus Margit.

Vaktsineerija Theresa kinni-
tas, et inimesed tulevad vaktsi-
neerima väga heatujuliselt ja on 
aru saada, et nad on seda vä-
ga kaua oodanud. "Õnneks ei 
ole meil tulnud kokku puutu-
da vandenõuteooriatega, nagu 
kiibistaks me inimesi või süsti-
taks elus viirust, siinne olukord 
on väga mõistlik," selgitas naine. 

"Mõne üksiku asemele, kes 
kohale ei ilmunud, leidsime ko-
he ka uued inimesed, nii et kõik 
sai tehtud," lisas Lääne-Tallinna 
Keskhaigla juhatuse esimees dr 
Arkadi Popov.

Linnapea ütles, et vaktsineeri-
miskeskuste loomisega on Tallinn 
ennegi riiki aidanud ja aitab ka 
edaspidi. "Võib öelda nii, et linn 
on tulnud riigile appi, et kõik lin-
nakodanikud saaks vaktsineeri-
tud," lausus Kõlvart. "Selleks ole-
me panustanud linna ruumidega, 
leidnud inventari ja kohapealsed 
korraldajad. Vaktsineerimist vii-
vad läbi linnahaiglad ning selle 
tarvis oleme linna eelarvest and-
nud 100 000 eurot. Aga see pole 
ainult raha, vaid ka abiks olevad 
inimesed ja materiaalne baas."

Kõlvarti sõnul oleks muidu-
gi lihtsam, kui kogu vaktsinee-
rimise protsesse käiks ka linna 
enda kontrolli all. "Aga kuna 
kogu planeerimine, vaktsinee-
rimisele registreerimine ja sel-
le läbiviimine on ikka riigiasu-
tuste vastutusel, siis meie osuta-
me rohkem passiivset abi," lau-
sus ta. "Meil on sellega ka va-
rasem kogemus olemas ja see-
pärast peaks kõik laabuma. Ol-
les ise külastanud neid uusi ava-
tud keskusi, saan öelda, et huvi 
vaktsineerimise vastu on suur 
ning soovijaid on olnud rohkem 
kui vaktsiine pakkuda. Aga see 
sõltub ka vaktsiinidooside saa-
bumisest, linn omalt on igati 
valmis vaktsineerimise tempo 
tõstmisele kaasa aitama."

TEATED DETAILPLANEERINGUTEST

Pirita Linnaosa Valitsus korraldab Me-
rivälja tee 33  projekteerimistingimus-
te  eelnõu   avaliku väljapaneku.
Projekteerimistingimuste eelnõuga  saab 
tutvuda  7.06. – 21.06. 2021 Pirita Linna-
osa Valitsuses Kloostri tee 6 toas 128, 
tööpäevadel.
Võimalusel palume tutvuda materjalide-
ga elektroonilisel teel. Huvitatud isikuil 
on samal ajavahemikul võimalik  ka kirja-
likke ettepanekuid ja vastuväiteid esita-
da. Kui nimetatud tähtaja jooksul ettepa-
nekuid või vastuväiteid ei esitata, soovib 
haldusorgan asja arutada ilma avalikku 
istungit läbi viimata.
Merivälja tee 33  kinnistu on ärimaa siht-
otstarbega, suurus 9372 m².
Merivälja tee 33 kinnistul kehtib Tallinna 
Linnavolikogu 21.02.2013 otsusega nr 18 
kehtestatud Merivälja tee 33 kinnistu de-
tailplaneering, milles määrati ärimaa siht-
otstarbega kinnistule ehitusõigus kuni 2 
maapealse ja 1 maa-aluse korrusega äri-
hoone ehitamiseks. Kasutusotstarbelt 
kavandati ärihoone puhkepiirkonda tee-
nindavana – esimesele korrusele  pla-
neeriti restoran ning ranna kasutajaid 
teenindavad tualetid, riietus- ja pesemis-
ruumid, teisele korrusele motellitüüpi 
majutusasutus. Kuna Merivälja tee 33 
kinnistu on seni suvisel perioodil harju-
muspäraselt kasutuses olnud Pirita ran-
da teenindava parklana, siis on planeeri-
tud parkimiskohtadest 64 parkimiskohta 
ette nähtud avalikult kasutatavateks.
Tallinna Linnaplaneerimise Ametile esita-
ti projekteerimistingimuste taotlus ja es-
kiislahendus Merivälja tee 33 kinnistule 
ärihoone ja alajaama püstitamiseks ning 
ehitise kasutamise otstarbe täpsustami-
seks; detailplaneeringus määratud arhi-
tektuuriliste, ehituslike ja kujunduslike 
tingimuste täpsustamiseks; ehitise tee-
nindamiseks vajaliku ehitise võimaliku 
asukoha täpsustamiseks; haljastuse, 
heakorra ja liikluskorralduse põhimõtete 
täpsustamiseks. Ehitusseadustiku § 27 
lg 4 kohaselt võib pädev asutus anda 
ehitusloakohustusliku hoone ehituspro-
jekti koostamiseks projekteerimistingi-
musi, millega täpsustatakse detailpla-
neeringus käsitletud ehitise kasutamise 
otstarvet; detailplaneeringus määratud 
arhitektuurilisi, ehituslikke või kujundus-

likke tingimusi; ehitise teenindamiseks 
vajaliku ehitise võimalikku asukohta; hal-
jastuse, heakorra või liikluskorralduse 
põhimõtteid.
Projekteerimistingimuste eelnõuga saab 
tutvuda  Tallinna planeeringute registris 
aadressil https://tpr.tallinn.ee/Detail-
Planning/Details/DP027030#tab35 
Merivälja tee 33 kinnistu detailplanee-
ring (dokumentide nägemiseks peab ID 
kaardiga sisse logima).

Kristiine linnaosa valitsus avalikustab:
Siidisaba 3 kinnistu ja lähiala detailpla-
neeringu 07.-21.06.2021.
Tallinna Linnavalitsuse 28.04.2021 kor-
raldusega nr 427 on vastu võetud Siidi-
saba 3 ja lähiala detailplaneering. 
Detailplaneeringu koostamise eesmärk 
on määrata Siidisaba 3 kinnistule ehitus-
õigus kuni 4 maapealse ja 1 maa-aluse 
korrusega korterelamu ehitamiseks.
Lisaks antakse detailplaneeringus hea-
korrastuse, haljastuse, juurdepääsude, 
parkimise ning tehnovõrkudega varusta-
mise põhimõtteline lahendus.
Materjalidega on võimalik tutvuda Tallin-
na Linnavalitsuse teenindusbüroos Va-
baduse väljak 7 ja Kristiine Linnaosa Va-
litsuses Metalli 5 infoletis esmaspäeval 
9.00-13.00 ja 14.00-18.00, teisipäeval, 
kolmapäeval, neljapäeval 9.00-13.00 ja 
14.00 -17.00, reedel 9.00 -13.00 ja 14.00 
-16.00 ning planeeringute registris  
http://tpr.tallinn.ee/tpr/.  

Haabersti Linnaosa Valitsus  avalikus-
tab  ajavahemikus 26.05-10.06.2021
Vana-Rannamõisa tee 32 elektrivarustu-
se projekteerimistingimuste eelnõu, et 
paigaldada elektri maakaabelliin 0,4 kV 
ja kaks liitumiskilpi.
Detailplaneeringu kehtestamise järgselt 
on Elektrilevi OÜ väljastanud Vana-Ran-
namõisa tee 32a, 32b ja 32c tarbimis-
kohtade elektrienergiaga varustamiseks 
lähteülesande nr 336371. Selle lähte-
ülesande alusel on ette nähtud Vana-
Rannamõisa tee 32a kinnistu elektriva-
rustuse tagamiseks projekteerida ja ehi-
tada ühekohaline liitumiskilp kinnistul 
paiknevale elektrivarustuse õhuliini mas-
tile. Vana-Rannamõisa tee 32b ja 32c 
kinnistute elektrivarustuse tagamiseks 

projekteerida ja ehitada kahekohaline lii-
tumiskilp kinnistute piirile, liitumiskilpide 
toide tuleb tagada maakaabliga olemas-
olevast mastist Rannamõisa tee 32a kin-
nistul. Elektrilevi OÜ poolsete selgituste 
alusel ei ole detailplaneeringu kohase 
elektrivarustuse lahenduse realiseerimi-
ne majanduslikult ja insener-tehniliselt 
otstarbekas, sest kinnistute liitumistaot-
lused on tehtud väiksemale amperaažile 
kui kehtivas detailplaneeringus kavanda-
tud. Avalik väljapanek toimub Haabersti 
Linnaosa Valitsuses, Ehitajate tee 109a/1  
II korrusel nimetatud ajavahemikus töö-
aja jooksul. Lisainfo telefonil 6404 467.

