
Ohtlik nafta 
pumpamine 

Tallinna 
lahel tuleb 

lõpetada
Loe lk 6–7

S
ca

np
ix

ESMASPÄEV,  
26. APRILL 2021  
NR 16 (720) 

TASUTA   
 EESTI SUURIM  
AJALEHT

•  Eesti majandus kütuse ümber- 
pumpamisest lahel ei võida,  
keskkonnarisk on aga samas väga suur.

•  Linn tegi keskkonnaministrile ettepaneku keelata Eesti sisemerel ohtlike  
ainete laevalt laevale lastimine, sest ohus on Tallinna rannad ja 88 linnuliiki.

TURVALINE SÕIT: 
Õpilased saavad kolm 
spetsiaalset koolibussi.
LOE LK 11

LAPSED RÕÕMSAKS:
Linn toetab suvelaagrite 
korraldajaid 120 000 
euroga. LOE LK 10-11
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suti," lausus Asso. "Veel samal 
päeval tuli kohale minna ning 
esmaspäeval pidi toimuma arst-
lik komisjon. Mul oli parajas-
ti seljanärvipõletik... Lootsin, 
et äkki mind siiski ei saade-
ta. Arst aga ütles, et pole mi-
dagi, küll see läheb Tšernobõ-
lis ruttu üle!"

Asjade pakkimiseks anti 
kolm tundi ning kohale mit-
teilmumine poleks kõne alla-
gi tulnud. "Kes ei tule, võetak-
se kinni ja võidakse kolmeks 
aastaks vangi panna," oli kõ-
lanud ähvardus.

Kiirgustasemest  
polnud aimugi

Pärast loksumist rongi ja 
bussiga jõudsid Admann ja te-
ma kaaslased kohale. "Umbes 
70 km reaktorist eemal oli küla 
moodi asustus, kus meid maju-
tati suurtesse telkidesse ja ka-
sarmutesse," rääkis Asso. "Ku-
na olin ohvitser, võisin kasar-

mus elada. Teisi eestlasi 
punti ei sattunud, kaas-
lased olid Leedust ja Ka-
liningradist. Minu vastu-
tada olid tuletõrjeroodu 
autod ja mõned mehed." 

Kohapeal varjati in-
fot radioaktiivse kiirgu-
se suuruse kohta. Kui-
gi arvatavalt olid Eesti 
meeste kiirgusannused 
piisavalt väikesed, et 
mitte põhjustada suu-
ri tervisekahjustusi, ei 
läinud õnnetuse mõ-
ju neist mööda. Ter-
vise arengu instituu-
di epidemioloogia ja 
biostatistika osakon-
na teadlaste uuringu-
te kohaselt esineb ve-

teranide seas teiste samaealiste 
Eesti meestega võrreldes roh-
kem posttraumaatilist stressi 
ja vaimse tervise probleeme: 
enesetapuriski, depressiooni ja 
ärevushäireid, samuti kaldu-
vust alkoholismile.

Admanni ja tema alluvate 
ülesandeks said tööd elanikest 
mahajäetud Pripjati linnas, mis 
asus reaktorist umbes kolme ki-
lomeetri kaugusel. "Üks töö oli 

Admann saadeti Tšernobõli 
ligi aasta pärast tuumaavariid. 
Kuigi mees pääses enda sõnul 
üsna kergelt ja suuri tervise-
probleeme pole tänini tekki-
nud, panid magamatus, stress 
ja pidevalt mõtetes mõlkuv var-
jatud oht närvisüsteemile mõ-
neks ajaks siiski põnt-
su. "Mingil ajal tek-
kis koos pingelangu-
sega suur depressioon, 
ning kui lõpuks julge-
sin arsti juurde minna 
ja muret tunnistada, 
võtsin aasta aega ravi-
meid," tunnistas mees. 
"Enne olin kõva närvi-
ga, kuid pärast Tšer-
nobõli lähen kergemi-
ni pingesse, üsna liht-
sad asjad võivad mõni-
kord närvi ajada."

Kõige hullem oli mehe 
sõnul unenappus. "Tih-
ti olid valvekorrad, mil-
le ajal sai öö jooksul ma-
gada neli tundi," meenu-
tas ta. "Territooriumi pi-
di valvama, puust auto-
maadimakett seljas, tuletõrje-
valve kestis neli ööpäeva jär-
jest ja vahepeal ei tohtinud 
hoonest väljuda ega isegi pese-
mas käia. Kui tekkis vaba aeg 
ja oma tuppa pääsesin, maga-
sin kohe!"

Keeldumise eest  
kiirguskoldesse

26. aprillil 1986 plahvatas 
Tšernobõlis tuumaelektrijaa-
ma üks reaktoritest, 
mille tulemusena 
paiskus atmo-
sfääri um-
bes 190 
tonni ra-
dioaktiiv-
seid ai-
neid. Ka-
tastroo-
fi mõju-
dest ei jää-
nud puutu-
mata ka Ees-
ti – avarii taga-
järgede likvideeri-
mise töödele saadeti 4833 
meest, peamiselt vanuses 20-
39 aastat. 85% Tšernobõli saa-
detuteks viibis ohtliku kiirgu-
se käes kolm kuni neli kuud, 
seda  oli kaks korda kauem, 

kui ette nähtud. Mehed tegid 
transpordi-, ehitus- ja lammu-
tustöid, eemaldasid saastunud 
pinnast labidatega ja osalesid 
purunenud reaktorile sarkofaa-
gi ehitamisel. Seda kõike sõja-
väeliste kordusõppuste sildi all.

Admann oli 25-aastane, kui 
ta nö kordusõppustele kutsuti. 
Sõjaväeteenistusest Nõukogu-
de armees oli ta pääsenud tä-
nu õpingutele Tallinna tehnika-
ülikooli (siis Tallinna Polüteh-
niline Instituut, TPI) 

sõjalise õppe kateedris, mis tõi 
mehele leitnandi auastme. Ko-
gu tema sõjaväeteenistus piir-
duski vaid mõnenädalase laag-
riga, kuid see teda tuumakol-
desse saatmisest ei päästnud. 
"Läksin alguses kordusõppus-
tele hea meelega, sest tavaliselt 
olid need loengute vormis – sel-
line üsna "lõdva" värk. Eelvii-
masel tunnil marssis aga sis-
se kateedrijuhataja ja ütles, et 
Lõuna-Eestis olla mingi veok 

katki läinud – ja mina 
korraldagu nüüd 

asja, saatku sin-
na tehniline 

abi või sõit-
ku ise ko-
hale. Mõt-
lesin, mis 
ulmejutt, 
see ei ole 
üldse mi-

nu võimu-
ses, pealegi 

on nädalavahe-
tus ja kedagi pole 

nagunii tööl. Keeldu-
sin – ja tegin sellega vea."
Kõigest poole tunni pärast 

helistati sõjakomissariaadist 
käsuga kümme meest komis-
sariaati saata. "Loomulikult 
olin ma esimene, kes sinna kut-

TŠERNOBÕLI VETERAN: Üks mees pistis suveniiriks 
reaktoritükikese taskusse ja suri mõne päeva pärast
"40 km/h sõitnud ülemuse autost möödumise eest mi-
nu kiirgusannuseid nädal aega lihtsalt ei registree-
ritud. Koju tagasi pääsedes võtsin aasta aega ravi-
meid," meenutas  hävinud tuumajaama lähedale oht-
liku kiirguse kätte tööle saadetud tallinlane Asso Ad-
mann (59). Ligi 500 Tallinnas elaval Tšernobõli vetera-
nil on võimalus saada linnalt soodustusi. Täna möödub 
Tšernobõli tuumakatastroofist 35 aastat.

Veteranide seas 
on rohkem enese-

tapuriski, ärevushäi-
reid ja alkoholismi.

Mahajäetud Pripjati linn tuumajaama lähedal. Raigo Pajula

Krista Kiin
krista.kiin@ 
tallinnlv.ee

Milliseid toetusi Tšernobõli veteranid saavad?
• Sanatoorne ja taastusravi kuni 250 

eurot aastas.
• Hambaravi (sh proteesid) 200 eurot 

aastas.
• Prillide ja prilliraamide soetamine ku-

ni 60 eurot aastas.
• Garantiikirja taotlemine teenuse saa-

miseks toimub kirjalikult Tallinna sot-
siaal- ja tervishoiuametile. Selleks tu-
leb saata taotlus e-aadressile sot-
siaal@tallinnlv.ee või paberkandjal 
postiga aadressil Paldiski maantee 
48a, 10614 Tallinn.

• Taotlusse tuleb märkida: 
taotleja nimi, isikukood, te-
lefoninumber, e-posti 
aadress taotlejale garan-
tiikirja koopia saatmiseks 
(e-posti puudumisel märki-
da paberkandjal kirja saat-

mise aadress), teenuse nimetus 
(taastusravi, hambaravi või prillide 
hüvitamine), teenuse osutaja nimetus 
(taastusravi puhul ükskõik milline 
vastava tegevusloaga teenuseosuta-
ja; hambaravi puhul Tallinna Hamba-
polikliinik või OÜ ABCdent; prillide 
puhul Tallinna Optika OÜ) ning soovi-
tud aeg teenusele minekuks. 

• Garantiikirjad väljastatakse pärast 
avalduse (või täpsustatud andmete) 
esitamist kahe nädala jooksul, kiire-

tel juhtudel lühema aja vältel. 
Garantiikirjad saadetakse 

teenuse osutajale e-pos-
tiga ja koopia veteranile.

• Garantiikirju väljastatak-
se Tšernobõli veterani-

dele kuni 8. detsembrini 
2021.

deti toona röntgenites. "Mingi 
keskmine doos oli teada – mõ-
nes kohas võis kiirgust rohkem, 
teises vähem olla. Näiteks ar-
vutati Pripjati linnas töötami-
se ajal kiirgusannuseks 0,6 ühi-
kut päevas, mingis vahepealses 
tsoonis 0,3 ühikut ning meie 
majutuskohas 0,1 ühikut päe-
vas," rääkis Admann. "Kodu-
maale tagasi võis pääseda 25 
ühiku täitudes."

Nöökimine mõttetustega
Milline oli sõjaväeliste üle-

muste suhtumine Tšernobõli 
tulnute tervisesse, sellest räägib 
eredalt ka näide, mil Adman-
ni "karistati" sellega, et nädal 
aega tema kiirgusannuseid liht-
salt ei registreeritud. "Teenisin 
selle ära, kui põrutasime kord 
kiilasjääga teel mööda 40-ki-
lomeetrise tunnikiirusega sõit-
nud autost, milles istus polgu-
komandör. Solvunud polkov-
nik kirjutas meie auto numbri 
üles, ja kuna mina olin autoju-
hi kõrval istunud ohvitser, vas-
tutasin selle üleastumise eest."

Ega jäänud muud üle kui 
end ise hoida, respiraatorit ja 
kindaid kanda ning kõrgema 
kiirgusega tsoonides võimali-
kult vähe asju näppida. Lei-
dus aga neidki, kes respiraa-
torit ei kandnud ning kiiritus-
ohtu miskiks ei pidanud. "Pal-
jud virutasid mahajäetud kor-

näiteks kortermajade katustelt 
lume rookimine. Ka pumpasi-
me oma tuletõrjeautoga keld-
ritest vett välja – kuna väljas 
oli 25 kraadi külma, oli pakane 
veetorud lõhki löönud," meenu-
tas mees. "Kogu aeg tuli kan-
da respiraatorit, mis ajas näo 
hauduma, sest respiraatori üm-
ber oli vahtkumm ja sees kile 
– vahepeal tuli suisa vett väl-
ja kallata!" Radioaktiivse kiir-
guse määrast ei olnud kellelgi 
suurt aimu ja see tekitas sise-
misi pingeid. Kiirgusdoosi mõõ-

"Kõige rohkem kimbutas 
mind unepuudus, koju tagasi 
tulles aga depressioon," 
meenutas Asso Admann. 
 Albert Truuväärt
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lõi käega: kao mu silmist, ja et 
ma sind enam kunagi ei näeks!" 

Tagasi Eestisse tulles naa-
sis Asso endisele tööle ning 
sai palgapäeval kassaluugi juu-
res meeldiva üllatuse osaliseks: 
"Töötasu oli kõik need kolm 
kuud edasi jooksnud 
ning Pripjatis töö-
tatud aja eest 
oli määra-
tud koguni 
neljakord-
ne päeva-
tasu," rää-
kis mees. 
"Seega ei 
või öel-
da, et kõik 
oli mustades 
värvides või et 
riik poleks mida-
gi teinud. Sõjakomis-
sariaadi lubatud korterit ega 
autoostuluba muidugi ei saa-
nud."

Abi käepärast
Üle 30 aasta tagasi aset leid-

nud sündmustele tagasi vaada-
tes suhtub Asso Tšernobõlis 
veedetud aega kui lihtsalt üh-
te eluetappi, mis kogemuse an-
dis. Hiljem sündisid lapsed ning 
nende tervisega on kõik korras. 

Admann ja tema saatuse-
kaaslased pole ka praegu jää-
nud üksi, neile on mõeldud soo-

dustu-

sed näiteks taastusravil käi-
miseks, hambaarsti juurde mi-
nekuks ja prillide ostmiseks. 
Käesolevast aastast korraldab 
Tallinnas Tšernobõli veterani-
dele soodustuste andmist linna 

sotsiaal- ja tervishoiuamet, 
mis võttis selle töö 

üle MTÜ-lt Har-
jumaa Tšer-

nobõli Ühen-
dus. Ameti 
peaspet-
sialist Aa-
re Raud-
sepp kin-
nitas, et 
tänavu esi-

mese kvar-
tali jooksul 

on väljasta-
tud garantiikir-

ju kokku 39 vetera-
nile, mullu 155 veteranile. 

Seda hoolimata Covid-19 levi-
ku kõrgetest numbritest. "Kui 
varasematel aastatel on ligi-
kaudu ühepalju antud garan-
tiikirju taastusravi ja hambara-
vi jaoks, prillide jaoks vähem, 
oleme tänavu andnud garantii-
kirjad taastusraviks vaid viie-
le veteranile," märkis Raud-
sepp. "Telefonikõnedest oleme 
aru saanud, et paljud vetera-
nid kui vanemad inimesed on 
sanatooriumisse mineku tur-
valisema aja ootuses edasi lü-
kanud. Kõik garantiikirjad on 

väljastatud nädala jooksul 
taotluse saamisest, aga kui 
veteran on öelnud, et asja-
ga on kiire, oleme seda tei-
nud varem."

Asso ei leia, et Tšernobõ-
li veterane siin kuidagi dis-
krimineeritaks või neile vä-
he soodustusi oleks määratud. 
"See on see teise riigi teema 
ning on väga suur asi, et Ees-
ti riik ja Tallinn nii palju ai-
tavad," sõnas mees.

Tallinnas on viimastel aas-
tatel elanud ligikaudu 500 
Tšernobõli veterani. Linna tä-
navu toetusteks antava summa 
tagamiseks on 48 150 eurot. 

teritest asju – näiteks raadioid 
– ja saatsid koju naisele-laste-
le," rääkis Asso. "Meile rää-
giti, et üks Kesk-Aasiast pä-
rit vennasrahva esindaja kõr-
vapolgust leidis reaktori juu-
rest maast sulanud grafiiditü-
kikese ja mõtles, et viib koju 
suveniiriks. Pistis kivi taskus-
se – ja kiiritus hävitas jalakoed 
luuni välja. Mõne päeva pärast 
oli ta juba surnud."

Asso sõnul osutusid Tšer-
nobõlis viibitud kolme kuu 
jooksul enim häirivaks sõja-
väeline kord ja mõttetud üles-
anded, millega nöögiti. 

Minevikku mustades  
värvides ei näe

"Näiteks kui meie üksust pi-
di külastama keegi kindral, pi-
di tegema nn Potjomkini küla: 
suruõhuvasaraga raiuti külmu-
nud pinnasesse augud, kuhu 
paigaldati postid, mis värviti 
veel triibuliseks. Kõrvale teh-
tud tee lumisele pinnasele veeti 
punane killustik, mis oleks pi-
danud tähtsale külalisele meel-
dima. Kuid öösel sadas peale 
umbes 15 cm lund, nii et vaa-
tepilt ei olnud pärast rookimist 
enam kuigi ilus... Mõni aeg hil-
jem tuli vihma käes ära värvida 
tuletõrjeauto – käsk on käsk," 
meenutas Asso. 