Põhja-Tallinna Valitsus teatab:
1. Kopli tn 2a // 2b, Vana-Kalamaja tn 2e, 
Kesk-Kalamaja tn 3 kinnistute detailpla-
neeringu avalik väljapanek
Põhja-Tallinna Valitsus ja Tallinna Linna-
planeerimise Amet avalikustavad ajava-
hemikus 07.06 - 21.06.2021 Tallinna Lin-
navalitsuse 05.05.2021 korraldusega nr 
461 vastu võetud Põhja-Tallinnas asuva 
0,26 ha suuruse maa-ala kohta koosta-
tud Kopli tn 2a // 2b, Vana-Kalamaja tn 
2e, Kesk-Kalamaja tn 3 kinnistute detail-
planeeringu, K-Projekt Aktsiaseltsi töö 
nr 15107.
Detailplaneering on koostatud eesmärgil 
liita Kopli tn 2a // 2b, Vana-Kalamaja tn 
2e, Kesk-Kalamaja tn 3 kinnistud, mää-
rata moodustatava krundi sihtotstarbeks 
äri- ja elamumaa, määrata moodustata-
vale krundile ehitusõigus kuni 5 maa-
pealse ja 1 maa-aluse korrusega äriruu-
midega korterelamu ehitamiseks ja krun-
di kasutamise tingimused. Planeeringu-
alale on tagatud juurdepääs avalikult ka-
sutatavalt Kopli tänavalt ja 
Kesk-Kalamaja tänavalt.
Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 
määrusega nr 3 kehtestatud Tallinna üld-
planeeringu kohaselt on antud ala juht-
otstarve korruselamute ala, mis on mõel-
dud põhiliselt kahe- ja enamakorruselis-
tele korterelamutele, kus võivad paikne-
da kõik elurajooni teenindavad asutused, 
kaubandus-teenindusettevõtted jm. De-
tailplaneering on kooskõlas Tallinna üld-
planeeringuga.
Planeeritud ala asub Tallinna Linnavoli-
kogu 26. jaanuari 2006 otsusega nr 8 al-

gatatud ja koostamisel oleva Põhja-Tal-
linna linnaosa üldplaneeringu kohaselt 
Kopli tn 2a // 2b, Vana-Kalamaja tn 2e, 
Kesk-Kalamaja tn 3 kinnistute osas se-
gahoonestusalal ja ülejäänud osas liik-
lusalal. Segahoonestusalale võib kavan-
dada kaubandus- ja teenindusettevõt-
teid, äri- ja büroohooneid, elamuid, ühis-
kondlikke ehitisi, keskkonda mittehäirivat 
väiketootmist jm linnalikku elukeskkonda 
teenindavaid funktsioone. Detailplanee-
ring vastab koostatavale Põhja-Tallinna 
linnaosa üldplaneeringule.
Detailplaneeringu materjalidega saab 
tutvuda ülalnimetatud ajavahemikus 
tööpäeviti Põhja-Tallinna Valitsuse info-
saalis, Niine tn 2 ja Tallinna Linnavalitsu-
se infosaalis, Vabaduse väljak 7 ning 
elektroonselt Tallinna planeeringute re-
gistris aadressil https://tpr.tallinn.ee/De-
tailPlanning/Details/DP041780.
2. Hipodroomi tn 1 // Paldiski mnt 50 kin-
nisasja osas kehtiva detailplaneeringu 
tingimusi täpsustavate projekteerimis-
tingimuste eelnõu ja taotluse avalik väl-
japanek

Põhja-Tallinna Valitsus ja Tallinna Lin-
naplaneerimise Amet avalikustavad 
Paldiski mnt 50 kinnistu ja lähiala de-
tailplaneeringu tingimusi täpsustavate 
projekteerimistingimuste eelnõu  07.06 
- 21.06.2021. Projekteerimistingimuste 
eelnõu ja taotlus koos lisamaterjalide-
ga on tööpäeviti avalikul väljapanekul 
Põhja-Tallinna Valitsuse infosaalis, Nii-
ne tn 2.
Tallinna Linnaplaneerimise Ametile on 
esitatud  projekteerimistingimuste taot-
lus nr 2111002/04722 Hipodroomi tn 1 // 
Paldiski mnt 50 kinnistu osas kehtiva de-
tailplaneeringu tingimuste täpsustami-
seks. Kinnistule soovitakse püstitada äri-
pindadega büroohooned ning sellega 
seoses täpsustada detailplaneeringus 
käsitletud ehitise kasutamise otstarvet, 
hoonestusala tingimusi, hoone kõrgust, 
hoone arhitektuurilisi ja ehituslikke tingi-
musi ning haljastuse, heakorra ja liiklus-
korralduse põhimõtteid.
Hipodroomi tn 1 // Paldiski mnt 50 kin-
nisasi asub alal, mille ehitusõigus on 
määratud Tallinna Linnavolikogu 
02.06.2011 otsusega nr 93 kehtestatud 

Paldiski mnt 50 kinnistu ja lähiala de-
tailplaneeringus (DP028900, edaspidi 
DP). Lisaks jääb kinnisasi osaliselt Va-
bariigi Valitsuse 20.05.2003 määruse 
nr 155 Tallinna vanalinna muinsuskait-
seala põhimääruse kohasesse Tallinna 
vanalinna muinsuskaitseala kaitse-
vööndi vaatesektorisse.
Tallinna Linnavolikogu 11.01.2001 mää-
rusega nr 3 kehtestatud Tallinna üld-
planeeringu kohaselt jääb Hipodroomi 
tn 1 // Paldiski mnt 50  kinnisasi alale, 
mille maakasutuse juhtotstarve on 
ühiskondlike ja puhkeehitiste ala. DP 
kehtestamisega on muudetud Tallinna 
üldplaneeringu juhtotstarvet korrus-
elamute ala juhtotstarbele vastavaks. 
Tallinna üldplaneeringu seletuskirja 
kohaselt on korruselamute ala põhili-
selt kahe- ja enamakorruseliste korte-
relamute ala, kus võivad paikneda ela-
mupiirkonda teenindavad asutused, 
kaubandus-teenindusettevõtted jm. 
Tallinna Linnavolikogu 26. jaanuari 
2006 otsusega nr 8 algatatud Põhja-
Tallinna linnaosa üldplaneeringu koha-
selt jääb kinnistu peamiselt ettevõtlu-
sele suunatud segahoonestusalale 
ning keskuse ala poolavaliku ruumi 
alale. Projekteerimistingimuste eelnõu 
on koostatud vastavalt EhS § 27 lg 4 p 
1, 2 ja 7 säilitades detailplaneeringu 
põhilahenduse, s.t projekteerimistingi-
mused ei sisalda detailplaneeringu 
olemuslikku muutmist.
Projekteerimistingimuste eelnõu, taotlu-
se nr 2111002/04722  ja selle lisamater-
jalidega on võimalik tutvuda ka elekt-
roonselt ehitisregistri veebilehe kaudu 
aadressil https://www.ehr.ee ning Tallin-
na planeeringute registris aadressil htt-
ps://tpr.tallinn.ee/DetailPlanning/De-
tails/DP028900.
Huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib 
avatud menetluse korras antav õigusakt 
puudutada, on õigus esitada menetlust 
läbiviivale haldusorganile eelnõu või 
taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväi-
teid kuni 21.06.2021. Juhul kui nimetatud 
tähtaja jooksul ettepanekuid või vastu-
väiteid ei esitata, soovib haldusorgan as-
ja arutada ilma avalikku istungit läbi vii-
mata (alus haldusmenetluse seadus § 
50 lõige 3).

VAKTSINEERIJA: Inimesed 
on kaitsesüsti üle rõõmsad

Luba minna vaktsineerima va-
nusest sõltumata, on toonud 

vaktsineerimiskeskused huvi-
lisi täis. Pildil kaitsesüstimine 

Ida-Tallinna Keskhaiglas.
Mats Õun
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Eestlased ostavad keskmiselt 
kolm kuni neli uut riideeset kuus 
ning paljud vanad rõivad kuulu-
vad äraviskamisele. Moedisainer 
ja kunstiakadeemia vanemtea-
dur Reet Aus püüab sellega või-
delda, luues vanadest riietest uu-
si ja trendikaid. Pealinn tegi te-
maga intervjuu.

Teie särkidel kujutatud üles suu-
natud nool sai noorte seas väga 
populaarseks – mida see nool tä-
hendab?

Üks esimesi T-särgi disaine, 
mis me tegime, tuli kunagi  teh-
nilistel põhjustel niisuguste pro-
portsioonidega, et olid nagu noo-
led, ja see stiil ongi meil jäänud 
põhiliseks. Nool sündis seitse-ka-
heksa aastat tagasi, kui alustasi-
me Bangladeshis ühes suures te-
hases esimest katsetust. Tegime 
analüüsi, mis jäägid meile jää-
vad, ja hakkasime neid tagasi 
ringlusse suunama. Seal olid siis 
teatud 30-sentimeetrised lõikus-
jäägid. Nool aga sümboliseerib 
väärtustava taaskasutuse mee-
todit ehk selle materjali väärtu-
se tõstmist, mis on muidu mää-
ratud prügilasse minema. Ma-
terjali väärtus selles ahelas tõu-
seb ülespoole. Ja need proport-
sioonid tulid välja sellest, kuidas 
mingeid juppe kasutada.

Kuna me oleme aeglase moe 
kaubamärk, siis me ei vaheta oma 
tooteid iga paari kuu ega ka iga 
hooaja järel välja, vaid laseme 
edasi, kui need meie klientide-
le meeldivad.

Nii et tegelikult tehakse teie di-
sainitud rõivad valmis Bangla-
deshis. Kas siis Aasia vabrikute 
suurtoodang polegi see, mis eriti 
keskkonda reostab?

Jah, põhiline keskkonnamõ-
ju tuleb suurtootmisest. Samas 
meie toodame tehastes, mis on 
sertifitseeritud. Sul peab olema 
oma tootjatega hea suhe. Ma käin 
igal aastal kohapeal nende toot-
mist kontrollimas, sest teist või-
malust ei ole ja meie siin libas-
tuda ei saa. Seda riski ei tahaks 
võtta, et midagi on keskkonna-
vaenulikult ja orjatööga toode-
tud. Kui tehas end sertifitseerib, 
nõuab see palju raha ja on üs-
na tüütu. Sisse tuuakse audit ja 
iga kolme aasta tagant auditee-
ritakse uuesti.

See on siis tõsine asi? Pole vaid 
nii, et kirjutad sildile, kui kesk-
konnasõbralik on riideese? 

Nii ja naa, tehakse ka palju 
nn rohepesu. Kui on lihtsalt kir-

jutatud, et me kasutame orgaa-
nilist kangast, aga ei ole lisatud, 
et see kangas on ökosertifitsee-
ritud, ja seda sertifikaadi märget 
seal ka pole, siis loomulikult sa 
ei saa seda usaldada. Nii tehak-
se hästi palju.

Kui arvestada ka transpordikulu 
ja -saastet, siis kas poleks targem 
rõivaid ikka Eestis toota? 

Eesti moetööstus on võrrel-
des Euroopa tööstustega ju väi-
ke ja ka meie tootmine on hästi 
väike. Samas on Eesti tööstusel 
väga suur keskkonna jalajälg, se-
da tänu energiale, mida me siin 
kasutame. Igal aastal arvutatak-
se välja kuupäev, millal saavad 
planeedi Maa kõik selleks aas-
taks olemas olevad ressursid ära 
kasutatud. Eelmisel aastal said 
need ressursid ära kasutatud au-
gusti keskel, kuid Eesti kasutas 
sel aastal oma ressursid ära ju-
ba märtsi lõpul. See tähendab, et 
elame juba oma laste ja tulevi-
ku arvelt. Eestil pole midagi hõi-
sata – kuigi me oleme väikesed 
ja paindlikud ning räägime oma 
eduloost. Samas, kuni me tooda-
me energiat, nagu seda ajalooli-
selt on tehtud, oleme me väga 
tagurlike riikide seas. Kõrvuta-
des ennast teiste väikeste riiki-
dega Euroopas, siis näiteks Taa-
ni kasutab 60% ulatuses tuulee-
nergiat! Geograafiliselt me ju ei 
olegi nii erinevad...

Kas võite rahulikult öelda, et 
teie disainitud särgid on 
100% keskkonna-
säästlikud? 

Jah, tõepoo-
lest on. Need 
on toodetud 
ülejääkidest 
ja 100% puu-
villast – mo-
nomaterjalist, 
mis tähendab, 
et kui sa seda 
enam kanda ei 
taha, siis tood särgi 
meile tagasi ja meie suu-
name selle taas ringlusse. Teeme 
kõik tooted ülejääkidest ja ar-
vutame sinna juurde, palju ole-
me CO2 ja vett kokku hoidnud. 
Teame, mida teha tootega ka siis, 
kui sina seda enam ei vaja, kui 
särk läheb katki või kulub ära.

Millised mürgid riietes sisaldu-
vad ja kuidas need mõjuvad ke-
hale? Milliseid kangaid või too-
teid iseäranis vältima peaks?

Kõige hullem moetööstuses on 
toodete järeltöötlus – kui suured 
rõivakogused pannakse kontei-
neritesse ja saadetakse tootmisest 
välja, pritsitakse neid eri kemi-
kaalidega, et nad ei läheks hal-

litama, et putukaid ei oleks sees 
ja niiskus liiga ei teeks. See on 
päris jõhker kemikaalide kokteil, 
rääkimata ainetest, mis sisaldu-
vad rõivastes ning jõuavad meie 
organismi neid kandes. Olen in-
tervjueerinud Soome teadlasi ja 
lugenud eri teadustöid, ning võib 
tuua selgeid seoseid tekstiilitöös-
tuse kemikaalide ja eri haiguste 
vahel. Näiteks astma, mitmed 
allergiad, hingamisteede haigu-
sed ja koguni Alzheimeri tõbi – 
see kõik tuleneb keemiatööstu-
sest. Tegelikult me veel ei tea, 
kuidas see inimesele mõjub, sest 
mõju on pikaajaline. Allergilised 
reaktsioonid ilmnevad kohe, aga 
eri kemikaalid ja värvides sisal-
duvad raskemetallid talletuvad 
meie organismi ja maks peab sel-
le tööga hakkama saama, mis ei 
ole sugugi lihtne ülesanne. Loo-
mulikult reguleerib Euroopa Liit 
selgelt, milliseid kemikaale tohib 
kasutada, kuid keemiatööstus lii-
gub palju kiiremini, kui kontrol-
livad protsessid järele jõuavad.

Miks eestlased ostavad iga kuu 
mitu uut rõivaeset? Kas inime-
sed tahavad võimalikult moe-
kad olla või õhutab kaubandus 
ostma?

Inimeste harjumusi on kõi-
ge keerulisem muuta. Me ole-
me varakapitalistik riik. Minu 
põlvkond mäletab veel selgelt 
aega, mil polnud mitte midagi 
võimalik poest osta ja leiba sai 
talongide eest. On arusaadav, 
et kui sellest ajast väljutakse, 
tekib nälg tarbida. Ometi võik-
sime saada juba täiskasvanuks! 
Oleme saanud priisata päris kõ-
vasti, võiks nüüd aru saada, et 
see ei ole normaalsus. Loomuli-
kult müüb meedia kuvandit vä-
ga tugevalt ja kui sul ei ole endal 
arusaamist, mis on õige ja mis 
vale, kes sa oled ja mida väljen-
dad, on lihtne trendidega kaasa 

joosta. Kui moeajakiri ik-
kagi ütleb, et moes on 

ümmarguse nina-
ga kingad, tun-
dub kõigile, et 
neil peavad 
olema üm-
marguse ni-
naga kingad! 
Tegelikult on 

oluline ikka-
gi stiil, ja stiil 

on alati trendi-
ülene. Võtkem üks-

kõik milline stiiliikoon 
ajaloost – mõni mees kannab 
eluaeg täpselt sama lõikega mus-
ta ülikonda ja keegi isegi mõt-
le teda vaadates, et ta on moest 
väljas – ta on isikupärane ja see 
ongi oluline. Isikupära ei tähen-
da kindlasti seda, et sa pead ost-
ma endale igal hooajal hunni-
ku uusi riideid. Eelmise aasta 
sügisel nähtus ühest uuringust, 
et eestlased ostavad keskmiselt 
kolm kuni neli uut riideeset kuus, 
kuuludes rõivaste tarbimiselt ri-
kaste riikidega ühte patta. See 
näitab, et me elame hästi, mis 
on iseenesest ju väga tore! Siis-
ki võiks rohkem mõelda, kelle-
le sa oma raha annad.

"See on ikka jõhker kemikaalide kokteil, mil-
lega kangaid pritsitakse. Selle tagajärjel võib 
tekkida astma, mitmed allergiad, hingamis-
teede haigused ja koguni Alzheimeri tõbi," 
räägib Tallinna teenetemärgi pälvinud moe-
disainer Reet Aus.

Meie ühiskond 
võiks saada ju-
ba täiskasva-

nuks!

Reet Aus on kunstiakadeemias 
õppejõud, kuid koroonaaeg  
andis talle rohkem aega tegele-
da koduste asjadega. Scanpix

REET AUS: Rõivaste tootmine saastab 
loodust rohkem kui auto- või lennukisõidud
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Kas põhjus võib olla ka sotsiaal-
ne surve, mis ju nõuab, et kogu 
aeg oleks kõik uus: rõivad, auto, 
abikaasa...

Loomulikult on põhjuseks ka 
sotsiaalne surve! Käin oma tuden-
gitega sageli Uuskasutuskeskuse 
sorteerimiskeskuses, kus hakkab 
silma, et inimesed toovad ka hin-
nasiltidega uusi asju, ja see näi-
tab, kui kergekäeliselt uusi asju 
ostetakse. Uue asja ostmine teki-
tab hea tunde, sõltuvuse positiiv-
sest emotsioonist, mis paraku kes-
tab sekundeid. Kaua sa oma uue 
pluusi üle ikka rõõmus oled? Tu-
satuju on peagi tagasi ja ka prügi 
on juurde tekkinud. Mina tegut-
sen aeglase moe vallas, kus sot-
siaalset survet ei ole.

Kui kergekäeliselt eestlased oma 
riideid minema viskavad?

Nad teevad seda väga kerge 
käega. Uuring kasutatud rõivas-
te kohta Baltimaades näitas, et 
me kuulume oma tarbimisharju-
mustelt rikaste Põhjamaade hul-
ka. Tarbime kaks korda rohkem 
kui Läti ja Leedu inimesed.

Kui palju ühe ülikonna või kleidi 
valmistamine loodust saastab?

Ma saan tuua näite teksapüks-
te või T-särgi kohta, mis on kaks 
enim toodetud rõivaeset. Nad on 
ka suur jäätmete liik. Sõltuvalt 
materjalist ja piirkonnast kulu-
tab teksapükste tegemine kesk-
miselt 8000-11 000 liitrit mage-
vett. See on väga suur kogus ja 
usun, et magevee problemaatika 
on juba jõudnud ka inimeste tead-
vusse. Meil Eestis on õnneks vä-
ga hästi – elame piirkonnas, kus 
on palju sademeid ja samas meil 
ei ole suurtootmist, seega oleme 
suutnud oma loodust hoida sel-
lisena, et need probleemid ei ole 
veel nii drastilised. Kui aga liiku-
da lõuna või Aasia poole, planee-
di keskosa suunas, on need prob-
leemid tõsiseks muutunud. Näi-
teks puuvillataim on väga suur 
magevee tarbija ja Kaspia meri 
on ses osas väga hea näide. Ilm-
selt on kõik näinud pilte enne ja 
praegu, kuidas üks meri on si-
suliselt kokku kuivanud just tä-
nu puuvillakasvatusele. Euroo-
pa Liidu roheleppest võib luge-
da, et moe- ja tekstiilitööstus on 
saastavuselt teine tööstusharu. 
Selle peale me uusi riideid ostes 
aga väga ei mõtle. Kui rääkida, 
kui palju me lendame või auto-
ga sõidame, on kogu mere- ja 
lennutransport kokku tegelikult 
hoopis väiksema keskkonnamõ-
juga kui moetööstus. Niisiis ta-
suks suurt pilti vaadata ja mõel-
da uusi teksapükse ostes, et va-
hest tasuks hoopis vanad teksad 
ära parandada.

Kuidas ja mis põhimõttel sün-
nivad teil vanadest rõivastest 
uued?

Teksapüks on eriti seda tüü-
pi toode, mida võiks hoida pal-
ju pikemalt ringluses. Tavaliselt 
ta kulub natuke ühest ja teisest 
kohast ja seda parandada on üs-
na lihtne. Meie siin katame üsna 
palju. Kõik meie tooted on teh-

tud tootmise ülejääkidest. Mis 
tähendab, et suurtootmises jääb 
üsna palju üle, isegi kuni 34% 
kangast. Me toodamegi ainult 
sellest ülejäävast kangast. Se-
da nimetatakse väärtustavaks 
taaskasutamiseks. Osa tooteid 
on kootud sellisest lõngast, mis 
on tehtud vanadest teksapüks-
test. Tehakse ümbertöötlus. Tü-
keldatakse need püksid ära, te-
hakse uus lõng ja sellest saab 
siis kududa uued tooted. Ja kol-
mas liin, millega me tegeleme, 
ongi see ühe teksapaari eluea 
pikendamine. Kui sul lähevad 
püksid katki, siis ära viska neid 
prügikasti, vaid too ja me lapi-
me nad ilusti ära, sa saad neid 
veel mitu aastat kanda. See on 
tegelikult kõige esimene ja kõi-
ge lihtsam viis, kuidas välti-
da oma riiete prügilasse sattu-
mist. Meil ikka ligi 75% toode-
test jõuab  pärast esmast kasu-
tamist kas prügilasse või põle-
tisse. See on väga mõttetu res-
sursi raiskamine.