Sõjaväelisest absurdist oli 
siiski ka abi. "Lugesin toona 

"Vahva sõdur Švejki seiklusi" 
ja nautisin raamatu musta huu-
morit," muigas Asso. "Nii män-
gisin ka ise kord Švejki kombel 
tola, päästes seeläbi karistusest 
nii enda kui ka roodukomandö-
ri. Olin nimelt tuletõrjevalves, 
ent käisin korra saunas. Samal 
ajal helistas mingi kindral või 
polkovnik ja tahtis mind kätte 
saada. Kui tagasi tulin, oli roo-
dukomandör näost valge ning 
teatas, et mind kutsuti n-ö vai-
bale. Kindral röökis, et kus ma 
olin. Sain aru, et asi on täbar, 
karistus on soolas, ning otsusta-
sin, et kõige kindlam on kind-
rali ees tola mängida. Vasta-
sin oma vigases vene keeles, 
et käisin tuletõr- je vee-
võtukohti kontrol-
limas. Kindral käs-
kis roodukoman-
dörile edasi öel-
da, et meil va-
litseb seal täie-
lik korralagedus. 
Võtsin paberi ja 
pliiatsi ning hak-
kasin tähthaaval 
küsima, kuidas 
seda öelda käs-
tud lauset kirju-
tatakse. "Kakie 
turaki tam u 
vas!" (millised 
lollid teil seal 
on – toim) kä-
ratas kindral ja 

TŠERNOBÕLI VETERAN: Üks mees pistis suveniiriks 
reaktoritükikese taskusse ja suri mõne päeva pärast

Nädala- 
vahetustel saab  
kesklinnas ära 
anda ohtlikke 
jäätmeid

Tallinna jäätmekeskus avas 
kaks ohtlike jäätmete kogu-
mispunkti, kuhu saab minna 
laupäeviti ja pühapäeviti kella 
10-15. Tallinlastelt võetakse 
ohtlikke jäätmeid tasuta vastu 
Wismari t ja Toompuiestee 
ristmiku parklas ning Ranna-
mäe tee ja Väike-Rannavärava 
tee ristmiku parklas. Ära saab 
anda patareisid ja akusid, ae-
gunud ravimeid, lampe, tule-
kustuteid jm, aga tuua võib ka 
kodukeemia jääke, värve, lak-
ke jms. Samuti võetakse vastu  
ohtlike jäätmetega määrdu-
nud pakendeid, näiteks värvi-
purke. Ohtlikke jäätmeid saa-
vad ära anda ainult Tallinna 
elanikud, seetõttu tuleb kaasa 
võtta ID-kaart või juhiluba. Et-
tevõtteid ja asutusi jäätme-
punktid ei teeninda.

Püha Vaimu  
kirik linna abiga 
korda 
Linna toel restaureerib EELK 
Tallinna Püha Vaimu kogudus 
kiriku välisseinad ja torni, tööd 
lähevad maksma üle 222 000 
euro. Kirikus asub ligi 70 
kunstimälestist, sh hiliskesk-
aegne Bernt Notke kappaltar, 
mis valmis 1483. Väärtuslik on 
ka kiriku 16.-18. saj pärinev si-
sustus ehk maalitud piiretega 
rõdud ja maalikogu. Kiriku uni-
kaalset interjööri ja kunstimä-
lestisi on püsivalt korda teh-
tud linna toetusega. Nüüd 
restaureeritakse kõik kiriku 
fassaadid ja torni kiviosa, sa-
muti korrastatakse aknaid ja 
uksi ning raidportaale. Töö-
võtjaks valiti konkursiga Oma 
Fassaad OÜ. Järgnevatel aas-
tatel tuleb uuendada kütte-
süsteem ning interjöörid.

Kesklinna  
pargid saavad 
iluravi
Paari nädala jooksul läbivad 
pargiteed ja -pingid Kesklinna 
linnaosa haljasaladel kevadise 
värskenduskuuri. Mõned pin-
gid vajavad väiksemat paran-
damist või värvimist kohapeal, 
teised viiakse suuremaks re-
mondiks töökotta. Olemas-
olevatele lisaks paigaldatakse 
Toomparki ja Tuvi parki paar-
kümmend uut pinki. Hooldus-
remonti tehakse ka linnaosa 
parkide ja haljasalade teedel. 
Tuvi pargis remonditi trepp ja 
samas on rajamisel välijõu-
saal. Korrastustööd jõuavad 
lõpule hiljemalt 15. maiks – 
Tallinna päevaks.

Kahjustatud tuumajaam. 
Raigo Pajula

BEŠKINA: Oleme tänulikud veteranidele, kes 
päästsid mitme põlvkonna elu ja tervise
Tšernobõli katastroofi tagajärgeda 
likvideerijad said tugeva kiirituse, 
mis jättis jälje nende tervise-
le. Näeme ja tunneme iga 
päev selle kangelasteo 
tulemust: likvideerijad 
kindlustasid elu ja tervi-
se mitmele põlvkonna-
le, hoolitsedes puhta 
keskkonna ning turvalise 
tuleviku eest.

Tallinnas elab praegu ligi-
kaudu 500 Tšernobõli veterani, ke-
da linn igal aastal toetab. Neile on riigil 
lisaks universaaltoetustele veel ka mit-
meid abimeetmeid – sanatoorne taas-
tusravi, hambaravi ja prillide hüvitis. Kui-
gi koroonapandeemia tõttu on praegu 
täielikult loobutud näost-näkku vastu-
võttudest, väljastatakse sellegipoolest 
kõik garantiikirjad teenuste saamiseks 

nädala jooksul taotluse saamisest, va-
jadusel tehakse seda ka kiiremas 

korras.
Tšernobõli katastroofi 

35. aastapäeval soovin, 
et mõtleksime kõik tä-
nutundega neile vetera-
nidele, kes panustasid 
sellesse, et ära hoida 

tuumakatastroofi laasta-
vaid tagajärgi ning pääst-

sid niiviisi mitmete põlvkon-
dade elu ja tervise. Samuti mäles-

tame neid, kes katastroofi ohvriks lan-
gesid.

Ehkki maailm muutub iga päevaga 
ning uusi ohte tuleb juurde, loodan sü-
damest, et ei meie ega meie lapsed, 
lapselapsed ja tulevased põlved ei pea 
millegi sellisega, nagu seda on tuuma-
katastroof, mitte kunagi rinda pistma.

Tšernobõlist  
keeldumine oleks 

toonud kolm aastat 
vanglat.
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Kai Maran
kai.maran@tallinnlv.ee

Merivälja mänguväljak saab 
juurde suure kausikujulise 
karusselli, pesakiige ning 
mitu rippkiike, mänguväljak 
Nõmmel aga liumäe, pesa-
kiige ja rattahoidla.

Piiri 8a mänguväljakut Nõm-
mel ootab mitmekesisemaks ehi-
tamine. Senistel mänguplatsidel 
säilitatakse ronila, kiik ja karus-
sell, kuid lisanduvad liivamän-
gude atraktsioon, väikeste las-
te liumägi, pesakiik ja liutoru-
dega ronila.

"Kuna tegemist on spordi- ja 
mänguväljakuga, kuhu on hea 
kohale sõita rattaga, on väljaku 
äärde planeeritud rattahoidjad," 
lausus  Nõmme linnaosa vane-
ma Grete Šillis.

Spordialale on kavandatud 
välijõusaal, olemasolev võrk-
palliplats läheb uuen-
damisele. Paigalda-
tud multifunkt-
sionaalsed jõu-
seadmed või-
maldavad lii-
kumist har-
rastada ko-
gu perel. Vä-
lijõusaal on 
liigutatava-
te raskustega, 
trenni saab teha 
14 eri  seadmel.

Välijõusaali rööbas-
puude ning viie trenažööriga 
saab Nõmmel ka uus Päikese 
pst 61 mänguväljak, mille ehi-
tustöödega märtsi viimasel nä-
dalal algust tehti.

Märtsis algas treeninguväl-
jaku rajamine ka Haaberstis, 
kus uuendatava liiklusväljaku ja 
moodsa pumptracki raja kõrvale 
tuleb samuti välitreeningute ala.

Välijõusaali paigaldatak-
se kuus muudetava raskusega 

treeningvahendit, et iga kasu-
taja saaks omale sobiva koor-
muse valida.Mais Õismäe tee 
110a valmiva  treeningväljaku 
projekti koostas Tiptiptap OÜ 
ja ehitab Mefab OÜ.

Riietu kihiliselt!
Tippsportlane ja treener Gert 

Koovit soovitab välijõusaale jul-
gelt kasutada igas vanuses lin-
lastel. "Reeglid on sarnased ta-
valise jõusaali kasutusega, kuid 
välijõusaalis tuleb arvestada ma-
dalama temperatuuriga," rääkis 
Koovit. "Seega peab riides ole-
ma nii, et poleks külmetusohtu. 
Sobiv on kihiline riietus, mis 
kaitseb nii tuule kui ka külma 
eest ja mis keha soojaks saades 
riideid vähendada võimaldab. 
Kes varem jõutreeninguid tei-
nud pole, neil soovitan alustades 
olla ettevaatlik ja kuulata oma 
keha. Õnneks saab juba kohale 

kõndides keha harjutuste tege-
miseks soojaks. Kepi-

kõnd paneb mõju-
salt tööle ülake-

hagi. Võib ka 
teadlikult 
auto kauge-
male par-
kida! Nak-
sakamad 
võivad en-

ne trenni 
väikese jook-

su, hüppenööri-
ga soojenduse või 

kükke teha."
Kasulikud on ka keha- ja kä-

teringid. Kui pulss kiirem, on 
järg suuremate lihaste treeni-
mise käes. "Treenida võiks siis 
rinda, selga või jalgu," rääkis 
Koovit. "See hoiab ka keha soo-
jana. Alustajad võiksid jõuma-
sinal esmalt treenida isegi ras-
kust lisamata, tühjalt. Jõusaali 
treening sobib igale vanusele – 
see on nooruse allikas! Muidu-
gi ei tohi vabas õhuski unusta-

da distantsi. Trenniks tasub va-
lida selline aeg, et ei peaks te-
gutsema puntras koos. Lõpeta-
da võiks jõutreeningu samuti 
kõnni või jooksuga ja külme-
ma ilmaga teha venitused ko-
dus peale."

Välijõusaali saab ka uuenev 
Vormsi peremänguväljak. Veel 
on linnal plaanis rajada pere-
mänguväljak Ümera tänavale 
Lasnamäel, kus 12-aastastele 
ja vanematele mõeldud alal on 
ka trenažöörid täiskasvanute-
le ning seenioridele koordinat-
siooni ja keha liikuvuse tree-
nimiseks.

Karussellid ja rippkiiged
Kadriorus saab peagi uue il-

me Liivaoja mänguväljak, kus 
mänguelemente hakati uuen-
dama aprilli keskel. Kesklinna 
vanema  Monika Haukanõm-
me sõnul püstitab Atix OÜ ala-
le uue mängulinnaku. "See on 
varustatud mitmesuguste ha-
rivate ja liikuvate elementide-
ga, mis äratavad laste uudishi-

mu ja pakuvad avastamisrõõ-
mu, aga ka stimuleerivad nen-
de igakülgset füüsilist arengut. 
Loodame, et uute elementide-
ga uhke mänguväljak teeb pal-
ju rõõmu Liivaoja elamukvarta-
li lastega peredele," ütles Hau-
kanõmm.

Vinci Play kaubamärki esin-
dav mängulinnak sarjast Woo-
den on valmistatud keskkonna-
sõbralikust puidust ja sobib eri 
vanuses lastele. Veel sel keva-
del on plaanis teha mänguplat-
si liivaalale uus piire.

Ajakohasema ilme saab ka 
Merivälja pargi mänguväljak. 
"Merivälja pargi mänguväljak 
on rajatud kakskümmend aastat 
tagasi ja ehkki seda on jooks-
valt kõpitsetud, on laste män-
guala ajahambast puretud ning 
vajab põhjalikku ümberehitust," 
ütles Pirita linnaosa vanem Tõ-
nis Liinat. "Vahetatakse välja at-
raktsioone, lisatakse uusi män-
guvõimalusi, uuendatakse liiku-
misteid, valgustus ja mänguala-
de liivakate."

Mänguväljak saab juurde suu-
re pöörleva kausikujulise karus-
selli, pesakiige ning mitu ripp-
kiike, alles jääb ronila. Liina-
ti sõnul pakub Merivälja park 
häid looduslikke mänguvahen-
deid nagu kivid, pakud, palgid, 
mille otsas meeldib lastel ronida. 
Eraldi on kavandatud street wor-
kout treeningplats, kus spordi-
huvilisi ootavad harjutama mit-
med atraktsioonid. Mänguväl-
jak valmib juulis, töid teeb lin-
na keskkonna- ja kommunaal-
ameti tellimusel InfraRoad OÜ 
ning nende maksumus on 111 
000 eurot.

Tervisele ohutuks
Veel on linnal tänavu plaa-

nis uuendada mänguväljakud 
näiteks kesklinnas Lastekodu 
tänaval, Haaberstis Järveotsa 
teel, Räägu pargis, Koidu par-
gis, Kose pargis ja Tornide väl-
jakul. Põhja-Tallinnas uuenevad 
Vana-Kalamaja tänava ja Karja-
maa pargi mänguväljak.

Tarbijakaitse ja tehnilise jä-
relevalve ameti järelevalve tu-
lemustest selgub, et katkised, 
kulunud ja  ohtlikud seadmed 
on avalike mänguväljakute 
peamised puudused.  Korte-
relamute juures olevate mängu-
väljakute eest vastutavad kor-
teriomanikud ühiselt. "Vanade, 
nö nõukogudeaegsete mängu-
väljaku seadmete puhul juhi-
me tähelepanu sellele, et need 
võivad kujutada endas teatavat 
ohtu, kuid neid ei pea ilmtin-
gimata eemaldama, kui leitak-
se mõni teine viis nende ohu-
tuks muutmiseks," ütles ame-
ti ehitusosakonna juhataja Ka-
ti Tamtik. "Näiteks redelipul-
kade liiga kitsaste vahede pu-
hul võib teatud redelipulgad 
eemaldada, mille järel muutu-
vad vahed suuremaks."

Uus fooridega 
ülekäigurada 
seob Tondiraba 
ja Kivila parke
Mustakivi teel algas Tondira-
ba ja Kivila parke ühendava 
foorijuhitava ülekäigukoha ra-
jamine. Lasnamäe linnaosa 
vanema Vladimir Sveti sõnul 
moodustavad need pargid lin-
naosa rohelise koridori ning 
mugav ja turvaline ühendus 
aitab jalakäijatel ja jalgratturi-
tel paremini ühest pargist tei-
se liikuda. Foorijuhtimisega 
ülekäigurada rajatakse Tähe-
saju tee ja Linnamäe tee va-
helisele Mustakivi tee lõigule. 
Paigaldatakse erivalgustus ja 
braikivid,  rajatakse haljastus. 
Esmalt alustatakse ehitustöö-
dega Mustakivi tee Narva mnt 
suunalisel sõidurajal. Ehitus-
töid teostab TREF Nord AS, 
nende lepinguline maksumus 
on 118 000 eurot ja ehitus lõ-
peb 14. mail.

Linn menetleb 
rekordarvu  
ehitusprojekte
Linnaplaneerimise amet võt-
tis tänavu esimesel kolmel 
kuul menetlusse 495 ehitus-
projekti ning 397 uut objekti 
kasutuslubade saamiseks ja 
kasutusteatiste registreerimi-
seks, need näitajad on viie vii-
mase aasta esimese kvartali 
suurimad. "Korrektne, nõue-
tele vastav ehitusprojekt ta-
gab ehitusloa väljastamise 30 
päeva jooksul," kinnitas abi-
linnapea Andrei Novikov. Pa-
raku esitatakse ametile ka 
taotlusi, mille dokumendid ei 
vasta nõuetele, seetõttu kut-
sub linn ehitusettevõtjaid üles 
eelnevalt vastavate spetsia-
listidega konsulteerima ja nõu 
küsima. 

Männi park 
saab lilleniidu ja 
uisuplatsi
Mustamäel algas Männi pargi 
kauaoodatud uuendamine. 
Välja vahetatakse mänguväl-
jakute ja pargi inventar, ehita-
takse suur multifunktsionaal-
ne spordiala, kus talvel hak-
kab paiknema 840 m² suuru-
ne uisuväljak, rajatakse 9000 
m² lilleniitu ning istutatakse 
4000 põõsast. Lisaks rajatak-
se sulistusbasseiniga pursk-
kaevud ja pallimängude ala. 
Ümbritsevate tänavate müra 
summutamiseks istutatakse 
parki juurde umbes 110 puud 
ja 4000 põõsast ja rajatakse 
ligikaudu 9000 m² lillenii-
duala. Ehitustööde lepinguline 
maksumus on u 3,7 miljonit 
eurot ja kava kohaselt lõpeta-
takse tööd sügiseks.

Üha rohkem on 
välijõusaale, kus 
võib treenida ka 

koroona ajal.

Ehituse ajal saab mängida lähedal 
asuvatel väljakutel
• Abilinnapea Andrei 

Novikovi sõnul kes-
tavad Piiri tänava 
mänguväljaku 
ehitustööd  au-
gustini, seni on 
piirkonna lapsed 
oodatud mängima 
Suusa (Ehitajate tee 
T17), Mai (Mai 1) ja Uueristi 
(Tallinna 22) mänguväljaku-
tel.

• Päikese pst 61 mänguväl-
jaku ehitustööd kestavad 
mai lõpuni, seni on pered 
lastega oodatud Rohula 
(Rohula 30a), Tammepärja 
(Tammiku 24) ja Särje 

(Hommiku 4e) män-
guväljakule.
• Harku 62 mängu-

väljak ootab hu-
vilisi juuni lõpust, 
ehituse ajal on 

lapsed oodatud 
mängima Torni (Tor-

ni 4a), Külmallika (Kül-
mallika 15) ja Raja (Raja 1 
vastas maastikukaitsealal) 
mänguväljakule.

• Tänavu on Nõmmel plaanis 
veel korrastada veel Valde-
ku 122 ja Tirdi 4 mänguväl-
jak ning ehitada täielikult 
ümber Vabaduse pst pere-
mänguväljak.