Olete öelnud, et see auguke ku-
sagil T-särgis pigem lisab väär-
tust. Kas me tõesti ei peaks auke 
häbenema?

Muidugi lisab väärtust! Ma 
olen seda kogu aeg rõhutanud,. 
See näitab, et on väärt asi. Mul 
on emaga vahel väitlus, et miks 
ma kunagi ei triigi oma riideid. 
Mulle tundub see lihtsalt mõttetu, 
tuleb lihtsalt leida sellised mater-
jalid, mille kortsuke tundub ilus. 
Samamoodi, kui on väike auk 
või rebend, siis ei torma ma se-
da parandama, sest see on ju ilus.

Kas võiks teha kleite, mida saab 
kanda ühte- ja teistpidi? Mida te 
sellisest kasutusest arvate?

Ma arvan sellest väga hästi. 
Loomulikult võib nutikas disain 
anda ühele kleidile kümneid eri 
kasutusvõimalusi. See ongi disai-
ni ülesanne – teha tooted heaks, 
ilusaks, mugavaks ning kauakest-
vaks. Ja kindlasti ka ringseks.

Kuidas moetööstust peaks refor-
mima ja muutma? Kas oleks vaja 
riikide ja valitsuste vahelist kok-

kulepet mitte jätta vastutust vaid 
tarbijate õlule?

Võimalusi, kuidas valitsus või 
kasvõi Euroopa Liidu regulatsioo-
nid saaksid aidata muutustel pä-
risellu jõuda, on palju. Käib pi-
dev arutelu, kes tegelikult vastu-
tuse peaks võtma: kas tarbijad, 
valitsused või suurtootjad. Mina 
olen seda meelt, et kui me ei re-
guleeri, siis suurtootjad oma te-
gevust ei muuda. On irooniline, 
et me teame väga hästi, kuidas 
toota väiksema keskkonnamõju-
ga. Samas inimeste ihaluse tõttu 
odavaid asju osta on ettevõtete 
vabandus alati, et mida turg re-
guleerib ja tarbija soovib, seda 
me talle anname. Sealjuures ei 
mõelda, et ka tarbijat tuleb ha-
rida ja anda talle võimalus teist-
sugust toodet osta.

Kuidas siis tarbijat harida ja ühis-
konda käitumist muutma pan-
na saaks?

Siin tulevad mängu regulat-
sioonid – meil peaksid olema 
mõõdikud, et hinnata oma too-
dete keskkonna jalajälge sama-
moodi, nagu me paneme kokku 
hinna. On ka arutatud mõjuta-
mist maksustamise süsteemiga. 
Näiteks Rootsis on selline mak-
susüsteem, et ettevõtetele, kes te-
gelevad väärtustava taaskasutuse 
või parandusteenusega, on ma-
dalam käibemaks. Suurettevõt-
ted, kes on kõige suurema prob-
leemi tekitajad, peaksid muutma 
oma ärimudelit ringmajandusele 
vastavaks. Nad peaksid valmis-
tama tooteid, mida on võimalik 
ringlusse võtta, et tekiks tootja 
omavastutus. Ettevõtted võiksid 
võtta tagasi oma kasutatud rõi-
vad ning peaksid olema võimeli-
sed neid ümber töötlema ja neist 
uued tooted valmistama. Siis asu-
taks ka mõtlema, millised on too-
ted, mis turule jõuavad, ja poo-
didesse ei saadetaks enam kesk-
konda saastavat jama. Selle ot-
suse peaksid tegema ettevõtted, 
kuid miskipärast nad ise ei taha 
seda teha, ja siis tuleb kogu aeg 
kangesti reguleerida. Normaal-
ses maailmas on ajuvaba, et me 
toodame asju, millel on selline 

sotsiaalne ja keskkondlik mõju! 
Ainukeseks edukriteeriumiks on 
see, palju ma teenin ühe tootega, 
mõtlemata sellele, millist kahju 
see toode kaasa toob keskkon-
nale ja teistele inimestele. Mi-
nu meelest see ei ole normaal-
ne, vaid kriminaalne. Siin on et-
tevõtjatel väga suur töö teha, il-
ma et valitsus näppu viibutaks ja 
trahvida ähvardaks. See on ainus 
viis, kuidas ettevõtted muutuk-
sid. Suur osa inimestest on para-
ku hinnatundlikud – neil ei ole 
aega mõelda ega süveneda. Ini-
meste harjumuste muutmine võ-
tab väga kaua aega.

Kas inimesed peaksidki käima 
kolme ülikonna ja kolme kleidiga 
kümme aastat ja eelistama rätse-
patööd? 

See on ju täiesti reaalne, suur 
osa ajast ongi nii elatud! Palju siis 
meie vanematel ja vanavanema-
tel rõivaid oli? Rõivaid võib ju 
ka rohkem olla kui kolm klei-
ti ja kolm ülikonda, küsimus on 
lihtsalt selles, millised need rõi-
vad on ja mis neist saab pärast 

nende eluiga. Kui me võtame vis-
koosi, tselluloosipõhise materja-
li, mis on lõputult ümbertöödel-
dav, on asi väga lihtne – sa kan-
nad oma viskoosist pluusi ära ja 
viid tagasi ettevõttesse, kust ta 
ostsid. See töödeldakse ümber 
kangaks ja tehakse uus mood-
ne toode, mida keegi saab jälle 
kanda. Tuleb teha nutikaid va-
likuid: vältida kiirmoodi ja too-
teid, mille puhul sa ei tea, kui-
das ja kus nad toodetud on. Sa-
muti tuleb oma toote eluiga pi-
kendada nii palju, kui see või-
malik on: parandada, teistega 
vahetada ning vältida toote prü-
gisse jõudmist.

Kas teie ema on teile mingeid rii-
deesemeid pärandanud?

Oo, muidugi, ja kõvasti! Ema 
on mul tekstiilikunstnik. Tema 
käest ma olengi õmblemist õp-
pinud. Kui ma koos temaga po-
leks käsitööd lapsena teinud, siis 
ma polekski vist nüüd  disainer. 
Kunagi oli aeg, mil ema õmbles 
meile kõik riided. Nüüdki vahel 
ta parandab laste riideid, see on 
väga armas.

Nõukaajal olid käterätid väga 
kvaliteetsed. Kui sa neid nüüd 
poest ostad, siis pead igal aastal 
välja vahetama. Miks see nii on?

Ja kui me läheme ajas veel 
tagasi, eelmise sajandi algusae-
ga, mil tehti käsitsi linasest rii-
dest köögirätikuid, siis need olid 
ju väga vastupidavad. Mida roh-
kem sa linast riiet pesed, seda ti-
hedamaks see läheb. Minul on ko-
dus üle saja aasta vanused köö-
girätikud. Mul pole mingit vaja-
dust uusi osta. Tegelikult teatak-
se väga hästi, kuidas kvaliteetset 
kangast teha, aga seda lihtsalt ei 
tehta meelega.

Kuidas siis vältida rõivaste muu-
tumist prügiks? 

Oleme harjunud prügi vaata-
ma kui suurt probleemide allikat 
ja tegelikult ta ongi seda, aga me 
ei mõtle sellele, et see on mille-

gi tulemus. Proovin inimesi pan-
na teistmoodi mõtlema – et kui-
das tekib üldse olukord, et meil 
on prügi? Miks need tooted on 
nii kokku pandud ja disainitud, 
et neist tekib prügi? Et jõuaksi-
me ringiga teise kohta ja saak-
sime aru, et tegelikult meil on 
teadmised ja oskused, kuidas te-
ha ja disainida tooteid, millest ei 
saagi prügi, vaid kui inimene se-
da enam ei vaja, siis ta tuleb ta-
gasi ringlusesse ja temast tehak-
se uus asi.

Räägite igaveste asjade tootmi-
sest?

Meil on ju hulgaliselt materja-
le, mis on lõputult ümbertöödel-
davad, ja materjalid, mida on vä-
ga lihtne ümbertöödelda, aga mil-
legipärast ikka kasutame ja tee-
me asju, millega pole midagi te-
ha ja mida ei saa ringlusesse suu-
nata, kui inimene on ta ära ka-
sutanud. See reostab meie kesk-
konda. See on hästi palju selline 
tegemata töö. Rakendusteadus, 
millega ka mina tegelen kuns-
tiakadeemias vanemteadurina, 
on jäänud natuke tagaplaanile. 
Just nimelt see, et kuidas tead-
mine, mis akadeemilises sfääris 
olemas on, meie tavaellu tuua 
nii, et meie ringdisain saaks pä-
ris maailmas ka hakata arenema 
ja elama, ja disaini kaudu muu-
ta ja lahendada probleeme, mit-
te mõelda kogu aeg, mida lõpu-
tu prügiga teeme.

Kuidas leida kaubandusest vas-
tupidavam kangas ja toode – kas 
selleks on mingid märgistused?

Väga palju märgistusi ei leia, 
küll aga võiksid meil kõigil koo-
list kaasa tulla baasteadmised, 
et me teaksime, mida eelista-
da ja kuidas nutikate tarbimis-
otsustega probleeme lahenda-
da, mitte juurde tekitada. Näi-
teks võiks teada, et segakiud on 
halvemad, sest neid on keeruli-
sem ümber töödelda. Kui toode 
on monokiust ehk ühest kiust, 
on teda kergem ümber töödel-
da: näiteks 100% linane, 100% 
vill või 100% puuvill. Naftapõ-
hiseid kangaid tuleks üldse välti-
da, sest nad toovad endaga kaa-
sa mikroplasti, mis hävitab meie 
maailmamerd. 

Kui te pealinna tänavatel rin-
gi liigute, kas jääb tahes-tahtma-
ta pilk inimeste riietele peatuma? 
Milline see pilt siis on? Kas lii-
ga hall?

Muidugi ma vaatan inimes-
te riideid, eelkõige seda, kuidas 
riided istuvad selga. Aga ma ei 
anna sellele mingeid hinnanguid. 
See on üks asi, mille ma olen 
endalt ära koolitanud juba tükk 
aega tagasi. See ei ole üldse mi-
nu asi, mida teine inimene kan-
nab või mida ta oma eluga teeb. 
Neutraalsus on kõige parem asi, 
nii sa saad ammutada kõige roh-
kem infot. Saad seda analüüsida, 
sellest õppida ja seda oma töös 
rakendada.

REET AUS: Rõivaste tootmine saastab 
loodust rohkem kui auto- või lennukisõidud

Reet Aus istumas ülejääkidest kangaste keskel, seljas enda disainitud särk, mis noorte seas kiiresti popiks sai. 
Nool sellel näitab, et Aus on väärtustanud vanu rõivaid, andes neile uue elu. Scanpix

Loonud kostüüme filmidele "Det-
sembrikuumus" ja "Tabamata ime"

• Reet Aus on sündinud 26. 
juulil 1974 Tallinnas, ta on 
moe-, teatri- ja filmikunst-
nik.

• 1997. aastal lõpetas kunsti-
akadeemia moekunsti eriala 
kiitusega ning 2002. aastal 
sai samal alal cum laude 
magistrikraadi. 2011. aastal 
kaitses kunstiakadeemias 
doktoritööd "Trash to Trend 
– Upcycling in Fashion De-
sign".

• Aus on kunstiakadeemia 
vanemteadur, jätkusuutliku 
disaini labori eestvedaja. 

• Platvormi Trash to Trend 
looja ning ettevõtete Aus 
Design ja Upmade asutaja. 
On töötanud teatrikunstni-
kuna nii Eestis kui ka välis-
maal, kõige rohkem Von 
Krahlis, Tallinna linnateatris 

ja Nargen Operas. 
• Disaininud kostüüme filmi-

dele "Tallinna Kilud", "Det-
sembrikuumus", "Kuhu põ-
genevad hinged", "Tabama-
ta ime" ja "Kurat tuleb sau-
na".

• 2013. aastal tutvustas ta 
oma uuenduslikku moekol-
lektsiooni, mis oli valmista-
tud Bangladeshi masstöös-
tuses tekkivatest kangajää-
kidest.

• 2005. aastal sai ta Eesti Va-
bariigi kultuuripreemia, 
2007 Natalie Mei nimelise 
auhinna, 2010 Eesti Teatrilii-
du aasta lavastuse auhinna 
"Meie, kangelased!" eest ja 
moeauhinna Kuldnõel, 2014  
aastal aasta naise tiitli ja 
2016 Valgetähe V klassi 
teenetemärgi.
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Euroopa toetused loovad nägusamat linna

Järgneva Euroopa Liidu (EL) 
struktuuritoetuste rahastus-
perioodi toetused on jagatud 
järgnevate valdkondade vahel: 
Nutikam Eesti, Rohelisem Ees-
ti, Ühendatum Eesti, Sotsiaal-
sem Eesti ja Inimestele Lähe-
dasem Eesti.

„Eesti majandus on aja jooksul 
kasvanud ning oleme liikunud 
oluliselt lähemale EL keskmisele 
majandustasemele. Kui eelmistel 
eelarveperioodidel keskendusi-
me oma põhivajadustega seotud 
investeeringutele - teed, vee inf-
rastruktuur, haridusasutused, 
haiglad ning teenuste arendami-
sele, siis nüüd on fookuses nuti-
kam ja rohelisem kasv. Õnneks 
langevad need kenasti kokku Eu-
roopa Liidu prioriteetidega, mille 
keskmes on digi- ja rohepööre 
ning sellest tulenev kohustus 
neisse valdkondadesse ka kindel 
protsent toetussummadest suu-
nata,” selgitab Kadri Tali, rahan-
dusministeeriumi riigieelarve 
osakonna välisvahendite talituse 
juht.

„Digipöördele struktuuriva-
hendite toel uue hoo andmine on 
Nutikama Eesti üks peamisi rõ-
huasetusi. Võrreldes eelmist ja 
uut rahastusperioodi, on plaan 
investeerida senisest enam tea-
dusarenduse, innovatsiooni ja et-
tevõtluse valdkondades koostöö 
tõhustamisse teadusasutuste ja 
ettevõtjate vahel ning uuendusli-
ke digitaalsete lahenduste juuru-
tamisse. Eesti ettevõtete digi-
taliseeritus ja automatiseeritus 
on võrreldes teiste EL riikidega 
märksa madalam, mistõttu kes-
kendutakse struktuuritoetuste 
abil seniste ärimudelite ümber-
korraldamisele, uute toodete ja 
teenuste väljatöötamisele ning 
seeläbi ettevõtete konkurentsi-
võime kasvatamisele. Kuna Eesti 
ettevõtted on ühed ressursima-
hukamad Euroopa Liidus, jätka-
takse uuel toetuste perioodil ka 
senise ettevõtete ressursitõhu-
suse meetmega, mis on rohe-
pöörde elluviimisel väga olulisel 

kohal. Ettevõtluse kõrval on oluli-
ne ka digiriigi jõulist arengut jät-
kuvalt toetada, et avalike teenus-
te kasutamine oleks kodanikel ja 
ettevõtetel mugavam ja kiirem 
ning investeerida kvaliteetsesse 
ja kiiresse internetiühendusse 
koos 5G võrguga nii elu- ja ette-
võtluspiirkondades kui ka suure-
mates transpordikoridorides,” 
ütles Tali.

Rohe-eesmärkide saavutami-
seks on Eesti läbi kolme Euroo-
pa Liidu eelarveperioodi inves-
teerinud ligi üks miljard eurot 
reovee ja puhta joogivee käitlus-
se, uuel perioodil keskendutak-
se järgmistele valukohtadele. 
Näiteks kliimaneutraalsuse ees-
märgi saavutamiseks on meil 
vaja rohkem panustada hoonete 
energiatõhususe suurendamis-
se. Tali sõnul suuname sinna 
umbes pool roherahast – 780 
miljonist ligi 400 miljonit eurot. 
Teine oluline väljakutse kliima-
eesmärgi saavutamisel on seo-
tud transpordiga ja meie liiku-
misharjumustega. Selleks, et ka-
sutaksime keskkonnasõbralikke 
kütuseid, harjuksime ühistrans-
pordi ja säästlikumate lahen-
dustega ning „pargi- ja reisi”-
süsteemiga investeeritakse ka 
algaval toetuste perioodil märki-
misväärses mahus säästlikkus-
se liikuvusse. Kavas on arenda-
da nii trammiliiklust kui kõnni- ja 
jalgrattateid ning toetada Ühen-
datuma Eesti raames raudtee-
võrgu elektrifitseerimist, et 
muuta rongiliiklus keskkonna-
sõbralikumaks ja kiiremaks. Sa-
muti on kavas jätkata 2+2 
maanteede ehituse ja rekonst-
rueerimisega. 

Üks suurtest väljakutsetest 
kliimaeesmärkide saavutamisel 
on muuhulgas jäätmekäitluse tõ-
husam korraldamine – 2018. 
aastal läks vaid 28% kodumaja-
pidamiste jäätmetest ringluses-
se. Struktuuritoetuste kaasabil 
on eesmärk jäätmekäitlust kor-
rastada ja tõhustada, et meie 
kõigi ühine keskkonnajalajälg 
oleks järjest väiksem.

Euroopa Liidu toetused aitavad luua 
nutikamat ja rohelisemat elukeskkonda

Peagi peaks hakkama tramm sõitma ka 
Lennujaama ja sadama vahet. Ilja Matusihis

Eestlane on ju väga tagasi-
hoidlik riietuja, ma näen seda 
oma poeski. Enamik kannab 
halli, musta, tumesinist. Valit-
seb üsnagi suur ühetoonilisus. 
Aga ma arvan, et eestlased on 
väga head riietujad. Väga mait-
sekad ja pigem tagasihoidlikud.

Viimase paari aasta jooksul on 
inimesed küll kokkuhoidliku-
maks muutunud ja vähem ost-
ma hakanud. Kuidas see mõjub 
moetööstusele?

Ennekõike on see katast-
roof suuremate ettevõtete jaoks. 
Ja loomulikult ka väiksemate 
jaoks on see keeruline. Aga se-
da saab vaadata kahtepidi. Kui 
ma vaatan, mis toimub moe-
tööstuses üleüldse ja kui pal-
ju see kiirmoe kontseptsioon 
on lüüa saanud, siis selle üle 
ma ainult rõõmustan. Kiirmood 
ongi tegelikult mõttetu ja seda 
pole meile vaja. Meil on ikkagi 
vaja kvaliteetset disaini, koha-
likku tootmist, kohalikke asju 
ja siinset disaini tuleb toetada. 
Mulle tundub, et see aasta otsa 
kestnud olukord planeedil Maa 
on inimestele üsna selgelt välja 
joonistanud, mis on mõistlik ja 
mis ei ole mõistlik. Selle kül-
je pealt vaadates on võimalik 
olukorrast leida ka häid külgi.

Vanasti me hoidsime kan-
gaid ja rõivaid alles ning too-
na oli sel mõtet, sest olid isete-
gemisoskused. Tänapäeval po-
le keskmisel perel õmblemisos-
kusi ega aega, et lõputult pa-
randada või midagi uut meis-
terdada...

Ega inimene peagi ise pa-
randama! Samas meil ei ole ka 
väga palju parandustöökodasid. 
Rootsi näitel võiks mõelda, et 
kui meil saaks selline teenus 
näiteks maksusoodustust, te-
kiks meilgi parandustöökoda-
sid nagu seeni pärast vihma. 
Harjumus parandada oma asju 
kasvaks ja saaks normaalseks 
osaks meie elust. Äraviskami-
ne ei ole normaalne!

Kas koolides peaks rohkem 
õmblemist õpetama?

Kindlasti! Iga inimene võiks 
osata nööpi ette õmmelda ja 
püksid ära lappida. Eks pal-
juski tuleb see kodunt kaasa 
– kui sul on ema või vanava-
nemad, kes käsitööd teevad, 
nopivad lapsed selle kergemi-
ni üles. Vajalikke oskusi jääb 
tõesti vähemaks, sest elu on 
mugav – nii odav ja lihtne on 
minna uusi asju ostma! Sealjuu-
res tasub kaaluda, millist kul-
tuuri me kultiveerime.

Mis saab rõivaste kogumis-
punkti viidud riietest?