Tallinna mänguväljakud uuenevad pi-
devalt. Hiljuti sai uusi vahendeid juurde 

nt ka Stroomi rannapark. Ilja Matusihis

TREENER: Mänguväljakute uued 
välijõusaalid on nooruse allikas!
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Pirita majandusgümnaasiu-
mi juurdeehituseks on linna 
eelarves 2,2 miljonit ja 
Merivälja kooli laiendamine 
läheb maksma 1,3 miljonit 
eurot.

Aprillis sõlmiti lepingud nii Pi-
rita majandusgümnaasiumi laien-
duse projekteerimiseks ja ehita-
miseks kui ka Merivälja kooli 
laienduse ehitustöödeks. Meri-
välja koolimaja teisele korruse-
le rajatakse neli suurt klassiruu-

mi, väikeklass, mitmeotstarbeli-
ne rekreatsiooniala, kolm väik-
semale rühmale mõeldud tööka-
biini ja kaks kabinetti. Esimese-
le korrusele luuakse ruumi juur-
de õpetajatele ning kavas on veel 
mõned ruumilised muudatused.  
Uuendatakse ka koolimaja välis-
seinad ja kogu hoone saab ühtse 
näo, samuti vahetatakse soojus-
isolatsioon soojapidavama vastu.

Pirita majandusgümnaasiumi 
keskmine õppehoone ehitatakse 
korruse võrra kõrgemaks. Nel-

jandale korrusele on projektee-
ritud neli väiksemat tavaklassi, 
kunstiklass, muusikaklass, mul-
timeediaklass ja veel mõni väik-
sem ruum. Ka ehitatakse kooli-
majja uus ventilatsioonisüsteem.

Ehitustööde ajaks koole ei su-
leta. Ehitustööde lepinguline täht-
aeg on kuus kuud. Suurem osa 
töid plaanitakse teha suvekuudel, 
kui õpet ei ole. Merivälja koo-
li laiendustöid teeb Riser Ehitus 
OÜ ja Pirita majandusgümnaa-
siumi juurdeehituse AS EVIKO.

TEISTELE EESKUJUKS: 
Suvel vurab tänavatel juba  
350 õhku säästvat gaasibussi

Kristiine ristmi-
kul läbib teelõik 
uuenduskuuri
Kristiine linnaosas alustati 
Endla 48 ja Madara 30 vaheli-
se teelõigu taastusremondiga. 
Tööde käigus eemaldatakse 
vana asfaltkate ja rajatakse 
uus koos teepeenraga, samuti 
vahetatakse vanad sadevee 
kaevuluugid uute vastu.

Oma kogukon-
naaed on nüüd 
igas linnaosas
Linn toetab linnaaianduse 
mittetulundustegevuse taot-
lusvooru kaudu tänavu 22 
kogukonnaaia tegevust, sh 
viie uue kogukonnaaia raja-
mist ning 11 olemasoleva aia 
arendamist, samuti kuue era-
kooli ja -lasteaia õppeaia ra-
jamist. Oma kogukonnaaed 
on nüüd igas linnaosas. Eel-
misel aastal rajati linna toel 
kokku kolm uut kogukonna-
aeda Kadriorus ja Pirital, 
seekord on plaanis rajada 
veel viis: Mustamäel, Haa-
berstis, Kristiines, Kesklinnas 
ja Nõmmel. Toetuse summa 
on möödunud aastaga võr-
reldes samuti märkimisväär-
selt kasvanud, jõudes tänavu 
juba 78 930 euroni. Kogu-
konnaaedade seas leiab nii 
suuremamahulisi projekte, 
mis suudavad kaasata sada-
kond linnaaednikku, kui ka 
tagasihoidlikumaid, ent väär-
tust pakkuvaid linnaaedu. 
Linnaaianduse algatusi toe-
tatakse vastavalt Tallinna 
mittetulundustegevuse kor-
rale, mille järgi on võimalik 
iga aasta 1. veebruariks esi-
tada linnaaianduse valdkon-
na taotlus. Kontaktid leiab 
Tallinna kodulehelt tallinn.ee/
est/keskkond/Kogukonna-
aiad

Tallinn tunnus-
tas edukaid 
võrk- ja korv-
pallimeeskondi

Linnavalitsus tänas ja tunnus-
tas suurepäraste sportlike 
saavutuste eest Tallinna Sel-
veri võrkpallimeeskonda ja BC 
Kalev/Cramo korvpallimees-
konda. Linnapea Mihhail Kõl-
vart rõhutas, et vaatamata 
sellele, et keerulisel ajal on nii 
treeningute kui ka võistluste 
graafikud küsimärgi all, on Tal-
linna esindusmeeskonnad 
võimelised võistlema ja võit-
ma. Tallinna Selveri võrkpalli-
meeskond tuli Credit24 
Meistriliiga võitjaks ning pä-
rast seitsmeaastast pausi on 
nad taas Baltimaade parimad.

Maagaas on koostiselt sama  
puhas kui biometaan
• Nii biometaani kui maagaasi täielikult 

põlemisel jääb järele vaid süsihappe-

gaas ja veeaur. Seevastu Bensiini ja 

diisli põlemisel eraldub lisaks CO₂-le 

mürgist vingugaasi ja lämmastikoksii-

di, süsivesinikke, tahma ning teisi 

peenosakesi, mis on ohuks inimeste 

tervisele.

• Biometaani ja maagaasi keemiline 

koostis ja kvaliteet on ühesugused, 

seega võib neid kasutada sõiduki-

paakides paralleelselt ning mõlemad 

on surugaasid.

• Biometaan on pisut kallim, seda saab 

toota sõnnikust jt jäätmetest. Samas 

ei toodeta seda Eestis veel nii palju, 

et kõik Tallinna gaasibussid saaks 

sellega sõita.

Denis Boroditši sõnul 
jääb tänu uutele gaa-
sibussidele õhku 
paiskamata 7000 sõi-
duauto jagu süsihap-
pegaasi. Albert Truuväärt

Sofia Iva
sofia.iva@tallinnlv.ee

Maagaas on sama loodus-
sõbralik kui biometaan, ka 
maagaasiga sõitvad bussid 
ei paiska õhku kopsudesse 
ladestuvaid tahmaosakesi 
nagu diiselbussid.

Tallinna Linnatranspordi 
(TLT) AS-i juht Denis Boroditš 
ütles, et linn kasutab oma uu-
tes gaasibussides kütusena bio-
metaani. See pärineb taaskasu-
tatavatest energiaressurssidest, 
mida saab ammutada pea kõi-
kidest biolagunevatest jäätme-
test. "Meie eesmärk on kasuta-
da maksimaalselt biometaani, aga 
nii suurel hulgal, nagu oleks va-
ja linnatranspordi häireteta käi-

gushoidmiseks, seda praegu 
muidugi veel ei ole," selgi-

tas Boroditš. "Seepä-
rast kasutame ka 

maagaasi, sest 
TLT-le kui 

pealin-
na 

ühistranspordi ainsale käigus-
hoidjale on äärmiselt oluline, et 
kütusetarned oleksid regulaarsed 
ja ühistransport liiguks häirete-
ta. Kui me hakkame sõitma 350 
gaasibussiga, siis on nende tan-
kimiseks vaja ligikaudu 15 mil-
jonit kuupmeetrit gaasi aastas."

Väiksem õhusaaste
Hiljuti kirjutas Äripäev, just-

kui petaks TLT inimesi, kui lu-
bab, et Tallinna uued bussid sõi-
davad keskkonnasäästliku kü-
tusega, kuid tegelikult pole see 
maagaas. Samas on ka maagaa-
siga sõitvad bussid diiselbussidest 
tunduvalt keskkonnasõbraliku-
mad. Gaasibussid ei paiska õh-
ku selliseid kopsudesse ladestu-
vaid tahmaosakesi, nagu teevad 
seda diiselmootorid. "350 gaasi 
jõul liikuvat bussi vähendavad 
CO2 atmosfääri paiskamist 25 
000  tonni võrra aastas," kin-
nitas Boroditš. "See on võrdne 
7000 sisepõlemismootoriga sõi-
duauto õhku paisatava süsihap-
pegaasi kogusega."

TLT kavatseb juba 
2025. aastal loo-

buda keskkonda saastavatest 
diiselbussidest. "Selle lubadu-
se täitmiseks alustasime 2020. 
aasta suvel linna toel ülemine-
kut keskkonnasõbralikele gaa-
sibussidele," mainis Boroditš.

Vaatamata koroonkriisi too-
dud raskustele hangiti 2020. aas-
ta teises pooles esimesed sada 
gaasibussi, samuti alustati gaa-
sitanklate ehitamist ning täna-
vu jaanuaris hakkas Peterburi 
teel tööle CNG-tankla.

Elanikud rahul
Lähematel kuudel algab uue 

gaasitankla ehitamine Kadaka 
teel, suveks jõuab pealinna veel 
sada gaasibussi ja järgmisel aas-
tal 150. Kokku hakkab seega Tal-
linnas reisijaid teenindama kok-
ku 350 keskkonnasõbralikku 
bussi.

TLT juht rõhutas, et ülemi-
nekut gaasikütusele võib õi-
gustatult nimetada mit-
te ainult suurimaks 
keskkonna uuen-
duseks pealin-
na transpor-
dikorraldu-
ses viimas-
tel aasta-
tel, vaid 
ka pöör-
deks Eesti 
kütusetu-
rul puhtama 
kütuse poole, 
mida on veda-
mas TLT. "Muuda-
tused teenivad üht ees-
märki – et Tallinna ühistrans-
port oleks maksimaalselt kõrgel 
tasemel nii mugavuselt, ohutu-

selt kui ka keskkonnasõbralik-
kuselt," lausus Boroditš. "Vasta-

valt mullusele uuringule oli 
82% vastanutest TLT 

teenustega rahul, 
sealhulgas pü-

siklientidest 
oli rahul ko-
guni 95%. 
Kui otsus-
tada gaa-
sibusside 
kohta an-
tud tagasi-

side põhjal, 
siis on sõitjad 

nendest lausa 
vaimustuses. Ini-

mestele meeldib sõit-
jate salong, istmete mugavus, 
võimalus kasutada USB-d ja ka 
konditsioneer."

2025.  
aastaks loobub  
Tallinn täielikult  
diiselbussidest.

Pirita laiendab 3,5 miljoni euro eest koole
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STS (ship-to-ship) operat-
siooni käigus pumbatakse me-
rel suurtes kogustes naftat, oht-
likke kemikaale, vedelat maa-
gaasi või muud taolist ühelt tan-
kerilt teisele. Laevad ühendatak-
se omavahel voolikuga.

Kõige selle taga on mõista-
gi äri ja kulude optimeerimine. 
Merel, aga mitte sadamas üm-
ber pumbates ei pea maksma 
sadamatasusid ja hoitakse aega 
kokku. Võib juhtuda, et nafta-
laadung vahetab näiteks merel 
osaliselt või täielikult omanik-
ku ja siis pumbatakse see ümber 
väiksematele tankeritele. 

Äri käinud aastakümneid?
Oma rolli mängib Leningradi 

oblasti Ust-Luga sadama naab-
rus. Seal ei võeta vastu jääle mit-
te vastu pidavaid ja üldse kesk-
konnaohtlikumaid tankereid ja 
nii lastitakse kütus algul pare-
matele laevadele ja nendelt vi-
letsamatele.

Kõige esimene valitsuse 
määrus merel kütuse laadimi-
se kohta pärineb 3. märtsist 
2011, kui võimul asus Andrus 
Ansipi teine valitsus. Seal rää-
giti küll laeva tankimisest sõi-
duks vajaliku kütusega. Ent sa-
mamoodi käis juba toona kü-
tuse kui lasti pumpamine lae-
vast laeva. Tõenäoliselt on see 
kui ärimudel meie vetes toimi-
nud palju varemgi, kui jõustus 
2011. a määrus.

Uus, täpsustatud määrus – 
nüüd juba STS mõistega – sai elu-
jõu juunis 2020. Seda parandati 
omakorda veel tänavu 1. jaanua-
ri seisuga. Ja nüüd ootame juba 
neljandat versiooni, sest võib-ol-
la keelatakse STS-operatsioonid 
üldse ära. Laevalt laevale naf-
tatoodete kui lasti pumpamine 
on seega merel toimunud väga 
palju aastaid. Ometi algas dis-
kussioon selle teema üle alles 
tänavu jaanuaris.

Veel ühe täiendava vindi kee-
rab kogu sellele temaatikale pea-
le Eesti Logistika ja Transiidi As-
sotsiatsiooni ja Sadamate Liidu 
juriidiline analüüs. Selle koha-
selt on laevade lastimine sada-
mateenus. Seda tohib teha üks-
nes sadamas, seadustes sätesta-
tud nõuete kohaselt.
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"2014. a veebruaris reostus masuudiga Muraste rand, 
muuhulgas looduskaitsealal, ning hukkus hulk linde," 
ütleb Kakumäe elanik Allan Lahi. Ta on üks naftasaa-
duste tankerilt tankerile ümberpumpamise vastastest, 
sest on näinud, kui palju kahju loodusele võib nafta 
merre sattumine põhjustada. Laevandusekspertide ar-
vates on samuti tegemist igas mõttes kahjuliku äriga.

LAEVANDUSEKSPERT: Laevakompaniid kasutavad Eestit 
ära kui kullaauku, ent kogu vastutus reostuse eest jääks meile

seisukohalt mingilgi moel põh-
jendatav. Reostus võib tekita-
da korvamatu kahju kogu lin-
na rannajoonele."

Allan Lahi jt Kakumäe ela-
nike eestvõttel algatati allkirja-
de kogumine STS-operatsioo-
nide keelustamiseks. "2014. a 
veebruaris reostus masuudiga 
Muraste rand, muuhulgas loo-
duskaitsealal ning hukkus hulk 
linde," toob Lahi hoiatava näite.

Kui esmaspäeval hakati all-
kirju koguma, siis kolmapäeva, 
14. aprilli lõunaks oli tuhat all-
kirja koos, ja rahvaalgatus esi-
tati riigikogule. Nõutakse STS-
lastimise keelamist väljaspool 
sadamaid.

"Võib olla kui tahes ettevaat-
lik, aga alati on olemas risk, et 
asi läheb lappama," sõnab Allan 
Lahi. "Kui ümber pumbata sa-
damas, siis seal on olemas sel-
leks tööks võimekus, muuhulgas 
parem tuulevari. Sadamas on ju-
ba palju raha kulutatud, et üm-
berpumpamine käiks ohutult."

Tallinna Sadam on STS-ope-
ratsioone pikka aega üsna mu-
relikult vaadanud. Kui juhtuks 
merel vedellasti ümber pumpa-
misel õnnetus, võib selle tagajär-
jel kaubaliiklus sadamasse sulgu-
da. Reostuse sees ei tohi ju sei-
lata. Ka sadamate liit laiemalt 
taunib STS-lastimist. Asi pole 
ainult konkurentsis.

Sadamas liigub vedellast lä-
bi terminali torustiku. Lisaks 

on sadamatel kõikvõimalikud 
ohuhinnangud, tegevuskavad ja 
reostustõrje vahendid, et kui mi-
dagi juhtub, siis teeb see loodu-
sele võimalikult väikese kah-
ju. Loomulikult maksab valmis-
olek palju raha. Kuid keskkon-
nahoiuks muuhulgas ju sadama-
tasusid võetaksegi.

Allan Lahi sõnul kavatseb 
näiteks Vene Föderatsioon lõ-
petada ohtlike ainete STS ope-
ratsioonid 1. maist 2021. See 
tähendab, et surve ohtlike ai-
nete ümberpumpamiseks Ees-
ti vetes kasvab veelgi. Üsna 
bännitud on see teisteski me-
reriikides.

STS-i majanduslik külg
"Küsimus on, kas üldse peaks 

selliseid operatsioone merel ette 
võtma," ütleb Kakumäe elanik 
Allan Lahi. "Ainsad, kes teeni-
vad, on kolmandate riikide lae-
vafirmad valdavalt. Eesti ma-
jandus sellest ei võida, võib-olla 
mõni väikefirma, kes load kor-
da ajab, teenib natukene. Majan-
duslik mõju on null, aga kesk-
konnarisk väga suur."

Kui riik lubab avamerel ve-
dellasti ümberlaadimist, jääb riik 
seega ilma laevade veetasudest 
ja sadam sadamatasudest. Naf-
taterminalid omakorda termina-
litasudest. Kui suur hulk miljo-
neid on aastatega korstnasse len-
nanud, on väga keeruline isegi 
ette kujutada.

Kas see tähendab, et aasta-
kümnete viisi on eri valitsused 
oma merealal sallinud seadus-
vastast tegevust? Ja mitu valit-
suse määrust, mis otsesemalt või 
varjatumalt STS lastimist luba-
nud, on seadusvastased?

Selge on vaid üks: seal, kus 
liigub suur raha, leidub sage-
li palju segadust ja sogast vett. 
Hämmastav on seejuures, et STS 
lastimine ei ole laiemat tähele-
panu äratanud.