Aastaks 2025 peame hakka-
ma oma tekstiiliprügi eraldi ko-
guma. Kui me ühel hetkel kogu-
megi kokku kõik oma tekstiili-
prügi – kasutatud riided, toot-
mise ülejäägid, kodutekstiilid ja 
hotellide vanad kangad –, saab 
seda väga palju. Samas ringlus-
sevõtu lahendusi ei ole, ümber 
töödelda me siin Eestis neid ei 
oska, selleks pole loodud või-
malusi. Iga kuu jäävad kümned 
tonnid müümata ja liiguvad prü-
gilasse. Me arvame, et kui oma 
kasutatud rõivad kogumispunk-
ti viime, liiguvad need sealt ku-
hugi edasi ja kindlasti on kel-
lelgi vaja mu katkiseid teksa-
pükse. Tegelikult oleme uppu-

mas oma tekstiiliprügisse, juba 
ammu enam ei ole nii, et kus-
kil oleks tohutu puudus. Terved 
rõivad saab loomulikult viia Hu-
manasse või uuskasutuskeskus-
se, kus neid sorteeritakse ja ring-
lusse suunatakse. Samas lõputult 
sinna oma nodi viia ei saa, sest 
ühel hetkel liiguvad juba kasu-
tuskõlbmatuks muutunud riided, 
ikkagi prügisse. Eestis ei ole sel-
le peale väga mõeldud, arendusi 
selles suunas ei ole.

Mida arvate ütlusest, et uus-
kasutus pole kirik, kus kõik 
patud andeks saab?

Mõistlik on saata oma kasu-
tatud riided teisele ringile. See 
on täitsa õige asi, aga ei saa viia 
kõiki riideid oma kapist taaska-
sutusse selleks, et osta endale 
kapitäis uusi riideid.  Ei, sugugi 
mitte! Ja tegelikult polegi meil 
kasutatud riideid eriti kuhugi 
panna. On tonnide viisi riideid, 
mis lähevad korduvkasutuskes-
kusest samuti põletamisele. Aga 
see peab lõppema. Nelja aasta 
pärast me ei tohi enam põleta-
da, vaid peame kõik uuesti ring-
lusse saatma. Praegu kerkib kü-
simus: kes siis seda teeb? Ja mis 
see meile maksma läheb? Neid 
küsimusi oleks pidanud küsima 
poliitikutelt juba jupp aega tagasi. 
Ja kuidas meil oleksid siis niisu-
gused tooted, mis ei läheks prü-
giks, ja niisugused tarbijad, kes 
seda kõike mõistaksid?

Olete moe-, 
teatri- ja fil-
mikunstnik. 
Kas need 
kolm as-
ja erinevad 
üksteisest?

Väga pal-
ju erinevad. 
Film on mi-
nu jaoks kõige 
keerulisem. Seal ei 
saa midagi ümber te-
ha. Teatris saad veel väga pal-
ju ka hiljem timmida. Ja teatri-
kunsti olen ma tõesti väga pal-
ju teinud ning see on minu väga 
suur armastus. Seal on väga palju 
üksinda tegemist ja see protsess 
on väga tore. Ja kuigi sa töötad 
üksinda, on sinu selja taga suur 
seltskond. Nii teatris kui ka fil-
mis, ja see on omamoodi võluv 
selle juures. Sa pead mõistma nii 
paljusid ja suutma luua niisugu-
se kostüümi või looma niisugu-
se keskkonna, mis sobib kõigi-
le. Igaühel on ju oma nägemus ja 
need tuleb kuidagi kokku sobita-
da siis. Ja töö näitlejatega mulle 
väga meeldib.

Millega te kunstiakadeemias 
tegelete?

Minu ametikohustused 
kunstiakadeemias on rohkem 
teadust teha. Natuke ma loo-
mulikult ka õpetan magistran-
te. Aga loomulikult on vald-
kond, kus ma tegutsen, raken-
dusteadus ehk disainiteadus. 
Ja see rakuke, kuhu mina ase-
tun, on selline, mis toob aka-
deemilise teadmise päris ellu. 
Eks minu valdkond on aastaid 
olnud tekstiilitööstuse ülejää-
gid, et need disaini kaudu tuua 
taas ringlusse. Seesama ringd-
isain, millest järjest rohkem ja 
rohkem räägitakse, ongi tee-
ma, millega ma tegelen ja mi-
da ma järjest praktiseerin. Ja 
seda ma loomulikult ka õpetan. 
Ehk et kuidas luua ja tuua tu-
rule tooteid, mis mitte kunagi 
ei liigitu prügiks, vaid olek-
sid lõputult ringlusse suunata-
vad ka teistes tööstusharudes. 
Viimasel ajal räägime sellest, 
et meil on tohutu jäätmeprob-
leem. Jah, meil on. Aga kui kü-
sime, miks see nii on, siis me 
ei peaks mõtlema nii palju, et 
me ei saa jäätmekäitlusega hak-
kama, vaid me peame mõtle-
ma, et tooted, mida me tooda-
me ja disainime, on lihtsalt nii 
kehvasti tehtud, et nad lõpeta-
vad jäätmena. Kuidas siis teha 
selliseid tooteid, mis oleksid lõ-
putult ringlevad? Me peaksime 
sellele mõtlema. See ongi tee-
ma, millega ma tegelen.

Kellele on teie loo-
ming suunatud? 

Keskkonnaar-
mastajatele?

Meie loo-
ming on ik-
ka suuna-
tud muga-
vust armas-

tavale ini-
mesele. Meil 

on 70+ kliente, 
meil on lapsi ka. 

Ma olen aru saanud, 
et see kollektsioon, mida 

me toodame, pole kuidagi ea-
liselt määratletav. Meil on vä-
ga erinevas vanuses kliente. 
Ennekõike on meil niisugused 
kliendid, kes mõistavad, miks 
on vaja asju nii teha, nagu me 
neid teeme. Ja nad tahavad te-
gelikult olla osa sellest problee-
mi lahendusest. Meie missioon 
on ju disaini kaudu lahendada 
ühte erakordselt suurt ja kee-
rukat probleemi.

Kas pandeemiaaeg on teid 
ja teie loomingut ka kuidagi 
muutnud?

Loomulikult on, keda see 
siis poleks puudutanud. Üks 
väga suur muutus minu jaoks 
on olnud see, et ma olen saa-

nud kodus olla. Ja mul on selle 
üle erakordselt hea meel! Tööl 
ma olen pidanud olema kogu 
aeg kusagil mujal ja mitte alati 
kõige meeldivamates sihtpunk-
tides, nii et nüüd olen tõeliselt 
nautinud kodus olemist, kodus 
töötamist ja lastega koos ole-
mist. Ma lihtsalt vaatan, kui-
das ka inimeste tarbimishar-
jumused on muutunud. Selli-
sed olukorrad panevad inime-
si väga tõsiselt mõtlema, mida 
neil tegelikult vaja on ja mil-
line on nende tegevuse mõju 
tegelikult. Ja kui habras tege-
likult meie elu on.

Kas jälgite trende?
Ei, ei jälgi. See on igaühe 

elustiili küsimus, kuidas tren-
didest välja teha. Ei pea nen-
de sabas sörkima. Meie toot-
mine ei tee seda, sest meie te-
gevus on hoopis teisest maail-
mast. Mina austan rohkem stii-
li. Kui inimene on leidnud en-
dale sellise stiili, mis ta isiksust 
toetab ja teda ennast esile toob, 
siis ükski tulev ja minev trend 
ei peagi teda mõjutama.

Vaatasin ühel päeval netist 
pruutkleite. Mulle jäi silma ilus 
valge kleit, aga tüdrukul olid 
jalas tossud. Kas see on uus 
mood?

Seda on nähtud juba üsna 
tükk aega. Eks kõik sõltub ini-
mesest. Kui tema igapäevastiil 
ongi ketsi või tennise stiil, siis 
on ju loomulik, et ta viib selle 
kokku ka pidulikuma puhuga. 
Oluline on, et inimene jääks ik-
ka iseendaks. See on tore. Ja 
kui see stilistika on vahvalt ja 
nutikalt tehtud, seda parem! 
See on täiesti lubatud!

Millest te ei taha kuidagi loo-
buda?

Ma olen ajaga muutunud mu-
gavaks. Kunagi olin suur klei-
di- ja kingakandja. Kui on lap-
sed ja palju tööd, siis hakkad 
tahes-tahtmata hindama muga-
vust. Aga üks riietusese,. mil-
lest ma kuidagi ei tahaks loo-
buda, on maika.

Kui te parajasti tööd ei tee, 
siis kuidas oma vaba aega vee-
date?

Naudin päikesepaistet ja kui 
kusagil mõni saun köeb, siis 
sean sammud kohe sinnapoo-
le. Saunast tunnen väga suurt 
mõnu.

Teie tööd keskkonna kaitsmisel 
märkas ka Tallinn. Ju siis olete 
suutnud midagi muuta?

Ma olen lihtsalt põline tal-
linlane. See on ju erakordselt 
armas, et kodulinn ka mär-
kab seda, mida olen väga pik-
ka aega teinud. Mulle tundub, 
et olen terve elu taaskasutu-
sest rääkinud. Loomulikult on 
ääretult sümpaatne, kui keegi 
tunnustab su tööd. Tänutunne 
on ikka loomulikult.

Milline on teie soovitus, mida 
õpilased võiks tänavu oma lõ-
pupeol kanda?

 (Naerab.) Ah et moesoovi-
tus... Mina soovitan ikka min-
na esmalt teise ringi kauplus-
tesse ja leida sealt midagi loo-
mingulist ja ägedat. Kasvõi mõ-
ni kleit ümber teha. Ise tehtud 
asjad on ikka vahvad. Arvan, 
et teine ring on kooli lõpetami-
se puhul väga väärikas.

Vaata videot pealinn.ee

Reet aus istumas ülejääkidest kangaste keskel, seljas tema disainitud 
särk, mis noorte seas kiiresti popiks sai. Nool sellel näitab, et ta on 
väärtustanud vanu rõivaid, andes neile uue elu. Scanpix

Riiete tonnide 
viisi põletamine 
peab lõppema!

algus lk 12–13
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REKLAAMTEKST

Euroopa toetused loovad nägusamat linna
Brit Koppel, 
Riigi Tugiteenuste Keskus

Perioodil 2014-2020 on Tallinna 
linna ametid kokku taotlenud 
86,5 miljoni euro eest Euroopa 
Liidu struktuurivahendeid. Pa-
rendatud on linna sõidu- ja kerg-
liiklusteid, loodud uusi lasteaia-
kohti, panustatud puuetega ini-
meste heaolusse, valgematesse 
ja turvalisematesse tänavatesse 
ja paljusse muusse.