Muuhulgas on see olnud või-
malik põhjusel, et varasemad va-
litsused pole enam kui 20 aasta 
jooksul suutnud luua Õlifondi, 
kuigi sellest on tüütuseni rää-
gitud. Põhjuseks on poliitilised 
vastuolud ja ettevõtjate vastu-
seis. Õlifond pidanuks reostus-
tõrjetöödeks maksustama või-
malikke saastajaid ehk transii-
dikompaniisid. Loogiliselt pida-
nuks siis luubi alla sattuma ka 
naftasaadusi jm laevalt laevale 
pumpavad välismaised tankerid.

Mida rääkida keskkonnata-
sust, mida STS lastimiselt võiks 
koguda. Selle pealt ei koguta 
üldse riigile mitte mingit maksu.

Pärast seda, kui Postimehes 
asjast jaanuaris kirjutati, algas 
arutelu: ümberpumpamine on 
käinud ankrualal Pakri saarte 
läheduses. Kui juhtunuks õn-
netus, sattunuks tõsisesse ohtu 
sealne looduskaitseala.

Keskkonnaministeerium esi-
tas seejärel valitsusele määruse 
eelnõu, milles lahendusvariandi-
na pakutakse kas STS-i täielik-
ku keelamist või ohtlike ainete 
ümberpumpamist Pakri saartest 
kaugemal, mõnel teisel ankru-
alal. Ühe võimalusena kaaluti 
Suurupi piirkonda.

Lõplikku otsust, mis STS ope-
ratsioonidest edasi saab, pole 
valitsus praeguseni veel lange-
tanud.

Üks kaalumise alla võetud 
lahendustest – et STS kütus-
te pumpamine kolitakse Pak-
ri kandist Suurupi lähedasele 
ankrualale – pahandas aga vä-
ga Kakumäe jt mereäärsete piir-
kondade elanikke. Kütuselekke 
korral satuks ohtu Naissaare loo-
duspark, Rannamõisa maastiku-
kaitseala ja Suurupi looduskait-
seala. Praeguse seisuga võidak-
se STS operatsioonid Eesti ve-
tes aga üldse ära keelata, sest ka 
sellise stsenaariumi on keskkon-
naministeerium valitsusele väl-
ja pakkunud.

Reostus kahjustuks kogu 
linna randu

Tallinna linnavalitsus kuulub 
samuti nende hulka, kes ei soo-
vi kütuse lastimist Tallinna ran-
dade lähedal.

"Oleme vedelkütuse avame-
rel ja ranniku lähedal lastimise 
pärast väga murelikud eelkõige 
keskkonnaohutuse seisukohalt," 
ütles linnapea Mihhail Kõlvart 
eelmisel nädalal. "Kütuse lae-
valt laevale lastimine mis ta-
hes Eesti rannapiirkonnas, seal-
hulgas Tallinna lahel Kakumäe 
poolsaare ja Naissaare vahelisel 
merealal, ei ole Tallinna linna 

2014. a keva-
del reostas 
laevast lekki-
nud masuut 
umbes kolm 
kilomeetrit 
Muraste ran-
da.
Albert Truuväärt

Õlifondi loomine on jäänud vaid  
suurteks sõnadeks
Samamoodi nagu on rida eelmisi riigi-
valitsusi maha maganud STS-operat-
sioonidest lähtuva keskkonnakahju 
ohu ja jätnud selle majandusala mak-
sustama, pole saadud ka hakkama nn 
Õlifondi loomisega.

Kui oleks loodud Õlifond, tõusnuksid 
STS-operatsioonid juba varem riigi-
ametite huviorbiiti. Olnuks ju mõelda-
matu, et saastusriskiga tegevusala me-
rel oleks jätnud panuse Õlifondi and-
mata. Toona aga jäi ilmselt just täienda-
va maksustamise ohu alla sattunud et-
tevõtete lobitöö tõttu Õlifond loomata. 

Õlifondist hakati rääkima juba siis, kui 
keskkonnaministri ametit pidas Villu 
Reiljan ja Eestis tegutses erakond nime-
ga Rahvaliit. Meenutagem, et enne 
2007. a nn pronksiööd kujundas transii-
disektor tõhusalt Eesti poliitikat enda 
huvides. Näiteks mitmed mõjukad ette-
võtted tegid muuhulgas koostööd Re-
formiera-
konnaga, 
kes Õlifondi 
vastaste hul-
ka asus.

Rahvaliidu 
esitatud eel-
nõu lähtus 
printsiibist, et 
saastaja 

maksab. Õlifondist pidanuks seega ra-
hastatama reostuskorjet ja fondi pida-
nuks omakorda ülal pidama ettevõtted: 
transiidikompaniid, kelle tegevus põhjus-
tab keskkonna reostumise riski. 2008. a 
blokeeriti eelnõud muuhulgas viitega, et 
see ei vastavat ettevõtluse ahistamise 
tõttu põhiseadusele.

Häirekellana pidanuksid juba 2006. a 
mõjuma juhtumid, kus jaanuari lõpus 
avastati teadaolevalt suurim õlireostus 
Läänemeres, mis tappis tuhandeid linde 
ja põhjustas ulatusliku keskkonnareos-
tuse. Kriisi põhjustaja pole selgunud. 
Enim süüdistati tankerit Flawless. Sama 
aasta märtsi alguses uppus Soome la-
hes Vaindloo saare lähedal kaubalaev 
Runner4, mille õlimahutid hakkasid lek-
kima. Nüüd, sesoses STS lastimise te-
maatikaga on ka Õlifondi loomine uuesti 
arutuse all.

Keskkonnains-
pektorid lähe-
vad laevale 
kontrollima 
STS-lastimist.
Foto Agni Kaldma



LAEVAAGENT: Viigem kütuste  
laadimine avamerele
Laevaagendi Navest Agency OÜ ju-
hatuse liikme Raul Taali sõnul ei 
peaks STS-operatsioone keelama, 
aga need tuleks viia rannalähedastelt 
ankrualadelt avamerele.

"Reostuse võimalus on üliväike ja või-
malik ainult vooliku purunemisel, " ütles 
Taal. "Voolikud on sertifitseeritud ja 
kontrollitud enne STS-operatsiooni al-
gust ja need transporditakse operat-
siooni ajaks spetsiaalselt kohale. Ope-
ratsiooni jälgitakse ning ohu korral lõ-
petatakse kohe pumpamine ja suletak-
se klapid. Reostuse risk piirdub hetkel 
voolikus oleva kütuse kogusega. Ohu-
astme poolest ei erine see punkerdami-
sest (laevade tankimine sõiduks vajali-
ku mootorikütusega), mis 
käib Tallinna reidil ju-
ba 30 aastat."

Taali sõnul 
on tema 

ettevõte tänaseks STS-operatsioone 
sooritanud juba üle kolme aasta.

STS on Taali kinnitusel logistiline too-
de, mitte naftamüük, millest saadakse 
suurt kasu. Sellest ei tulene kellelegi 
mingit kasumit, vaid hoitakse kokku 
laevade prahiraha ja aja arvelt. Seetõttu 
ei ole see ka kusagil n-ö rängalt mak-
sustatud.

Tankeritele kehtivad Taali sõnul rah-
vusvaheliselt väga ranged nõuded, 
STS-operatsioonis osalevad laevad 
peavad oma lasti kuskilt sadamast saa-
ma ja kusagile sadamasse toimetama. 
Seega nad ei saa vältida sadamaid ning 
selles ei seisne kõnealuse logistilise la-
henduse mõte. Taali arvates võiks teha 

kompromissi ja viia STS-
operatsioonid ranna 

lähedalt ava-
merele.

KESKKOND  •  26. aprill 2021 •  7

LAEVANDUSEKSPERT: Laevakompaniid kasutavad Eestit 
ära kui kullaauku, ent kogu vastutus reostuse eest jääks meile

Kakumäe Seltsi eestvedaja 
Tõnu Peit võtab kohaliku ela-
niku vaatenurga lihtsalt kokku: 
"Loomulikult on selline tegevus 
seotud suurte riskidega ja ega 
me ei teadnud sellest enne mi-
dagi. Muidugi tekitab see kõik 
aga nüüd hämmingut ja elanike 
õigustatud hirme."

Kahtlemata ei ole STS-operat-
sioonide puhul tegemist piraat-
lusega. Iga riik otsustab ise, kas 
ta lubab laevalt laevale pumpa-
mist ja kuidas seda reguleerib.

Eestis on, nagu viidatud. alu-
seks valitsuse määrus ja lube an-
nab politsei- ja piirivalveamet. 
Keskkonnaamet kooskõlastab. 
Vähemalt teadaolevalt ei ole seo-
ses STS pumpamisega Eesti vetes 
märkimist väärt õnnetusi juhtu-
nud. Kaks väiksemat intsidenti 
on teada. STS-operatsioone, kus 
tankeri last teise tankerisse üm-
ber pumbatakse, ei maksa segi 
ajada punkerdamisega, mis tä-
hendab laevade tankimist sõi-
duks vajaliku mootorikütuse-
ga. Tõsi, mõned aktivistid viita-
vad, et STS-operatsioone varja-
takse punkerdamisega, sest seda 
ei reguleeri nii paljud nõuded.

Keskkonnainspektorid käi-
vad STS lastimise nõuete täitmist 
pisteliselt laevadel kontrollimas. 
STS-operatsioonil kehtivad väga 
ranged ja tehnilised keskkonna-
nõuded – alustades ilmast, mis 
peab olema rahulik. Igasugused 
kinnitused, voolikud, vendrid, 

pumbad, klapid, piigartid pea-
vad olema tehniliselt kontrolli-
tud ja sertifitseeritud. Määratud 
peab olema vastutav isik. Lae-
val peab olema reostustõrjeva-
rustus jne.

Ometi ei taheta Lääneme-
re maades selliseid pumpa-
misi merel näha. Ühtset ot-
sust keelamise kohta pole 
riigid siiski vastu võtnud. 
Tallinna tehnikaülikooli 
meresüsteemide 
instituu-

KESKKONNAMINISTEERIUM: Otsustada 
võiks nelja variandi vahel
Keskkonnnaministeeriumi 
ametnikud on valitsusele 
esitanud neli võimalust, 
kuidas STS-lastimisega 
seotud küsimust la-
hendada.
• Vähendada STS-te-

gevuse võimalikkust 
19 ankrualalt ühele.

• Kaaluda STS-toimingu-
teks sobiva ankruala 
muutmist: Tallinna randade lä-

hedase nn G-ala asemel, ku-
hu esialgu taheti STS las-

timine Pakri lähedalt 
tuua, kaaluda mõnda 
teist ankruala.

• Lubada STS-toimin-
guid ankrualadel 
üksnes erandkorras, 

kui seda ei ole võima-
lik sadamas teha.

• Keelustada STS-tegevus 
Eesti vetes täielikult.

di teadlase Kai Künnis-Berese 
sõnul on juhul, kui peaks juhtu-
ma avarii ja merre sattuma suu-
res koguses naftasaadusi, meil 
terve rannikumeri läinud. Meie 
kliimas võtab looduslik isepu-
hastus väga kaua aega.

Ümber pumpamise load 
saab kergelt

STS-operatsioonidega juhtub 
maailmas õnnetusi kui mitte sa-
gedasti, siis aeg-ajalt. See on tun-
nistatud mereohutuse mõttes ris-
kantseks tegevuseks. Tuntud on 
näiteks 2019. a Brasiilias juhtu-
nud suurõnnetus, kus Kreeka li-
pu all seilanud tanker Venetsu-
eelast pärit naftaga reostas 2100 
km mereranda.

Looduskaitseentusiasti, vee-
teede ameti endise asepeadirek-
tori Arvo Veskimetsa sõnul on 
kasvõi Soome STS-operatsioo-
nid oma karmide normidega nii 
rängalt kontrolli alla võtnud, et 
nendel pole majanduslikult mõ-
tet. Täielikult pole neid keela-
tud, lubatud on vaid kahel ank-
rualal, sest ümberpumpamist 
merel võib olla vaja avarii tõt-
tu vm erandpõhjustel.

"Olen näinud Hollandi firma 
reklaami, et tulge kõik Eestisse, 
siin saate laevalt laevale pumba-
ta, pole vaja maksta sadamata-
susid ega midagi," ütleb Veski-
mets. "Seal Pakri saarte juu-
res, aga laiemalt Eestis avasta-
sid laevafirmad tõelise kullaau-
gu. Kui midagi peaks juhtuma, 
ei vastuta laevafirma aga Eesti 
riigi ees mitte millegagi. Täiesti 
selge, et ümber pumpamise lube 
saab Eestis praegu liiga kergelt. 
Möödunud aastal teenis riik sel-
lest 4000 eurot kaudseid makse."

Meenutagem aga, et tanke-
risse võib mahtuda näiteks 40 
rongitäit naftat.

Tänu Veskimetsale üldse al-
gaski avalikkuses, poliitringkon-
dades ja riigiametites STS-ope-
ratsioonide teemaline arutelu. 
Pakri saarte juures toimuva üm-
berpumpamise avalikustas esi-
mesena jaanuaris Veskimetsa 
info põhjal Postimees.

Kogenud merendusasjatund-
ja Veskimets sattus uurima lae-

vade liikumise kaarti inter-
netis (marinetrac.com). 
See, et tankerid muud-
kui Pakri saarte juures, 
sealse looduskaitseala 
ümber passivad, häm-
mastas teda.

Veskimets tegi järe-
lepärimisi ja sai näiteks 
keskkonnaametist vas-
tuse, et kõik on korras. 
Esmapilgul see nii pais-
tabki. Kuid õigupoolest 
nõuaks olukord laiemat 
juriidilist analüüsi. Või-

malik, et STS lastimine 
on kõigele lisaks vastu-
olus riigipiiri seadusega, 
mis ei luba taolist tegevust.

LINNAPEA: Reostus kahjustaks  
korvamatult kogu Tallinna rannajoont
Tallinna linnavalitsus teeb keskkon-
naministrile ettepaneku peatada ja 
edaspidi keelata Eesti territoriaal- ja 
sisemerel ohtlike ainete laevalt laeva-
le lastimine. Seda tuleks teha, ar-
vestades lastimise keskkonna-
laseid riske, õiguslikku sega-
dust, majanduslikku kahjum-
likkust riigile.

"Oleme vedelkütuse avame-
rel ja ranniku lähedal lastimise 
pärast väga murelikud eelkõige 
keskkonna seisukohalt," ütles lin-
napea Mihhail Kõlvart. "Kuna vedel-
kütust sadamas käitlev ettevõte on oht-
lik, on sadamatele ja terminalidele keh-
testatud väga ranged nõuded, et taga-
da keskkonnaohutus. Sealhulgas on et-
te nähtud, et avarii korral reostus kiiresti 
lokaliseeritakse. Avatud merealal ranni-
ku lähedal ei saa aga reostust kiiresti 
lokaliseerida ega tõrjuda." Kõlvarti sõ-
nul ei saa keegi olla kindel lastimise 

ohutuses. Laevade võimekus ja valmis-
olek on erinev ning kontrollimata.

"Kütuse laevalt laevale lastimine mis 
tahes Eesti rannapiir-

konnas, sealhulgas 
Tallinna lahel Ka-

kumäe poolsaare 
ja Naissaare va-
helisel merealal, 
ei ole Tallinna 
linna seisuko-

halt mingilgi 
moel põhjenda-

tav," sõnas linnapea. 
"Reostus võib tekitada 

korvamatu kahju kogu linna rannajoo-
nele. Pöördumatult võivad kahjustada 
saada sinilipu märgiga ohutuks tunnis-
tatud supelrannad, aga ka linnud ja loo-
mad ning merekeskkond laiemalt. Ei 
maksa unustada, et Paljassaarel asub 
üleeuroopalise tähtsusega linnuala, kus 
elab 82 kaitsealust linnuliiki."

Kakumäe elaniku Allan Lahi sõnul 
võiks STS-lastimise Eesti vetes kee-
lata, sest meil ei võida sellest keegi.
Albert Truuväärt
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Surmaoht loodusele varitseb iga päev meie oma ko-
dumeres, paljudes lahtedes, kus on lubatud rongitäite 
viisi veetavat kütust ühelt aluselt teisele ümber laadi-
da. Piisab vooliku katkemisest, kui merre valgub naf-

ta, mis reostab meie ilusad rannad ja looduskaitsealad küm-
neteks aastateks. Teadagi on siin mängus suur raha. Ja nagu 
rahapesu puhul, on see tekitanud omapärase efekti – need, 
kes kutsuvad seaduste järgimist jälgima, muutuvad ühtäkki 
kui pimedaks ega näe enam midagi. Küll on aga seda ano-
maaliat märganud looduskaitsjad ja keskkonnateadlikud ko-
danikud, kes on oma tähelepanekutest teavitanud ka ameti-
võime ja ajalehtede toimetusi.

"Olen näinud Hollandi firma reklaami, et tulge kõik Ees-
tisse, siin saate laevalt laevale pumbata, pole vaja maksta 
sadamatasusid ega midagi," väitis merendusekspert ja Tallin-
na looduskaitse seltsi esimees Arvo Veskimets. Ta selgitas, 
et  Pakri saarte juures, aga ka mujal Eesti rannikul avasta-
sid laevafirmad tõelise kullaaugu. Imelik on seejuures Eesti 
ametivõimude aastakümneid kestnud  külm suhtumine selli-
sesse mainekahjusse ja pidevasse surmaohtu meie loodusele. 

Alles sel aastal on uue kesk-
konnaministri Tõnis Mölde-
ri eestvedamisel hakatud as-
jaga tõsisemalt tegelema. Ja 
põhjust on selleks enam kui 
küll, sest kui midagi peaks 
juhtuma, ei vastuta reostu-
se põhjustanud laevafirma 

Eesti riigi ees mitte millegagi. Ümber pumpamise lube aga 
on aastaid jagatud kõigile soovijaile lahkel käel. Ei Soomes 
ega isegi Venemaal nii ei tehta. Meie naabrite pool suhtu-
takse sellisesse ümberlaadimisse pika hambaga ning ka Ve-
nemaa keelab selle alates maist juba täielikult.

Üks tanker mahutab 40 rongitäit naftat. Võib vaid ette 
kujutada, millised kogused on kusagil Pakri saarte juures, 
looduskaitseala külje alla ümber laaditud! See on vaielda-
matult maailmarekord ja õnnetus võib tulla niisuguste ko-
guste puhul iga hetk.

 Siiani annab tunda leigus õlifondi loomisel. Selle vajalik-
kusest on räägitud aastaid, kuid alati on see põrkunud  juh-
tivate poliitikute vastuseisuga. Kui oleks loodud see fond, 
tõusnuks niisugused kahtlased operatsioonid rannikumeres 
juba ammu riigiametite huviorbiiti ja üliohtlik  saastusris-
kiga tegevusala merel oleks pandud maksma Õlifondile ra-
ha. Õhku jääb siiski küsimus: kelle otsus oli, et täiendava 

maksustamise ohu alla sattunud et-
tevõtete lobitöö nii tulemusrikkaks 
on osutunud?

Kuna Pakri saarte juurest tahe-
takse küsitav laadimistegevus tuua 
Tallinna lahe juurde, siis on see pea-
linna rahval juba harja punaseks aja-

nud ning reageerinud on ka lin-
napea Mihhail Kõlvart. Linna-
pea on veendunud, et keegi 
ei saa olla kindel niisugu-
se merel toimuva lastimi-
se ohutuses, sest  laeva-

de võimekus ja valmis-
olek on kontrollimata.

Ei maksa unustada, 
et nt Paljassaarel asub 
üleeuroopalise tähtsuse-

ga linnuala, kus elab ligi 
sada kaitsealust linnuliiki.

Surmaoht loodusele 
meie oma kodulahes

Ivo Karlep,  
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 Õnne Puhk, onne.puhk@tallinnlv.ee, 616 4048

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

Tellimine, tellimuste tühistamine, kandemured 661 6616

Paljassaarel satub 
ohtu ligi sada kaitse-
alust linnuliiki.

Mustamäe kvartalisiseste 
teede taastusremondi käigus 
uuendatakse teekatet, vaja-
dusel vahetatakse äärekive 
ja tehakse muid töid. Kõige-
pealt algab Akadeemia tee 32 
ja 34 esiste teede taastusre-
mont, tööd plaanitakse lõpe-
tada mai keskpaigas. Täienda-
vat infot järgnevate objektide 

kohta leiab Tallinna operatiiv-
info registrist https://opinfo.tal-
linn.ee/kaart?m=108. Kokku 
on sel aastal Mustamäe kvar-
talisiseste sõidu- ja kõnnitee-
de uuendustöödele ette nähtud 
1,6 miljonit eurot. Ehitustöid 
teostavad OÜ Inforoad ning 
AS Tref Nord ja nende lepin-
guline tähtaeg on oktoobris.

Kui eelmise valitsuse ajal jäi Tal-
linna-Helsingi tunneli asja ajami-
ne Eesti poolelt unarusse, siis 
nüüd andis valitsus majandusmi-
nister Taavi Aasale volitused all-
kirjastada Soomega ühiste ka-
vatsuste protokoll. Kuigi tege-
mist on eraettevõtete projektiga, 
on niivõrd mastaapse ehituse 
puhul vaja, et valitsused seda 
toetaksid. Tulevikus on tarvis nii 
uuringuteks kui ka ehitamiseks 
Euroopa rahastust. Selle eeldu-
seks on omakorda, et tunnel lisa-
taks üleeuroopalisse transpordi-
võrgustikku (TEN-T). Tunneli ra-

jamise ettevalmistamise kallal on 
ära tehtud suur töö – ennekõike 
muidugi Soome ja seda projekti 
vedava suurärimehe Peter Ves-
terbacka poolt. Seda arvestades 
võib ainult kiita, et Eesti pool on 
letargiast ja pessimismist üle 
saanud. Majandusministeerumi 
juures taaskäivitatakse töörühm, 
kuhu kuuluvad muuhulgas Hel-
singi ja Tallinna linnavalitsuse 
esindajad. Eelmise aasta juulis 
väljendas toonane valitsus mäle-
tatavasti tunneli ehituse suhtes 
pessimismi ja nii vajus projekt 
Eesti poolelt varjusurma.

Tervise Arengu Instituut sai val-
mis järjekordse Eesti täiskasva-
nud rahvastiku tervisekäitumise 
uuringu – seekord 2020. a koh-
ta. Selgub, et paranenud on ini-
meste hinnang oma tervisele. 
Teisalt aga hinnatakse ilmselt 
olukorda liiga heaks, sest laiem 
pilt räägib midagi muud. Uurin-
gu aeg hõlmab muuhulgas ko-
roonakriisi nn esimest lainet 
mullu kevadel. Ennast õnnetuna 
või masenduses tundis 23% 
vastajatest kahe aasta taguse 
17% asemel. Siin oli tõus näha 
nii meestel kui naistel. Samas on 
ka positiivseid suundumusi: 
suitsetatakse ja alkojooke 
juuakse vähem. Teisalt tuleb see 
kanepi pealetungi arvelt ja siin 

on näitajad tõusnud kaks korda. 
16-24-aastaste seas on kanepit 
tarvitanud 21% meestest ja 
10% naistest, samal ajal kui 
2018. aastal olid vastavad näi-
tajad ligikaudu 11 ja 4%. Rasvu-
mine jätkub samuti: rohkem kui 
pooled kõigist 16-64-aastas-
test vastanutest olid ülekaalus. 
Kümne aasta võrdluses on üle-
kaalus või rasvunud meeste 
osakaal suurenenud ligi 10% 
võrra. Tõenäoliselt ei ole muu-
tust paremuse poole loota seni, 
kuni piirangud kestavad, sest 
kodutöö kipub pigem tervist 
lõhkuma. Sealhulgas eelkõige 
vaimset, sest kõigil pole selleks 
piisavalt privaatsust ja lisandub 
laste koduõppe koormus.

Tarmo
Oleme viirusest ja piirangutest 
väsinud. Juba on aasta möödu-
nud, ometi pole meil ega ka mujal 
maailmas midagi toredat näha. 
Kuidas siis praegu inimest õnneli-
kuks teha? Peab midagi tema 
käest ära võtma ja siis selle talle 
tagasi andma. See skeem täiesti 
töötab. Arusaadav, et mõned on 
väga raskelt haigust põdenud, 
aga samas kõik oleneb ju im-
muunsusest. See on minu arva-
mus. 

Tatjana 
Kaitsemaski kandmise või nina ja 
suu katmise kohustus kehtib ava-
likes siseruumides, sealhulgas 
ühistranspordis ning teenindus-
kohtades, mis on minu meeles 
väga õige. Samas on rõõm kuul-
da, et valitsus otsustas mõnes 
valdkonnas piiranguid leevenda-
da. Paraku jäävad spaad ja kinod 
ikka veel kinni, aga loodame, et 
mitte kauaks. Inimesed peavad 
aru saama, et ainult koos pinguta-
des saame midagi saavutada. 

Valdis
Kuna ma enam väga noor ei ole, 
siis pole ka mul eriti vahet, kas 
restoranid on lahti või mitte. Kuid 
meie vanalinn on juba täiesti välja 
surnud, sest rahvast pole, turiste 
pole ja vanalinnas jalutades tekib 
tunne, et oled kuskil ulmefilmis. 
Tühjad tänavad, mustad vitriinid... 
Loodame, et leevendused ikkagi 
jätkuvad, ja ilmselge, et lõpmatult 
see olukord ei kesta. Mina küll 
pooldan normaalse elu tagasitu-
lekut!

Victoria
Olen tõesti unistanud sellest, et 
saab poodi kohale minnes endale 
kevadeks uusi riideid osta. Tahaks 
küll ka spaas käia, aga vist peab veel 
natuke ootama. Kinodest ma eriti 
puudust ei tunne, sest kõike  on 
praegu võimalik vaadata internetis. 
Ma austan valitsuse otsuseid, sest 
arvan ka, et ainult koos saame mi-
dagi muuta. Ega  need piirangud 
polnud nö lambist võetud. Ja see, et 
nakatunute arv ikkagi langeb, näi-
tab, et piirangud töötavad.

President Kersti Kaljulaidi otsu-
sega võetakse kasulaste väär-
kohtlemises süüdi mõistetud 
Malle Kobinilt talle 2014. aastal 
antud Eesti Punase Risti IV 
klassi teenetemärk. See tuleb 
tagastada presidendi kantse-
leile. Kobinile arvati süüks kuri-
tegude toimepanemist viie 
9-17-aastase kasulapse suhtes. 
Talle heideti ette nende kordu-
vat käe ja jalaga löömist ning 
nende eri  ruumidesse sulge-
mist viiest minutist kuni mitme 
päevani. Samuti süüdistati teda 
ebaseadusliku vabaduse võtmi-
se paragrahvi alusel: ta oli sun-
dinud lapsi karistusena seisma 
12 tundi või kauemgi ühe koha 
peal.

Kuigi Riigikohtu otsu-
sest on möödas mitu 
nädalat, ei vaibu arutelud, kui 
õiglaseks võib karistust pidada. 
Nimelt peab Kobin  karistust 
reaalselt kandma kuus kuud. 
Teisalt mõistis esimese astme 
kohus talle hoopis teise kaaluka-
tegooria karistuse ehk reaalselt 
neljaks aastaks ja kuueks kuuks 
vanglasse. Ringkonnakohus lü-
hendas tegeliku vanglaaja poole 
aastani ja ülejäänu jääb tingimisi. 
Oma "praktikat" süüdimõistetu 
poole aasta pärast ehk üsna 
kerge pääsemise järel jätkata 
siiski ei saa. Kannatanuid kaits-
nud advokaadi Silver Reinsaare 
sõnul on lapsed juba ammu teis-
tes hooldusperedes.

Sellelgi kevadel võib linnas nä-
ha rohkem loomi kui muudel 
aastaaegadel. Nii on Pirita jõe 
ääres aktiviseerunud koprad. 
Seni pole nad tüli tekitanud, 
sest sealsed kaldad sobivad ur-
gudeks ka ilma tamme ehita-
mata ja vett paisuta-
mata. Kümme-
kond aastat 
tagasi olid 
nad ela-
ma asu-
nud 
Tallin-
na bo-
taani-
kaaia 
veeko-
gudes-
se ning 
hakkasid 
maiustama 
botaanikaaias 
kasvavate eksooti-
liste taimedega. Koprad tuli 
kinni püüda ja linna taha mine-
ma saata. Kui kobras ennast 
väga näole ei anna, siis Musta-
mäel jt piirkondades ringi silka-
vad jänesed on muutunud juba 
tavapäraseks. Ilmselt tunnevad 

nad end siin ohutumalt, sest 
linnas on vähem neid ohusta-
vaid kiskjaid. Paljudes maades 
on jänesed aga eriti just lennu-
väljadel paljunedes ohuks liiklu-
sele, sest häirivad näiteks maa-
pealsete radarite tööd. Samuti 

võivad nad sattuda len-
nukite mootorites-

se. Hädas ol-
lakse nen-

dega Itaa-
lias, Iiri-
maal jpt 
kohta-
des, 
mistõt-
tu neile 
korral-
datakse 

jahte. Li-
saks meeli-

tavad nad 
kõikvõimalikke 

linde, kes neist kas 
elavatena või surnutena toi-

tuvad ja samamoodi lennukeid 
ohustavad. Seega võivad nad 
olla linnapildis nunnud, aga loo-
detavasti nad siin siiski väga ei 
paljune.

Mustamäel algab väiksemate 
tänavate korrastamine

Olukord koroonarindel on paranenud. Milliseid piiranguid 
võiks leevendada ja millised peaks veel kehtima jääma?

Tallinna-Helsingi tunneli  
ehitus ületas letargia

Koroonaaja tervis: rasvutakse, 
kanepiudus ekraani taga

Kas Kobin sai vaid  
"noomituse"?

Jänes kui linnaloom:  
armas, aga ohtlik
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Betina Beškina, 
abilinnapea  

Koroonaajal endast kõik 
andnud õdesid tuleb kuula-
ta, neist hoolida ja neid 
toetada. 

Selleks peame vaid kandma 
maski, pesema käsi, hoidma dis-
tantsi ning hoiduma ebavajali-
kest kontaktidest. Meditsiin on 
ühiskonnas alati tähtsal kohal 
olnud ning koroona-aastaga on 
selle olulisus meie igapäevaelus 
veelgi kasvanud. 

Õed koos arstide, hooldus-
personali jt meditsiinitöötaja-
tega teevad tänuväärset tööd, 
mis tuleb raske hinnaga – töö-
päevad on pikad, stressirohked 
ning vastutus on suur ja pa-
nused kõrged. Enne koroona-
pandeemiat, 2019. aastal, võt-
sid Tallinna õed iseseisvalt vas-
tu ligi miljon patsienti ning käi-
sid muuhulgas veerand miljo-
nit korda koduvisiitidel. Need 
numbrid on märkimisväärsed 
ning annavad väga selgelt edasi 

seda, et medõed töötavad suu-
re koormuse all. 

Tuntud ameerika antropo-
loog Margaret Mead rääkis kord 
oma õpilastele, et tsivilisatsiooni 
tunnuseks ürgkultuuris on mur-
tud reieluu, mis kokku kasvas. 
Ta selgitas, et loomariigis sured 
sa jalga murdes ära. Sul pole 
võimalik ohu eest põgeneda; sa 
ei jõua jõeni, et vett juua ning 
sul pole võimalik süüa otsida. 

Sinust saab saak kiskjate-
le, sest loom ei pea vigastatu-
na piisavalt kaua vastu, et luu 
jõuaks kokku kasvada. Parane-
nud reieluu on sedapuhku tõen-
diks, et keegi võttis aega, et hä-
dasolijat aidata, ta haavad kin-
ni siduda ning ta ohutusse kohta 
toimetada, kus teda valvati ning 
hooldati. Aidata kedagi raskel 
ajal, sellega algab Meadi sõnul 
tsivilisatsioon. Selle loo peale 
mõeldes meenuvad mulle meie 
tervishoiutöötajad, kes on alati 
– nii koroonapandeemia ajal kui 
ka enne seda – teinud kõik sel-
leks, et aidata neid, kes on hät-
ta sattunud. Praegu on riigis 17 

000 ja Tallinnas ligi 4000 kva-
lifitseeritud medõde, kes kõik 
väärivad tunnustust ning toe-
tust, eriti aga praegusel keeru-
lisel ajal, mil koormus meditsii-
nisüsteemile on suurem kui ta-
valiselt. Need inimesed on ees-
liinil, tihtipeale ebamugavates 

kaitseriietes ning ööpäev läbi 
valvel. Need on inimesed, kes 
kohanesid pandeemiaga kiires-
ti ning tegutsesid ettenägelikult, 
kujundades ümber oma elu- ja 
töörutiini nii, et abivajajaid saaks 
uues olukorras kiiresti ja efek-
tiivselt abi. 

Kõik, kes me oleme haig-
lasüsteemiga kokku puutunud, 
teame, et medõde on patsiendi-
le kõige lähem inimene nii vas-
tuvõtul kui ka tema voodi kõr-
val statsionaaris. Iga patsient va-
jab hoolivust, võimalust oma 
murest rääkida ning vahel ka 
lihtsalt kellelgi kätt hoida – ja 
selleks inimeseks on alati õed. 
Nüüd on meie, linnakodanike, 
kord nende jaoks olemas olla. 
Neid kuulata, neist hoolida ja 
neid toetada. Ja selleks peame 
me vaid kandma maski, pese-
ma käsi, hoidma distantsi ning 
hoiduma ebavajalikest kontakti-
dest. Palun teeme seda iseenda 
ja oma lähedaste nimel! Palun 
teeme seda austusest nende ini-
meste vastu, kes pandeemia al-
gusest peale on tööle minnes ja 
inimesi abistades ohtu seadnud 
nii iseenda kui oma lähedaste 
tervise, et aidata teisi. 

See on kõige lihtsam viis, 
kuidas igaüks meist saab me-
ditsiinitöötajate vastu austust 
üles näidata. 

Õed on alati meie jaoks olemas olnud, 
oleme nüüd meie nende jaoks ka

Virkko Lepassalu
virkko.lepassalu@tallinnlv.ee

"Kui ei toetataks, oleks va-
nalinn toidukohtadest pea-
aegu täiesti tühi," ütles va-
nalinna ettevõtjate ühingu 
esindaja ning kohvikupidaja 
Raoul-Vello Leitham linna-
valitsuse otsuse kohta üüri-
soodustusi pikendada.

Tallinna linnavalitsus otsus-
tas, et linnale kuuluvatel äri-
pindadel tegutsevaid kauplejaid, 
toitlustajaid ning spordiklubisid 
toetatakse edasi. Nende 100% 
üürivabastust pikendatakse ku-
ni 31. maini. Seda vaatamata, 
et alates 3. maist piirangud pi-
sut leevenevad.