Osa neist projektidest on veel 
töös, kuid paljud juba edukalt lõp-
penud ja linnarahvale rõõmu ning 
kasu toonud. Üheks mahukaks ja 
heaks näiteks on kahtlemata Reidi 
tee, mille ehituseks Tallinna Kesk-
konna- ja Kommunaalamet taot-
les Euroopa Liidult 24,2 miljonit 
eurot lisaraha. Reidi tee prome-
naadil on tänaseks leidnud endale 
koha nii sportlased, lastega pered 
kui ka need vähesed turistid, kes 
kriisiajal Eestisse satuvad. Kaunite 
merevaadete kõrval on ka autoliik-
lus muutunud varasemast sujuva-
maks ja projekti võib erinevate 
sihtgruppide jaoks pidada õnnes-
tunuks.

Suurima Euroopa Liidu toetus-
raha kasutajana Tallinna linna 
ametitest on Keskkonna- ja 
Kommunaalamet, kes investee-
rib nii põhitänavate tänavaval-

gustuse parandamisse, kergliik-
lusteede rajamisse kui ka päike-
seelektrit tootvate teekatendite 
arendamisse ja kasutuselevõttu. 
Suurprojektidest teavad kõik lin-
lased kindlasti täielikult ümber 
ehitatud Haabersti ristmikku ja 
uuendatud Gonsiori tänavat, 
mida toetati EL Ühtekuuluvus-
fondist vastavalt 17,8 miljoni ja 
5,6 miljoni euroga.

Uued lasteaiakohad 
 ja pikalt remonti  
oodanud koolimajad

Kuivõrd riigigümnaasiumide pu-
hul on projektide vedajaks kooli-
võrgu korrastamise meetme raa-
mes riik, siis Tallinna linna roll hari-
dusvaldkonnas on eelkõige pa-
nustada teistesse haridusastme-
tesse. Nii kasutatakse Euroopa lii-
du tuge erinevate hoonete re-

konstrueerimiseks lasteaiaks 
(Koidula, Pihlaka, Järveotsa) ja 
lasteaiakohtade loomiseks, et lap-
sevanemate vajadustele vastav 
kodulähedase alushariduse tee-
nus oleks paremini kättesaadav.

Ka on Haridusameti eestveda-
misel ehitatud Tallinna Tondi Põhi-
kooli õppehoone, mis avati mullu ja 
mille kohta Tallinna linnapea Mih-
hail Kõlvart on öelnud nii: „Koolipe-
re on saanud oma unistuste maja. 
Selleni jõudmine võttis kaua aega 
ning käidi läbi pikk teekond. Usun, 
et ka lastele siin koolis õpetatakse, 
et esmalt ongi unistus, siis pingutus 
ja lõpuks tulemus.“ Tondi Põhikooli 
toetas 6,1 miljoni euroga Euroopa 
Regionaalarengu Fond ning sa-
mast fondist toetati 4,4 miljoni eu-
roga mõni aasta tagasi Tallinna 
Pääsküla kooli rekonstrueerimist, 
mida olid piirkonna elanikud juba 
pikki aastaid oodatud.

Erivajadusega inimeste  
kodused tingimused  
paranevad

Selleks, et erivajadusega ini-
mesed saaksid elada väärikalt ja 
võimalikult paljudes tegevustes 
iseseisvalt toime tulla, paneb Eu-
roopa Liit õla alla erivajadustega 
inimeste kodude kohandamisele. 
Alates 2018. aastast on üle Eesti 
toetatud 9,1 miljoni euroga 2300 
inimese kodu erivajadustele so-
bivaks muutmist. Tallinna linnas 
on tänuväärset meedet koordi-
neerimas Sotsiaal- ja Tervishoiu-
amet ning nelja taotlusvooru 
peale on kohandatud kodude 
projektide kogusumma 1 610 
524 eurot, millest 1,37 miljonit 
eurot tuleb eurotoetustest ja lin-
na lisab omafinantseeringuna 
241 579 eurot.

Kõige rohkem on projektide 
käigus kohandatud tualettruume 
ja ukseavasid. Rajatud on kald-
teesid  ja paigaldatud platvorm-
tõstukeid, nii saavad liikumispuu-
dega inimesed oma kodudes pa-
remini igapäevaelu toimingutega 
hakkama.

Ligipääsetavuse osas on Tallin-
na linna Sotsiaal- ja Tervishoiu-
amet aga panustanud veel ühe tä-
nuväärse projekti käivitamisse, 
milleks on Tallinna ligipääsetavuse 
infosüsteem ehk LIPS. Ligipääse-
tav infosüsteem annab ülevaatlik-
ku infot, kuidas Tallinnas mugava-
malt liigelda ning milliseid teenu-
seid saab kasutada ka nt vaeg-
kuulja või nägemispuudega inime-
ne. Infosüsteemi loomiseks on 
amet eurotoetust saanud 300 
000 euro ulatuses. https://lips.tal-
linn.ee/

Euroopa Liit eeldab kõigilt toe-
tuse saajatelt, et projektide elluvii-
misel järgitakse ligipääsetavuse 
nõudeid ja välditakse diskriminee-
rimist.

Eesti elu edendamisel on oluline 
roll Euroopa Liidu toetustel, 
mida kasutavad hariduse, ter-
vishoiu, transpordi, keskkonna, 
ettevõtluse, sotsiaalkaitse ja 
teiste valdkondade edendami-
seks paljud kohalikud omavalit-
sused ja riigiasutused, mittetu-
lundusühingud ja ettevõtted. Ai-
nuüksi Euroopa Liidu ühtekuulu-
vuspoliitika fondidest rahasta-
takse perioodil 2014-2020 üle 4 
miljardi euro ulatuses üle 10 000 
projekti. Kuidas aga teha nii, et 
eurotoetustest tehtud projektid 
oleksid ligipääsetavad kõigile?

Kõigile võrdsete võimaluste loo-
mine saab ühiskonnas sündida 
vaid koostöös. Mõnikord piisab 
väga väikestest tähelepanekutest 
ja tegudest, et tuua kaasa suuri 
muutusi. Niisiis tasub oma põhite-
gevuse raames – olgu selleks töö-
turuteenuste pakkumine või linna-

väljakute korrastamine –  hooli-
kalt läbi mõelda, kuidas aidata 
kaasa sellele, et nendest tegevu-
sest saaksid kasu nii noored kui 
eakad, naised kui mehed, samuti 
erivajadusega inimesed. 

Mida teha ligipääsetavuse 
parandamiseks?

Kui sageli tulevad ligipääsetavu-
sele mõeldes esimesena pähe 
kaldtee või lifti ehitamine, siis te-
gelikult nö „uksest sissepääsemi-
sest“ üksi ei piisa. Ehitiste, info-
keskkonna ja teenuste loomine tu-
leb läbi mõelda väga erinevate va-
jadustega kasutajate seisukohast.

Heaks eeskujuks Tallinnas võib 
siinkohal tuua Paksu Margareeta 
muuseum-külastuskeskuse, mille 
kujundamist toetas Euroopa Re-
gionaalarengu Fond üle 2 miljoni 
euroga.

Muuseum kaasas erivajaduste-
ga inimestele tervikliku muuseu-

mikogemuse pakkumiseks puude-
ga inimeste esindusühingud juba 
renoveerimistööde planeerimise 
faasis. Tulemuseks on Eestis ainu-
laadne muuseum, mille mugavaid 
liikumisteekondi ja eksponaate 
saavad nautida nii nägemis-, kuul-

mis-, liikumis- kui ka intellektipuu-
dega inimesed, samuti  lapsed, ea-
kad, lapsevankriga liiklejad, ajutise 
tegevuspiiranguga inimesed ja 
paljud teised.

Muuseumi peamine soovitus on 
mõelda juba päris projekti algus-

järgus erivajadustega inimestele 
ligipääsetavuse loomine detailide-
ni läbi  – nii on odavam ning ei pea 
hiljem tegelema kulukate vigade 
parandustega.

Lisainfo: https://meremuuseum.
ee/paksmargareeta/kulastusinfo/
ligipaasetavus/

Selleks, et jõuaksime  
kõigini, on vaja mõelda  
igaühele eraldi

Nutikad teenusedisainerid on 
ammu mõistnud, et keskmist ini-
mest ei ole olemas. Kui ongi, siis 
välistab ainult temale suunatud te-
gevus paraku suurema osa kliente 
või kodanikke. Seetõttu ei ole ka li-
gipääsetavusega arvestamine 
muu, kui kaasas käimine inimese-
kesksete teenuste ja avaliku ruumi 
arenduse põhimõtetega. Selleks, 
et jõuaksime kõigini, on sageli vaja 
mõelda igaühele eraldi.

Arvestades demograafiliste 
trendidega, jätkatakse Sot-
siaalsema Eesti raames uuel 
toetusperioodil põhikoolivõrgu 
korrastamisega. Soov on aida-
ta kohalikel omavalitsustel re-
noveerida koolimaju, muuta 
neid energiatõhusamaks ning 
multifunktsionaalsemaks, 
tuues koolihoonetesse muid 
kohalikke teenuseid. Tervishoiu 
infrastruktuuri investeeringuid 
on eelmistel eelarveperioodidel 
tehtud Tartu Ülikooli Kliinikumi, 
PERH-i ning keskhaiglatesse. 
Uued struktuuritoetused on 
aga suunatud üldhaiglate ja es-
matasandi tervishoiukeskuste 
integreerimisele. Heaks näiteks 
on pilootprojektina Viljandi 
haigla. Tervishoiuinvesteerin-
gute ning hoolekande reformi 
kõrval on Sotsiaalsema Eesti 
eesmärgi raames kavas panus-
tada elukestvasse õppesse ja 
oskuste arendamisse, mis olek-
sid paremas vastavuses töötu-
ru vajadustega, toetada töötu-
ru riskirühmade hõives püsi-
mist, pakkuda kohanemise tee-
nuseid ja eesti keele õpet ning 
jätkata töövõimereformi elluvii-
mist.