Nii lubatakse alates 3. maist 
inimestel süüa-juua väliterras-
sidel, ehkki vaid kuni 50% täi-
tuvuse ulatuses ja kella 21-ni. 
Toidukohtade siseruumid jää-
vad endiselt klientidele sule-
tuks. Seega liigub olukord ava-
nemise suunas veel aeglaselt. 

Väliterrasside soodustus 
kuni suve lõpuni

"Meie asjatundjate hinnan-
gul avaldub piirangute negatiiv-
ne mõju ettevõtluses veel kül-
lalt pikalt," lausus abilinnapea 
Aivar Riisalu. "Sajaprotsendili-
se üürivabastuse saavad lisaks 
üüripindadele ka linna ruumis 
asuvad rajatised ehk väliterras-
sid ja neile pikendatakse seda 
30. juunini."

Kavas on vabastada linna 
partnerid, kes kasutavad ter-
rasse, edaspidi kuni suve lõpu-
ni. Ennekõike selleks, et toit-
lustusettevõtjatele tuge pak-
kuda, aga ka võimaldamaks 
inimestel ohutumat ehk sise-

ruumide asemel väljas eines-
tamist ja ajaveetmist värs-
kes õhus.

Esialgu saab linn terrassid üü-
rist vabastada juuni lõpuni. Pi-
kemaks perioodiks tuleb taot-
leda järjekordselt riigiabi luba 
Euroopa Komisjonilt. Igasugu-
ne ettevõtluse toetamine mak-
sumaksja rahaga käib sealt kau-
du. Nüüd ongi uus taotlus koos-
tamisel. Selle järel soovib linn 
pikendada väliterrassidele soo-
dustust 31. augustini.

"Kui  linn ei toetaks, oleks 
vanalinn toidukohtadest pea-
aegu täiesti tühi," ütles koh-
vikupidaja

Raoul-Vello Leitham. 
"Kui me ise mõ-
ned aastad taga-
si toimetasime 
kümne ini-
mesega, siis 
nüüd pii-
sab ainult 
ühest."

Leit-
hami sõ-
nul aitab 
linna tugi 
ettevõtjaid 
üsna tõhusalt. 
Üürihinnad pä-
rinevad veel aega-
dest, mil kruiisilaevad ve-

dasid vahet pidamata turiste 
ja lennukid lendasid. 

"Praegu on meie 
põhiklient ai-

nult koha-
l ik rah-
vas," ütles 
Leitham. 
"Aasta 
tagasi oli 
meil roh-
kem tööd, 

sest siis olid 
juba väliter-

rassid avatud, 
aga nüüd on ka 

need kuni maikuu-
ni kinni."

Kõige lihtsam on Leithami 
sõnul nendel, kes opereerivad 
enda pinnal – nagu Hell Hunt 
jt. Nemad saavad end ajutiselt 
sulgeda, sest pole siduvaid le-
pinguid. Kas eraomanikult või 
linnalt rentijad asuvadki kõige 
keerulisemas seisus. Linna toe-
ta oleksid Leithami sõnul sule-
tud paljud needki kohad, mis 
praegu elus.

Ettevõtjaid koondava Bal-
tic Business Clubi ühe asuta-
ja Ruslan Gogini sõnul on ras-
kel ajal tähtis just avaliku või-
mu ja ettevõtjate dialoog ja et 
kuulataks ettevõtjate muresid. 
Üüri- jm soodustused on Go-
gini arvates hea näide vastas-
tikusest mõistmisest. See pole 
sugugi ainult nii, et ettevõtjad 
on vaid abi saajad.

Ühtlasi sotsiaaltoetus
"See koostöö on ikka vastas-

tikune," märkis Gogin. "Kind-
lasti leidub ettevõtteid, kes va-
jadusel on valmis linnale mil-
leski appi või vastu tulema. Mis 
puudutab meie klubi liikmeid, 
siis terve rida tegutseb linna 
pindadel ja neid on linna vas-
tutulek äris aidanud."

Gogin lisas, et muidugi on te-
gemist mitte ainult majandusli-
ku, vaid sotsiaaltoetusega. See 
aitab hoida alles töökohti.

Lisaks toitlustusele puudu-
tab linna pindadel üürivabas-
tus spordiklubisid. Siseruumi-
des võib treenida alates 3. maist 
2+2 põhimõttel. Lubatud on ka 
paaristrennid, näiteks tennises 
paarismäng. Samadel tingimus-
tel on lubatud treeningud ka 
ujulates. Arvestada tuleb 25% 
ruumi täituvusega. Rühmatree-
ningud lubatud ei ole.

KOHVIKUPIDAJA: Linna toeta 
oleks paju vähem toidukohti alles

Esimese  
haiguspäeva 
toetuse taotlusi 
on esitatud  
ligi 1300 

Tallinn maksab haiguslehele 
jäänud linlastele esimese hai-
guspäeva eest 30 eurot toe-
tust, möödunud nädala lõpuks 
oli esitatud ligi 1300 asjakohast 
taotlust. Toetust makstakse 
ametlikele tallinlastele tagasi-
ulatuvalt alates 25. märtsist 
väljastatud haiguslehe alusel. 
Taotlus esitatakse peale hai-
guslehe lõppemist ja haigusra-
ha väljamaksmist. Hüvitise 
taotlust saab esitada linna e-
teeninduses <https://taotlen.
tallinn.ee/haiguspaev> 24 tun-
di pärast seda, kui haigusleht 
on haigekassas lõpetatud ja 
haigekassa on teostanud väl-
jamakse. Haigekassa märgib 
haigusraha makstuks järgmise 
tööpäeva jooksul pärast välja-
makse jõudmist panka. Sellest 
tulenevalt kulub andmete jõud-
miseks Tallinna linna e-teenin-
duse keskkonda 24 tundi. 

Juudi vana  
kalmistu projekt 
meeldis  
linlastele 
Kesklinna valitsus tutvustas vir-
tuaalarutelul juudi vana kalmis-
tu ala vastvalminud põhiprojek-
ti Magasini 27 naabruskonna 
elanikele ja juudi kogukonnale. 
Kasklinna vanema Monika 
Haukanõmme sõnul seisis 
Loovmaastik OÜ arhitektide 
ees vastutusrikas ülesanne ku-
jundada endisest kalmistust 
diskreetne roheala, kus on ar-
vestatud nii paiga ajaloolise tä-
henduse kui ka praeguste lin-
laste ootustega. Projekti järgi 
jaotatakse endine kalmistuala 
kaheks: markeeritud matmis-
paikade ja kabeli asukohaga 
rahualaks ja kõigile avatud 
puhkealaks. Tallinna eelarves 
on ala korrastamiseks ette 
nähtud 400 000 eurot. 

Mustamäe  
noored julgusta-
vad masenduses 
inimesi

Mustamäe noorte nõukogu 
eestvedamisel võib linnaosa 
bussipeatuste esistel kõnni-
teedelt leida positiivseid ja 
motiveerivaid sõnumeid nagu 
näiteks: Oled armas! Oled tu-
gev! Oled ilus! Sind armasta-
takse! Noorte algatatud pro-
jekti raames jõuavad motivee-
rivad sõnumid 80 linnaosa 
bussipeatuse juures kõnnitee-
le ning sotsiaalvõrgustikes 
saab alguse ka temaatiline fo-
tokonkurss.

Praegu on kohvikute põhiklient ainult kohalik rahvas, kuid üürihinnad pärinevad paljudes kohtades ajast, mil 
suured laevad kruiisituriste tõid. Linn jätkab abipaketti, mis söögikoha pidajatele leevendut toob. Scanpix

Õdedel on suur roll vaktinseerimisel ja koroona ohjeldamisel Ilja Matusihis

Terrasside  
eest ei peaks 
maksma suve  

lõpuni.
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LAAGRIKASVATAJA: Õpetame koroonaajal 
kannatanud lapsed taas suhtlema
"Meil on palju teatrivärki, laulmist ja tantsi-
mist," ütles KutiMuti suvelaagri kauane kas-
vandik ja nüüdne kasvataja Helen Zeisig. 
"Laagrisuvi – see tähendab emotsioone ja 
eluaegseid sõpru! KutiMuti laagris on leitud 
koguni suur armastus – meie kaks laagrilist 
abiellusid." Tallinn toetab suvisel koolivahe-
ajal 39 noortelaagrit kokku 120 000 euroga.

Nüüd juba 23-aastane Zeisig 
(pildil) osales KutiMuti noor-
telaagris esimest korda 
13-aastaselt. Sellele 
järgnesid üha uued ja 
uued laagrisuved ja siis 
juba samas toimuvad 
õpilasmalevad. Eelolev 
suvi on juba viies, mil en-
dine laagrikasvandik töötab 
KutiMutis kasvatajana. 

"Kui KutiMutist pärast iga-
aastaseid laagreid, teatristuudiot 
ning õpilasmalevat ikka küllalt 
ei saa, võib teha noorsootöötaja 
paberid ja tulla siia kasvatajaks 
– kui on kirge laste ja noortega 
töötamise vastu ning karismat ja 
ideid jagub," lausus Helen. "Pea-
aegu kõik meie kasvatajad on-
gi nimelt siinsamas laagris n-ö 
üles kasvanud – lihtne on olla 
kasvataja, kui oled olnud samas 
laagrilaps ja tead, mida lapsed 
ja noored tahavad." 

Heleni sõnul on äge, et suve 
10-11 vahetuse jooksul on laste 
hulgas välja kujunenud 
popimad vahetu-
sed, milles-
se regist-
reeri-

mine saab täis minutitega! "Seal-
juures ei ole KutiMuti laager end 
kunagi kuskil reklaaminud – 
kogu info liigub laste suu kau-
du," ütles Helen. "Leidub neid, 
kes käivad juba oma seltskon-
dadega, ja teisi, kes tulevad al-
les esimest korda, kuid laagri 
lõpul, mil vanematele on ette 

kantud traditsiooniline eten-
dus ja läheb kohvrite au-

tosse laadimiseks, nuta-
vad lahinal kõik, va-
hetavad oma kontak-
te ja Instagrami kon-

tode aadresse."

Tullakse ka välismaalt
Heleni sõnul on laagrisse tul-

dud koguni Leedust, Itaaliast ja 
Venemaalt: "Meil on täiesti mul-
ti-kulti seltskond! Näiteks neli 
Rootsi poissi, kelle üks vanem 
oli eestlane, tulid igal suvel spet-
siaalselt laagri toimumise ajaks 
Eestisse. Osaleda saavad kõik, 
aga laps võiks olla avatud uutele 
kogemustele. Meil on palju teat-
rivärki, laulmist ja tantsimist, 
aga keegi ei pea kartma, et oo-
datud oleksid juba valmis super-
staarid. Kui aga keegi 
arvab, et tu-
leb 

niisama puhkama, siis ta ek-
sib! Puhkust on poolteist tundi 
lõuna ajal, ülejäänud aeg on täi-
detud tegevustega! Üheks laag-
rielu tippsündmuseks on augus-
ti lõpul toimuv suvelõpufestival 
"Pärtlipäeva pärlid," mil laagri-
vahetus "Teenisuvi" etendab ka-
heksa päevaga tuntud lavastaja-
te ja dirigentide käe all ära õpi-
tud muusikalise etenduse. Teatri-
õhtu lõpeb traditsiooniliselt suu-
re laulu ja tõrvikurongkäiguga 
randa. Alati on kohal Türnpu 
meeskoor ja teisedki ümbrus-
kaudsed koorid, ära lauldakse 
kõik "ärkamisajad" ja "tuule-
vaiksed ööd"."

Laulasmaal mere lähedu-
ses toimuva KutiMuti noorte-
laagri programm sisaldab pal-
ju sportlikke ettevõtmisi. Sa-
muti on päevaprogram-
mis draamaõpetus, 
tantsu- ja laulu-
tunnid. "Laagri 
vahetused on 
laste ja noor-
te seas väga 
hinnatud, se-
da näitab ka 
kiire kohtade 
täitumine ko-
he, kui bronee-
rimine algab," lau-
sus 1996. aastast te-
gutseva laagri looja ja juht Tiiu 
Mägi. "Lapsed hindavad sisu-
kat programmi, tegevuste roh-
kust, head seltskonda, tervislik-
ku ja maitsvat toitu ning päde-
vaid kasvatajaid."

Saabuval suvel on plaanis kor-
raldada 

kümme laagrivahetust erineva 
suunitluse, programmi ja vanuse-
ga (7-19) lastele ja noortele. "Nagu 
varem, liigume nüüdki enamuse 
ajast väljas, metsas, mererannas 
ja spordiväljakutel," rääkis Mägi. 
"Teeme seikluslikke orienteeru-
mismänge, mängime jalgpalli ja 
võrkpalli, ujume meres, korral-
dame laagri "olümpiamänge" ja 
jalgrattamatku, laululahinguid ja 
tantsuturniire, mälumänge ja aju-
jahte, etendame lavastusi, disku-
teerime väärtkirjanduse ja teat-
ri teemadel ning peame emotsio-
naalseid lõkkeõhtuid päikeseloo-
jangus mererannal..."

Toetus väga oluline
Tänavune Tallinna laagrisu-

vi algab 12. juunil ning toetust 
saanud laagritest võtab osa üle 

4660 lapse ja noore. Tiiu 
Mägi peab Tallinna toe-

tust peredele väga 
oluliseks. "Igasu-
gune toetus las-
te huvitegevu-
seks ja formaa-
lõppe väliseks 
vaba aja sisus-

tamiseks on hä-
davajalik," mainis 

ta. "Paljudel pere-
del on hetkeolukor-

ras keeruline ots-otsaga 
kokku tulla, eriti neil, kus kas-
vamas mitu last."

Suvelaagreid korraldatakse 
mitmetes valdkondades nagu 
tants, kunst, seiklus, sport, kee-
lelaagrid jne. Näiteks Kutimuti 
noortelaager Laulasmaal pakub 
bändiõpet, draamaõpet, keele-
õpet ja orienteerumist. Mere-

laagris Laokülas aga õpi-
takse purjetama ja 

sõudma ning toi-
muvad paa-

dimat-

Laager an-
nab enese-

kindlust ja esi-
nemisjulgust.

Krista Kiin
krista.kiin@ 
tallinnlv.ee

BELOBROVTSEV: Lapsed ootavad 
pikisilmi kohtumisi

"Suvine laagriseiklus on 
igale noorele heaks 
turgutuseks pärast 
pingelist kooliaas-
tat, ning eriti tore 
on see, et laagrid 
toimuvad väljas-
pool linna," ütles abi-
linnapea Vadim Belob-
rovtsev.

"Küllap ootavad noored juba 
pikisilmi võimalust pärast pikka 
distantsõpet ja kodusviibimist 
omavahel kohtuda ja midagi 
koos teha," lausus abilinnapea. 

"Suvine laagriseiklus on 
igale noorele heaks tur-

gutuseks pärast pin-
gelist kooliaastat, 
ning eriti tore on see, 
et laagrid toimuvad 

väljaspool linna. Su-
velaagrid on läbi aega-

de olnud noorte elus oluli-
sel kohal ja me soovime kind-
lasti selle traditsiooni jätkumist. 
Loodan väga, et ka koroonast 
tingitud piirangud ei saa enam 
laste ja noorte suveplaanide te-
gemisel takistuseks."

Millistesse laagritesse võiks minna?
• Tantsuklubi Agneta, tantsu- 

ja kunstilaager. Tel 554 
4458, info@agneta.ee, 
www.agneta.ee, Illuste mõis, 
Paatsalu küla, Lääneranna 
vald, Pärnumaa

• Jäähokiklubi Tiigrid, noorte-
laager Viking-Tiigrid,  tel 552  
2377, tallinnatiigrid@hot.ee, 
www.viiking.info, Karja 3, Võ-
su, Lääne-Virumaa

• "Loomekoda" kunsti ja käsi-
töölaager, tel 506 0525, 
tiiu@loomekoda.ee, www.
loomekoda.ee/laagrid/Loo-
mekoda, Vanatoa turismita-
lu, Koguva küla, Muhu vald, 
Saaremaa

• MTÜ Pelgulinna lastekaitse 
keskuse suhtlemise suve-
laager, tel 5688 3962, jo-
hanna.jaanovits@gmail.
com, https://entk.ee/entk/
kloogaranna-noortelaager/, 
Kloogaranna noortelaager, 
Liiva tee 10, Kloogaranna 
küla, Keila vald 

• Sparta akrobaatikaklubi, tel 
507 3130, mart@sparta.ee, 
www.sparta.ee, Marguse 
spordibaas, Nüpli küla, Ote-
pää vald, Valgamaa

• OÜ Bestring KML Kutimuti 

Noortelaager, tel 502 8180, 
tiiu@kutimuti.ee, www.kuti-
muti.ee, Laulasmaa küla, 
Lääne-Harju vald, Harjumaa

• Noorte mereklubi merelaa-
ger, tel 5628 6586, ahto@
merelaager.ee, https://me-
relaager.ee, Laoküla, Lääne-
Harju vald, Harjumaa 

• MTÜ Loo ja Tee tantsu-, 
muusika- ja puhkelaager, 
Riina Olveti, tel 522 7190, rii-
na.olveti@koplinoortemaja.
edu.ee, www.koplihuvikool.
edu.ee, Kloogaranna noor-
telaager, Kloogaranna küla, 
Lääne-Harju vald, Harjumaa

• Taevaskoja turismi- ja puh-
kekeskus OÜ, matka- ja 
seikluslaager, tel 5307 4155, 
laager@taevaskoja.ee, htt-
ps://www.taevaskoja.ee/
taevaskoja-noortelaager, 
Neitsikoopa tee 3, Taevas-
koja küla, Põlva vald, Põlva-
maa

• MTÜ Tramburai ja Bamba, 
spordi-, loodus- ja teatrite-
gevused, tel 5557 0788, 
maritta.pillaroo@hotmail.
com, www.tramburai.ee, 
Kaagjärve mõis, Kaagjärve 
küla, Valga vald, Valgamaa

KutiMuti laagris saab suve jooksul 
osaleda suisa kümnes vahetuses ja 
ikka jääb kohti väheks - need on 
lihtsalt niivõrd popid. KutiMuti laager
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kad. Lisaks ööbimistega laag-
ritele on oodata linnalaagreid, 
mida korraldavad Tallinna hu-
vikoolid ja noortekeskused. Lin-
nalaagrit plaanivad näiteks Haa-
bersti, Pääsküla, Pirita, Valde-
ku, Põhja-Tallinna ja Kristiine 
noortekeskus, Kullo, Tondira-
ba, Nõmme, Kanutiaia ja Kop-
li huvikool ning Mustamäe las-
te loomingu maja.

Toetuse saamiseks esitati Tal-
linna haridusametile 39 taotlust. 
Toetatud laagrites osaleb 4663 
pealinna last ja noort vanuses 
7-19. Linna makstava toetuse 
suurus ühe noore kohta on 3,5 
eurot päevas. Toetusi võis taot-
leda väljaspool Tallinna toimu-
va laagri korraldamiseks, mil-
le kestuseks on vähemalt kuus 
laagripäeva ja mille korralda-
miseks on olemas tegevusluba.

Et ka liikumine ei ununeks
Lapsed vajavad normaalseks 

arenguks sotsiaalset suhtlust, mis 
praeguste koroonapiirangute ajal 
on paraku napiks jäänud. "Eri-
ti just nüüd, piirangute perioo-
di lõppedes on oluline, et laps 
ei unustaks rääkimist, aktiivset 
kehakeeles suhtlemist, liikumist-
sportimist, aga ka õpimotivat-
siooni taasleidmist – ja just seda 
pakubki laager," rõhutas Mägi. 
"Ka on ööbimisega laager hea 
võimalus, et laps saaks proovida 
iseseisvat hakkamasaamist väl-
jaspool kodu – ilma vanemate 
kohaloluta –, ööbides ka iseseis-
valt võõras keskkonnas. See an-
nab eluks hakkamasaamisel pa-
rima kogemu-
se, õpe-
tab 

kohanema, iseseisvalt problee-
me lahendama ning annab lap-
sele uusi sõpru – sageli eluajaks! 
Tihti saab laps just laagrist esma-
se tõuke uute huvialadega tegele-
miseks. Ja kindlasti annab laager 
esinemisjulgust, enesekindlust ja 
positiivseid liikumisharjumusi."

Haaravat ja harivat ajaveet-
mist pakutakse ka linnalaagri-
tes. "Juba kolmandat aastat jär-
jest korraldab Põhja-Tallinna lin-
naosa valitsus koostöös Kopli 
huvikooliga linnalaagrit lastele 
ja noortele," rääkis Kopli huvi-
kooli direktor Jelena Zemen-
kova. "Programm, mida paku-
me, on rikkalik ja huvitav. Ka-
vas on eri sportlikud üritused, 
töötoad, käelised tegevused ja 
meistriklassid, matkad, ekskur-
sioonid, väljasõidud ja kindlasti 
ujumine. Külastame loomaaeda, 
T1 Keskuses asuvat SKY Labi 
ja vaateratast, võimalusel sõi-
dame ekskursioonibussiga. Sa-
muti tutvustame aktiivselt oma 
piirkonda Põhja-Tallinnat, kus 
lapsed elavad ja õpivad: käime 
läbi kaunimad mereäärsed pai-
gad, ilusad rohealad ning par-
gid. Kuna on olnud keeruline 
õppeaasta, pöörame erilist tä-
helepanu noorte vaimsele hea-
olule üldse."

Nagu aasta eest, hoitakse 
nüüdki hinge kinni, et vaata-
mata koroonapandeemiale saaks 
laagri ikka läbi viia. "Olime ka 
eelmisel suvel ettevaatlikumad 
ja osa tegevusi ei toimunud nagu 
varem," meenutas Helen. "Laag-
risuvi – see tähendab emotsioo-

ne ja eluaegseid sõpru! Ku-
tiMuti laagris on leitud 

koguni suur armas-
tus – meie kaks 

laagrilist abi-
ellusid!"

LAAGRIKASVATAJA: Õpetame koroonaajal 
kannatanud lapsed taas suhtlema

Koolibussis on lastel ja noortel oleks tur-
valine ning bussijuht hoolitseb nad salon-
gis üleannetusi ei teeks. Albert Truuväärt

Kai Maran
kai.maran@tallinnlv.ee

Kui seni täitsid koolibussi 
ülesandeid linnaliini bussid, 
siis nüüd tellib linn kolm 
spetsiaalset keskkonna-
sõbralikku koolibussi. 
Koolid saavad neid kasuta-
da ka laagritesse või eks-
kursioonidele sõiduks.

Gustav Adolfi gümnaasiumi 
abiturient ja Eesti õpilasesindus-
te liidu esindaja Katariina Järve 
ütles, et koolibussi peatumine  
õpilaste kodu lähedal on väga 
hea. "Koolibuss on väga vaja-
lik maalt linnakooli sõitvatele 
õpilastele," lausus Järve. "Alg-
klassides ja põhikoolis on olu-
line, et  bussipeatus asuks tur-
valiselt kodu  lähedal. Eriti siis, 
kui õpilased iseseisvalt kooli tu-
lema hakkavad. Lastevanema-
telgi on nii suurem kindlustun-
ne pere väiksemaid lapsi koo-
liteele saata." 

TLT veokorralduse osakon-
na juhataja Andres Koldre kin-
nitas, et lastel on bussi astu-
des silm peal. "Koolibussis on 
turvalisus esikohal! Olen jaga-
nud koolibussis õpilastele hel-
kureidki. Bussijuhid jälgivad, 
et lapsed sisenedes ikka korra-
likult istet võtaksid, enne nad 
sõitma ei hakkagi. Hommikuti 
on lapsed tihti unised ja püsi-
vad heameelega oma kohal, ko-
duteel aga võib olla lugu teine. 
Koolibussis sõidab keskmiselt 
30-40 õpilast ja nende seas lei-
dub hüperaktiivseid poisse, ke-
da on märksa raskem juhenda-
da.  Kõige suurem mure on aga 
nendega, kes ratastel mööda sa-
longi sõitma kipuvad."

Suurema salongiga
Suurematel õpilastel aitab 

Järve sõnul sobiv bussigraa-
fik aega kokku hoida. "Kooli-
bussid arvestavad kooli tunni-
plaaniga," ütles ta. "Nii ei te-
ki ka olukorda, et tuleb tund 
aega varem koolis istuda, sest 
muul ajal liinibussi ei tule. Koo-
libussi teenus peaks kindlasti 
jätkuma ja täienema!" 

Seni teenindasid lapsi kooli-
bussidena tavalised linnaliini-
bussid. Nüüd on linnal plaanis 

hankida 
kolm spet-
siaalset 
koolibussi, 
mis sõida-
vad gaasiga. 
Scania Ees-
ti AS val-
mistab koo-
lilaste veoks 
kaks 55-ko-
halist ja ühe 
63-kohalise 
kõigi muga-
vustega bus-
si, mis saa-
vad ka spet-
siaalse kena 
koolibussi vä-
limuse. 

TLT juhatuse esimehe De-
niss Boroditši sõnul on kõigis 
kolmes hangitavas bussis õpi-
laste veoks vajalik turvava-
rustus, pagasi jaoks korrali-
kult ruumi ning lisaks ratas-
toolikohad ja tõstuk ratastoo-
li tõstmiseks. "Kuna Tallinna 
ühistransport on üle minemas 
keskkonnasõbralikele allikate-
le, siis pidasime oluliseks, et 
bussid sõidaksid CNG-gaasi-
ga," lisas Boroditš.

Uusi busse saavad koolid jt 
haridusasutused kasutada ka 
laagrisse sõiduks või ekskur-

sioonideks. "Uued moodsad 
koolibussid tulevad suurenda-
tud salongi ja pikendatud kere-
ga, kui nõudlust jätkub," ütles 
Koldre. "Kõige suurem pluss 
on, et busside heitgaasid on 
puhtamad – need ei sisalda tah-
ma. Gaasibussides tulevad ka 
ratastoolide kinnitused veelgi 
kindlamad."

Eriti palju gümnasiste
Koldre sõnul ootab uute 

bussidega sõitvaid juhte koo-
litus. "Selgitame sedagi, kui-
das lapsi koolisõitudel veelgi 
paremini teenindada," mainis 

ta. "Uutel bus-
sidel on ka tõu-
keratastel tõuk-
lemine välista-
tud, sest seal on 
istmete vaheli-
ne läbikäik kit-
sam. Seal ki-
hutamist ette 
tulla ei saa! 
Helkurite ja-
gamist võiks 
sügisel korra-
ta juba uutes 
bussides."

Tallinna 
21. kooli di-
rektor Mee-
lis Kond on 

koolibussidega igati rahul. 
"Eks sellest on ikka suur abi, 
gümnaasiumis on palju neid 
õpilasi, kes eri linna otstest 
kooli käivad. Lapsi tuleb Viim-
sist, Tabasalust ning mujalt-
ki," ütles Kond. "Koolibuss 
on kindlasti tänuväärne ette-
võtmine, nii ei pea vanemad 
alati oma transporti kasutama 
ja ka linna transpordikoormus 
väheneb. Kindlasti just tipp-
tundidel enne koolipäeva al-
gust on see väga hea võimalus 
õpilastele kooli jõudmiseks."

Scania Baltics busside toote- 
ja müügijuhi Ragnar Jürgen-
si kinnitusel aitab keskkonda 
säästa ka ökonoomne mootor 
12-käigulise ülekandega. Ta 
lisas, et Scania Irizar i4 bus-
sid on atraktiivse välimuse ja 
salongiga. "Sõidu sujuvus tä-
nu täpselt toimivale roolile, 
mootorile ja ülekandele teeb 
juhi töö lihtsaks ja reisijatele 
sõidu mugavaks."

Uued koolibussid lähevad 
maksma 851 000 eurot pluss 
käibemaks ning lapsi peaksid 
need sõidutama hakkama tä-
navu oktoobri teises pooles.

Koolibussid on mõeldud 
Tallinnas õppivatele alg-, põ-
hikooli- ning gümnaasiumi-
õpilastele ning nende bussi-
dega sõitmine on  õpilastele 
tasuta. Koolibussi sisenemi-
sel peab õpilane näitama ju-
hile oma õpilaspiletit. Koo-
libuss on turvaline, sest tei-
si sõitjaid peale õpilaste sin-
na ei lasta.

NOVIKOV: Lähiajal selgub ka  
koolibusside kena välimus

"Loodetavasti kasvab uute 
busside liinile jõudmise-
ga ka õpilaste huvi 
koolibussidega 
sõitmise vas-
tu," lausus 
abilinnapea ja 
TLT nõukogu 
esimees And-
rei Novikov.

"Kui varem teh-
ti pealinna koolidele 
tellimusvedusid linnaliini-
bussidega, siis nüüd otsus-
tasime koostöös TLT-ga 
hankida uued ja moodsad 
bussid," lausus Novikov. 
"Loodetavasti kasvab uute 
busside liinile jõudmisega 
ka õpilaste huvi koolibussi-
de vastu. Tavapärasel kooli-

ajal sõidab iga päev pealin-
nas koolibuss kolmel liinil: 

Viimsi keskus – Balti 
jaam, Tammneeme 

– Balti jaam ja 
Tiskre – Balti 
jaam. Nii pääseb 
tiheda asustuse-
ga äärelinnast 

mugavalt ja kiires-
ti kesklinna, kus pal-

jud õpilased koolis või 
huviringis käivad. Lisaks 
saavad koolid tellida busse 
näiteks õpilaste laagritesse 
viimiseks või ekskursiooni-
dele sõiduks. Lähiajal viime 
läbi ka konkursi, et välja sel-
gitada, milline võiks olla 
nende busside atraktiivne 
disain."

Uuteks koolibussideks saavad taolised Scania Irizar i4.

Uued koolibussid aitavad lastel 
turvaliselt õigeks ajaks kooli jõuda
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Tänavu möödub 30 aastat 
iseseisvuse taastamisest ning 
lauluväljakule loodav külastus-
keskus korjab inimeste mälestu-
si toonasest ajast. Pealinn palus 
Rahvarinde eestseisusse kuu-
lunud mehel taasiseseisvumi-
se aega meenutada ning prae-
gusest elu-olust rääkida.

Kui 30 aastat tagasi algas Mosk-
vas putš, siis mitu magamata 
ööd see teile kaasa tõi? Millised 
olid need kõige raskemad het-
ked enne iseseisvuse taastamist?

Nädala jagu oli küll päevi, 
mil korralikult uinuda ei saa-
nud. Kolm-neli neist olid ikka 
täitsa magamata. Põhiline oli, et 
19. augustil, mil putš algas, oli-
me kohe valmis hüppama väl-
ja impeeriumist. See oligi meie 
põhieesmärk – nii kiiresti kui 
vähegi võimalik sealt kaduda. 
Ja siis tundus, et on saabunud 
õige hetk. Meil oli muidugi ka 
ajalooline mälu toeks. Nii juh-
tus see ka 1918. aastal. Enne 
23. veebruari olid autonoomia-
nõuded, aga kui režiim ise il-
mutas kokkuvarisemise märke, 
siis tuli kohe tegutseda. 20. au-
gust oli ainult pitsati allalöömi-
ne sellele.

Kas interrinne polnud mitte üks 
kõva ja ohtlik pähkel?

Oli jah ohtlik, aga eks me 
töötasime Rahvarindes ka ve-
ne suunal. Meil oli oma demo-
kraatlik vene tiib ja inimesed, 
kes nendega tegelesid. Aga ega 
see muidugi lihtne ei olnud. 
Peab tunnistama, et vahepeal 
olime ikka püsti hädas, nad 
said Moskvast pidevalt toetust. 
Aga lõpuni nad ei läinud. Nad 
oleksid pidanud siis saama rel-
vad ja minema juba relvastatud 
konflikti peale. Aga seda või-
malust neile ei antud. Ilmselt 
ka KGB ja sõjaväelaste otsest 
toetust ei olnud. Eks nad loot-
sid, et Moskva sekkub nende 
poolel, aga seda ei juhtunud. 
Oluline oli, et meie rahvas oli 
ühtne ning kultuuriinimesed, 
keda rahvas usaldas, olid sa-
muti ühtsed.

Millised on teie enda teravamad 
hetked tollest murrangulisest 
ajast, kas KGB meestega tuli ka 
kokku puutuda?

Sel ajal minul endal küll nen-
de meestega kokku puutuda 
ei tulnud. Mõningad niisugu-
sed asjad jäid juba varasemasse 
aega. Kui ma jätsin Vikerkaa-
re peatoimetamise Toivo Tasa-
le, siis need kokkupuuted ka-
dusid, Rahvarinde päevil nad 
mind enam ei tülitanud. Siiski 
mäletan, et partei keskkomi-
teega tuli mõningaid asju aja-
da. Küllap ka sellepärast, et 
ei mina ega mu mõttekaasla-
sed ei lasknud end provotsee-
rida. Ja ega siis 1980ndate lõ-
pul enam ei olnud sellist olu-
korda nagu varem. Ilmselt 
oli ka Moskvas selge, et 
see režiim enam kaua 
vastu ei pea,  ja tun-
dus, et KGB hak-
kas ka Eestis tasa-
pisi otsi kokku tõm-
bama. Juba 1988. 
aasta suvel tähen-
das Karl Vaino lah-
kumine, et see asi va-
nal kujul enam edasi ei 
lähe. Meenutagem ka, et 
1989. aastal kaotati tsensuur.

Miks on vaja taasiseseisvumise 
ajast mälestusi koguda? Kas me 
ei tea juba kõike, mis sel ajal 
juhtus?