Regionaalse suunitlusega 
Inimestele lähedasema Eesti 
eesmärgil on kaks fookust: lin-
napiirkondade arendamine ja 
targa linna pilootlahendused 
(tõhusamad ja puhtama ener-
giaga transpordiviisid, nutikad 
digilahendused, energiasääst-
likkus, inimsõbralikum linna-
planeerimine) ning regionaal-
ne ettevõtlus ja kohalike avali-
ke teenuste arendamine.

Rahandusministeerium loo-
dab saada rahastusplaanidele 
Euroopa Komisjoni heakskiidu 
aasta lõpuks ning seejärel ava-
da meetmed esimesel võima-
lusel.

Loe lisaks:
www.rahandusministeerium.
ee
www.struktuurifondid.ee

Euroopa Liidu toetused aitavad luua 
nutikamat ja rohelisemat elukeskkonda

Tallinna linn paistab silma tubli euroliidu toetuste kasutajana

Kuidas teha nii, et eurotoetustest oleks kasu kõigile?

Reidi tee. Scanpix 

Uus külastuskeskus Paksus Margareetas. Scanpix
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Linnateatris jõuab 
lavale "Rogožin"
Eelmisel aastal lavakooli lõpetanud la-
vastajad Markus Helmut Ilves ja And-
reas Aadel ning dramaturg Elise Metsa-
nurk said inspiratsiooni linnateatri ajuti-
sest mängupaigast, Toom-Kooli 9 saa-
list, ning soovisid sellest ajendatult lava-
le tuua Rogožini loo Dostojevski 
romaanist "Idioot", mis jõuab publiku et-
te 24. mail. Kunagine Toomgildi hoone, 
mille vanimad osad pärinevad 16. sajan-
dist, on seisnud osaliselt 1950ndatest 
renoveerimata, sügisel aga läheb maja 
remonti. Lavastuses astuvad üles lavas-
tajate kursusekaaslased Kristiin Räägel, 
Simo Andre Kadastu ja Jan Ehrenberg 
(külalisena), lisaks Liis Lass ja Peeter 
Tammearu (külalisena).

  

Mustamäe ootab  
suveks õpilasi tööle
Mustamäe linnaosa palkab sarnaselt 
möödunud aastatele suveks haljastus- 
ja heakorratöödele kuni tosin õpilast, 
kelle tööks saab parkide, teemaade, 
bussiootepaviljonide territooriumi koris-
tamine, prügikastide ning pinkide ümb-
ruse korrastamine, samuti värvimistööd. 
Tööd saavad noored alates 14. eluaas-
tast juunist augustini kolm korda näda-
las. Tööpäev kestab kella 9-13, kokku on 
nädalas 10-12 töötundi tähtajalise töö-
lepingu ja tunnitasu alusel. Linnaosava-
litsus pakub juhendamist, tuge ja korra-
likke töövahendeid, tublimad kutsutak-
se tööle ka järgmistel vaheaegadel.

 

Linnatuurid  
viivad muidu varjus 
kohtadesse
10. ja 11. juulil toimub kolmandat kor-
da arhitektuurisündmus Open House 
Tallinn, mis annab võimaluse astuda 
sisse majadesse ja paikadesse, kuhu 
tavaliselt ei pääse. Vabatahtlikest gii-
did viivad läbi tasuta ekskursioone 
avalikes hoonetes, muuseumites, 
kontorites, ehitusjärgus olevatel ob-
jektidel ja kodudes. Tasuta ekskur-
sioonid kutsuvad avastama selliseid 
piirkondi nagu Kopli liinid, Põhjala te-
has ja Porto Franco, Ülemiste City, 
Balti Manufaktuur, linnahall ja Patarei 
merekindlus. Tuuridel saab heita pilgu 
mitmete kultuurihoonete telgitagus-
tesse ja astuda sisse  kunstniku kor-
terisse Lasnamäel.

NUTIKAS KAART AITAB  
NÕMMET AVASTADA
Nõmme linnaosa huvitavad paigad said märgitud veebikaardile, mis on leitav 
QR-koodiga. Nüüd saavad huvilised kiirelt üles leida sobiva asukoha sportimi-
seks, mänguväljaku lapsele või näha seda, kus asuvad Nõmme vaatamisväär-
sused. Praegu on kaardil neli kihti: 1. Nõmme. Sellel kihil näeb huvitavate paika-
de, parkide ja vaatamisväärsuste asukohti. 2. Nõmme sportimisvõimalused. Va-
lige aadress ja meelepärane tegevus (male, võrkpall, jõuväljak jne) ja minge tu-
gevdama keha või meelt. 3. Nõmme vaba aeg. Seal on võimalused, kuidas aega 
sisustada. 4. Nõmme linnaosa avalikud mänguväljakud. Info selleks, et ei peaks 
väljaku otsimiseks asjatult aega kulutama.

Minu  
TALLINN

Kümneminutiline vahetund kaug-
õppes on lubamatult lühike
Lastevanemate liidu juhatuse esimees  
Kristiine Vahtramäe
Lapsevanemail on raske kodusõpet juhendada, olles sa-
mal ajal hõivatud kaugtööga. Üldpildis on lapsevane-
mad tavaõppe algusega väga rahul, sest eriti teisme-
listega oli kodus distantsõppel raskusi. Õpetajale on 
suur kergendus, et lapsed on koolis tagasi. Distant-
silt õpetada ja aru saada, kes lastest tunnis tegeli-
kult osaleb, on keeruline. Distantsõppe pluss on 
aga suurem võimalus ise oma päeva ja aega kor-
raldada. Mina tegin õpilaste seas küsitluse ja kõi-
ge rohkem oldi rahul sellega, et magamisaega jäi 
hommikul kauem. Eriti rahul olid need lapsed, 
kes peavad kooli sõitma kaugemalt. Paraku 
paljud lapsed kaugõppe korral vajalikul mää-
ral keskenduda ei suuda. Hea, kui lapseva-
nem seda märkab, kuid tihti jäävad need lap-
sed täiesti üksi. Distantsõppega üle pinguta-
da ei tohi! Kümneminutiline vahetund kaug-
õppe tundide vahel on lubamatult väike. Koo-
litunnis saab liikuda, arvuti taga mitte.

• Õpilased on koolis tagasi. Pealinn küsis, kas kodusõpet võiks vahel edaspidigi rakendada, ja kui, siis millal. 
Ning millised hariduse nõrgad kohad koroona- ja kodusõppeaeg paljastas?

LAURI LEESI: Minu ja õpilaste 
taasnägemise rõõm on suur!

Esinemisjulgust õpib 
vaid päriselt klassi 
ees seistes

Tippsportlane ja kulturist 
Ott Kiivikas
Lapsevanemana näen, et 
teismelistele mõjub dis-
tantsõpe kaheti. Ühelt poolt 
näib kaugõpe õpivormina 
grammi võrra leebem. Vir-
tuaalne vorm lubab lastel kooli-
tükke mõneti lihtsamini ära teha nii, 
et mõni targem on kõrval õpetamas ja 
aitamas. Või on telefoni otsas keegi tar-
gem, kes kodust ülesannete vastused 
saadab. Tööd saavad tehtud, aga tei-
salt – palju sellest lapsele endale 

reaalselt külge jäi? Kui ühel 
päeval nutivahendid 

käest võetakse ja tu-
leb eksam teha, siis 

alles selgub aine 
tegelik omanda-
mine. Kaugõppes 
jääb reaalne 
suhtlus puudu! 
Murekohti sellega 

on, näiteks kuidas 
arendada esinemis-

julgust klassi ees vas-
tata, luuletust lugeda või 

laulda. Seda mujal ei õpi kui reaalselt 
klassi ees seistes. Esinemisoskus tuleb 
ikka järjepideva harjutamisega. Nagu 
trenniski – peab ebaõnnestuma, et 
edaspidi rohkem pingutada.

Osa lapsi tunneb  
end kodus õppides 
mugavamalt

Kliiniline psühholoog  
Anna-Kaisa Oidermaa
Senised uuringud näitavad, et osa lapsi 
tunneb end distantsõppel tavaõppega 
võrreldes mugavamalt. Nende õpitule-
mused on koolis õppimisega võrreldes 
paranenud. Samas teistele lastele ei 
istu kaugõpe sugugi. Neil on keeruli-
sem õppida ja suhtlusvaegus mõju-
tab neid negatiivselt. Mõjub emot-
sionaalselt raskelt, kui õpetajate ja 
klassikaaslastega kokku ei saa. 
Omasugustega suhtlemine on teis-
melistele elulise tähtsusega. Alati ei 
suuda ka kodune keskkond koolitööks 
vajalikku tuge pakkuda. Siis oleneb kõik 

sellest, kuivõrd õpilane on harjunud ise 
end motiveerima ja iseseisvalt õppima. 
Sest edukas distantsõpe vajab iseseis-
vust. Kui kaugõpet tajutakse liiga keeru-
lisena, võib see tekitada käegalöömise 
tunnet. 

Kodusõppe kasu on 
kuus-seitse protsenti
Õpetaja Lauri Leesi
Distantsõppe kasutegur on minu hin-
nangul rohkem kui poole võrra lan-
genud. Kui koroonaviiruse 
esimese lainega oli ko-
dusõppe kasutegur 
viiendik tavalisest, 
siis teise lainega 
vaid kuus-seitse 
protsenti, mitte 
rohkem! Võib-olla 
on languse põh-
juseks väsimus, 
aga teisalt – kõigil 
õpilastel pole kaug-
õppeks kodus ka 
tehnilisi võimalusi. Mõni 
läheb õppima näiteks pin-

ginaabri juurde koju. Unustada ei tasu 
sedagi, et Zoomi tund on lühem.  Mitte 
tavapärane 45, vaid 40 minutit. Tundi 
lülituse sättimine võtab omakorda ae-
ga, nii et päris õppetööks jääb kasulik-

ku aega alla 30 minuti. Sageli võib 
tunni ajal näha ka õpilase 

asemel tühja kohta, pilti 
pole. Tulemus on ni-

ru! Seepärast on 
nüüd taasnäge-
mise rõõm koolis 
suur nii minul kui 
ka õpilastel. 
Eesti inimesed 
on tavalise koo-

litunniga harju-
nud ja teatakse, 

kuidas asjad käivad. 
Koolielu on ju omaette 

tore nähtus!
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