Teadmine tollest murrangu-
lisest ajast võib piirduda min-
gite faktidega, aga oleks va-
ja neid fakte ning filmidel või 
videotel nähtut ilmestada ka 
inimeste enda lugudega. See 
annaks toimunule psühholoo-
gilise mõõtme juurde. Kui me 
vaatame videost seda rahvast 
17. juunil lauluväljakul (sel päe-
val toimus lauluväljakul  suur 
miiting Eestist valitud saadiku-
te Moskvasse saatmise eel ja 
Karl Vaino oli just maha võe-
tud – toim) või ka mitmetel teis-
tel meeleavaldustel, siis paljud 
vist nõustuvad, et see poleks-
ki nagu see rahvas, kes seni oli 
vaguralt kõike talunud, miski 
oli oluliselt muutu-
nud. Aga mis asi see 
oli, mis selle muu-
tunud rahva nägu-
delt, olekust ja kõi-
kidest žestidest väl-
ja paistab? Just se-
da oleks vaja nen-
de mälestuste kau-
du seletada, ja sel-
leks ongi neid mee-
nutusi vaja koguda. 
Kolmekümne aasta-
ga on üles kasvata-
nud uus põlvkond, 
kellel on side nen-
de sündmustega ai-
nult oma vanavane-
mate kaudu, sest ka 
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"Mida vähemaks jääb eri kultuure ja keeli, seda vae-
semaks muutub meie maailm," leiab intervjuus Pea-
linnale kirjandusteadlane, Eesti iseseisvuse taastami-
se eest seisnud Rein Veidemann (74). "Seega on maa-
ilmaajalooline tähtsus, et ka väike Eesti riik jääks pü-
sima. Kui me ise ei loobu oma keelest ja kultuurist, ei 
saa meid miski ohustada."

Ivo Karlep
ivo.karlep@ 
tallinnlv.ee

nende enda vanemad olid siis 
veel lapsed.

Kas mälestuste kogumine aitab 
mõista inimeste toonaseid lootu-
si ja mõtteid ning seda, mida tu-
levikult oodati?

Saame teada, mida inime-
sed lootsid võita ja mida kart-
sid kaotada. Omal kombel on 
see inimese tasand ju meil ka 
olemas, nimelt ühe TV sarja 
"ENSV"  näol See on humoo-
rikas naeruga hüvastijätt oma 
minevikuga ning sellisena ka 
väga vajalik. Niisuguseid tüü-
pe nagu seal, oli kindlasti ka 
päriselt. Oli neid, kes olid vä-
ga paatoslikult meelestatud, osa 
aga kasutas lihtsalt sülle lange-
nud võimalusi. Mõned, kes nau-
tisid nõukaaegseid privileege, 
jäid oma aega kinni ega mõist-
nud, mis üldse toimub. Ühis-
konnas oli igasuguseid kihte. 
Sarjale lisaks on vaja inimes-
te realistlikke meenutusi. Hea, 

kui meil on rahva seest ko-
gutud hingebaromeeter, 

mis näitab olnut  nen-
de inimeste enda sil-
me läbi. Mälestused 
on kahtlemata va-
likulised ja ei ta-
su oodata, et neist 
selgub mingi pä-
ris objektiivne pilt 

kolmekümne aasta 
tagusest Eesti Vaba-

riigi iseseisvuse taas-
tamisest. Ajaloo kirjel-

damises ei saa kunagi ole-
ma täit objektiivsust. Me või-
me ainult öelda, et midagi sel 
ajal toimus, aga kõik ülejäänu 
on juba tõlgendus, juurde- või 
pealekirjutus.

Mis neist mälestusest saab?
Igasugused mälestused on 

suurepärane aines ka kõikideks 
ilukirjanduslikeks käsitlusteks. 
Kui palju on võimalik nendest 
mälestustest luua nt filmi- ja ku-
jutava kunsti teoseid! Neis su-
landub dokumentaalsus autori 
tunnetusega, mis annab oma-
korda sellele kõigele lisaväärtu-
si. Kui on loojaid, kes tahavad 
ajaloolist ainet elavaks muuta, 
siis saab seda mälestuste hul-
ka ära kasutada.

Lisaks oleksid mälestused 
meie apokrüüfid, lisandused 
ajaloole, kus ei pruugi olla esin-

datud täistõde, kuid mis on va-
jalikud selle ajahetke ilmesta-
miseks, tollase ajavaimu iseloo-
mustamiseks.

Üks laulva revolutsiooni liiku-
mapanevaid jõude oli kahtlema-
ta ka kõigi eestlaste mure eesti 
keele tuleviku pärast. Kui hull 
olukord oli?

Mure keele tõrjumise tõttu 
algas muidugi palju varem, isegi 
enne kuulsat loomeliitude plee-
numit. Eesti keele asend ühis-
konnas oli loomeinimesi ühen-
dava kultuurinõukogu üks esi-
mesi teemasid, see oli seal arut-
luse all juba 1987. aastal. Selle 
nõukogu omamoodi auditi tu-
lemust tõsteti esile ning too-
di välja ka raadiosaates. Aga 
eesti keele teema leidis varem 
käsitlust ka ajakirjas Vikerkaar 
ning see pälvis vastukaja isegi 
üle impeeriumi. Ma pean siin 
silmas Mati Hindi artklit kaks-
keelsusest ilma roosade prilli-
deta. Ühelt poolt saadi aru, et 
see oli suur võimalus, et eesti 
haridussüsteem kuni kõrgkoo-
lini välja püsis eestikeelne. Ja 
muide, üks mees vääriks selle 
eest kindlasti ausammmast. Ma 
pean silmas Eisenit  (Ferdinand 
Eisen oli ENSV haridusminis-
ter 1960-1980 – toim), kes saa-
vutas peaagu jannsenliku tri-
kiga selle, et erinevalt teistest 
nõukogude vabariikidest keh-
tis Eestis 11-klassiline keskha-
ridus. Ametlikult oli üks aasta 
juures selle pärast, et õppida pa-
remini vene keelt, aga ega se-
da keegi ikka selgeks ei saanud 
koolis. Aga see lisa-aasta andis 
võimaluse eestikeelse  haridu-
se pikendamiseks. Kolonisaa-
torite vene keel oli kahtlema-
ta võimu keel nõukogude ajal 
ja selle vari ulatub siiamaani.

Kuidas praegu on lood eesti 
keelega?

Kui 50 aastat oli vene keel 
Nõukogude Liidus lingua 
franca seisuses, siis Euroopa 
Liidus on selleks inglise keel. 
Aga vähe sellest. Nüüd on ing-
lise keel juba väljunud suhtlus-
keele tasandilt ja muutunud 
ise juba mingisuguseks ene-
seväljenduse ja muidugi infor-
matsiooni vastuvõtmise vahen-
diks. Piisab vaid, kui osutada 
nendele arvukatele ja suurtele 

meediaplatvormidele, mida 
noored jälgivad. Need on ju 
kõik ingliskeelsed. Seetõt-
tu pole tegu enam suhtlus-
keelega, lingua francaga, 
vaid inglise keel on muu-
tumas tegelikkuse kirjel-
damise peamiseks vahen-
diks. See on väga ohtlik, 
sest viib keelevahetamise-
ni varem või hiljem. Ees-
ti keel tundub meile ise-
enesestmõistetav, aga ühel 
hetkel taandub ta lihtsalt 
kodukeeleks. Ja ainult ar-
gise kodukeelena jääb te-
ma kasutusala väikeseks. 
Kui keele kasutusala kit-
seneb, siis see on juba ise-
enesest keelele väga oht-

lik. Ja mitte ainult keelele, see 
on ohtlik kogu meie kultuuri-
le. Kuid paraku ei taheta se-
da meil hästi tunnistada. Ar-
vatakse, et mis ikka juhtuda 
saab, on ju eesti keel nii ene-
sestmõistetav asi ja las see kõik 
olla nii nagu praegu. Aga järg-
mine samm on eesti keeles lu-
gemise vähenemine. See tähen-
dab, et mitte ainult ilukirjan-
dus, vaid ka teadus- ja popu-
laarteaduslik kirjandus kaotab 
järjest lugejaid. Ja just sellepä-
rast on vaja eestikeelsust hoi-
da kõikides eluvaldkondades. 
Mõnele poole on see vaja ise-
gi tagasi tuua.

Kas see tähendab, et ka teadus-
likud tööd tuleb kirjutada ees-
ti keeles?

Vaieldamatult! Kui kasuta-
da filosoof Immanuel Kanti 
väljendit, siis see peaks ole-
ma iga Eesti teadlase jaoks ka-
tegooriline imperatiiv (kõigi-
le kohustuslik moraalinorm – 
toim). Oma allikaid võib saa-
da mis tahes keelest, kahjuks 
aga piirdub peamine osa täna-
päeval ainult inglise keelega. 

Rein Veidemann veedab vabad hetked oma maakodus Põltsamaa lähistel Veneveres. Tema sõnul said eestlased  iseseisvuse taastamise järel soovi korral sõjaeelsed talud tagasi, kuid unistus, et igaüks saab söönuks 
oma maamajapidamisest, ei täitunud."Eestlastest on saanud linnarahvas ja põllumajandusega tegelevad vaid vähesed," nentis ta.  Scanpix

Taasiseseisvumise ajal oli Veidemann Rahvarinde eestseisuse liige ja

osales paljudel olulistel sündmustel.

Eesti keel on 
taandumas vaid 

kodukeeleks, mõ-
nele poole on vaja 

see isegi tagasi 
tuua.



Aga samas on väga suured tea-
duse keeled ka saksa ja prant-
suse keel. Neid peaks ka pal-
ju rohkem kasutama. Rahvus-
vahelisel areenil võib muidugi 
suhelda inglise keeles, oma uu-
rimistulemusi selles keeles pub-
litseerida, aga ei tohi unusta-
da, et teadlase teaduslik tege-
vus peab teenima ja arendama 
ka eestikeelset mõtteruumi. See 
tähendab ka tõlkimist, vahen-
damist ja teiste Eesti teadlaste-
ga eestikeelset suhtlemist. See 
on meie keele ja kultuuri suh-
tes elu ja surma küsimus.

Kas keele ja kultuuri hoidmi-
sele aitab kaasa ainult teadlas-
te südametunnistusele koputa-
mine või on selleks vaja ka rii-
gi samme?

Meie põhiseadus ütleb väga 
selgesti, et see peab olema riigi 
esmane kohustus. Seega on va-
ja mõelda kõikvõimalike prog-
rammide ja toetuskavade pea-
le, mis aitaksid eesti keele ka-
sutusala võimalikult laiana hoi-
da. Seda on vaja silmas pida-
da ka õppekavade ja teadus-
tööde  hindamisel ning granti-

de määramisel. Keele kasutu-
se lisatingimused peavad ole-
ma sinna juurde pandud. Minu 
jaoks on kõrgkoolides võtmekü-
simus, et sisene suhtlus peaks 
neis toimuma ikka eesti kee-
les ka nende toredate ja ande-
kate välisteadlaste ja õppejõu-
dudega, keda ülikoolid kutsu-
vad enda juurde tööle. Meil on 
ajapiir, et kui su õppejõuleping 
kestab kuni kolm aastat, siis sa 
ei pea eesti keelt ära õppima. 
Aga minu meelest on see väga 
väär. See peab olema ikka esi-
mese poole aasta asi, et kõrg-
kooli perega liituja oleks või-
meline eesti keeles suhtlema.

Samas  Soomes on enesestmõis-
tetav, et enne ei võeta inimest 
tööle, kui ta kohaliku keele 
mingil määral omandab.

Vaat siin jõuame keeleseadu-
se juurde. Meil on keeleseadus 
täiesti olemas, aga ... nojah... 
eks siin ole ka mängus tööand-
jad, kellel on lihtsam ilma kee-
le õpetamiseta. Keele õpetami-
ne on neile täiendav kulu, aga 
tegelikult peaks riigikeele õp-
pimine olema kõikidele tasuta. 
Riik peaks selle tagama, minu 
jaoks on see aksioom. Kui me 
tahame eksisteerida eestikeel-
se riigina, kus igal pool saab 
eesti keeles suhelda, siis tuleb 
inimestele eesti keelt õpetada. 
Isegi kõige lihtsama ameti pida-
jatel, näiteks teisekeelsetel re-
mondimeestel peab olema min-
gi elementaarne suhtlemiskee-
le tase. Ja keeleõpe peab kõi-
gile tasuta kättesaadav olema.

Miks tuleb üldse eesti kultuuri 
hoida tänapäeva üle-
ilmastuvas maail-
mas? See nagu-
nii eriti sisse 
ei too...

Sellel 
pole täht-
sus mitte 
ainult ees-
ti rahva 
jaoks, vaid 
ka maailma 
ulatuses. Ju-
ba looduses on 
toimiv see öko-
süsteem, kus on pal-
ju elujõulisi liike. Ka ini-
mene on looduse osa ja inim-
ühiskond samuti. Mida vähe-
maks jääb liike, seda vaese-
maks jääb maailm ja seda hal-
vemini ta endaga toime tuleb. 
Me oleme kõik omavahel seo-
tud ja ilmselt ka laiemas plaa-
nis üksteisele vajalikud. Mida 
vähemaks jääb eri kultuure ja 
keeli, seda üheülbalisemaks ja 
vaesemaks meie maailm muu-
tub. Nii et sellel on juba maail-
maajalooline tähtsus, et ka sel-
line väike riik nagu Eesti oleks 
siin maamuna peal olemas. Ja 
meie enda jaoks on sel muidu-
gi samuti eksistentsiaalne täht-
stus. Mis mõtet siis sel maanur-
gal oleks, kui siin poleks meie 
omanäolist kultuuri ja kui siin 
ei kõlaks eesti keel? Me ole-
me siin raskes kohas hakka-

ma saanud üsna pikka aega ja 
ju on see siis niimoodi Juma-
last määratud. Kui me ise ei 
loobu oma keelest ja kultuu-
rist, siis ei tohiks meid miski 
ohustada. Aga praegu ma küll 
ei näe, mis suunas see loobu-
mine võiks toimuda.

Noh, kui me loobume oma kul-
tuuri tarbimisest näiteks...

Ei, kultuuri ei saa üldse tar-
bida, kultuur pole tarbimiseks. 
Kultuur on selles osalemise kü-
simus. See ei koosne ainult kõrg-
kultuurist. Kultuur on looming. 
Ja selles loomingus osaleb ko-
gu rahvas. Seda me näeme rah-
vakultuuris. Näiteks laulupeol. 
Kultuur on ka see, kui loetak-
se raamatuid, arutatakse nen-
de ümber, maalitakse, luuakse 
uusi teoseid.

Natuke murelikuks teeb, et 
meie rahva lugemine on täies-
ti alla käinud. Lugemiskultuur  
on väga kitsa ringi privileeg. 
See näitab, et inimestel on nii 
palju võimalusi oma vaba ae-
ga sisustada, et lugemine sin-
na enam ei kuulu. Tundub, et 
lugemine nõuab keskendumist, 
aga seda tänapäeval enam te-
ha ei taheta.

Missugused teosed peaksid iga-
ühele olema lausa kohustusli-
kud?

Eesti kirjanduse klassika 
peaks olema põhiline lugemis-
vara, mis koolides omandatak-
se. Asi on selles, et kas ei osa-
ta või ollakse liiga mugavad, et 
seda klassikat tänapäeva inime-
sele lugemisväärseks kujunda-

da. Meil on kirjandusklas-
sikat palju dramati-

seeritud ja sellest 
filmegi tehtud, 

aga ikkagi ei 
ole see jõud-
nud noore-
ma põlv-
konna 
kultuuri-
lisse pä-
devusse. 

Kui inime-
ne  ei tea, mi-

da Jaan Kross 
kirjutanud on, siis 

pole ta eesti kultuu-
ris pädev. Rääkimata siis 

varasematest autoritest. Selge, 
et kirjanduse kaanon pidevalt 
muutub, täieneb uute nimede-
ga, osa langeb sealt tuumikust 
ka välja, aga sellegipoolest on 
vaja omandada  klassikalised 
tekstid. Kultuuriprotsess on jär-
jepidev ja kuidas me saame siis 
aru tänapäevastest asjadest, kui 
me ei oska näha selle seoseid 
eelnevaga? Kõik plahvatused ja 
ka evolutsiooniline areng tule-
nevad ju sellest protsessist, se-
da õpetas meile Juri Lotman.

Kuidas kirjanik saab üldse selli-
ses olukorras silma paista? Mida 
ta peab tegema, et tema raama-
tut ostetaks ja loetaks?

INTERVJUU  •  26. aprill 2021 •  13

REIN VEIDEMANN: Selja sirgu löömise lood aitavad paremini 
mõista, kuidas julges mahasurutud rahvas äkki vabadust nõuda

Uudiste  
lugemine sõltub 

üha rohkem rahako-
tist, sõna ei ole 

enam vaba.

Lauluväljaku külastuskeskus kogub  
laulva revolutsiooni mälestusi
• Sel suvel tähistab Eesti Vabariik iseseisvuse 

taastamise 30. aastapäeva.
• Tallinna lauluväljak, kus toimusid laulva revolut-

siooni märgilised sündmused, valmistab ette 
püsiväljapanekut ning kogub selle jaoks mäles-
tusi.

• Oodatud on 1987. ja 1988. a lauluväljakul toi-
munud sündmustega (öölaulupeod, rahvako-
gunemised jms) seotud fotod, filmid, videod, 
mida saab digitaalselt koguda ja säilitada.

• Digitaalselt võib saata ka fotosid kirjadest, ar-
tiklitest jms. Kogutud materjalist põnevamaid 
leide hakkab lauluväljak näitama oma loodavas 
külastuskeskuses.

• Mälestused tuleks saata e-mail aadressile in-
fo@lauluvaljak.ee, 
kirja pealkirjaks 
märkida kindlasti 
laulev revolut-
sioon.

• Digimälestiste ko-
gumine kestab 10. 
maini.

• Lauluväljaku kü-
lastuskeskus, mis 
on praegu loomi-
sel, koondab en-

dasse laulva revolutsiooni ning nende sündmus-
te mälestuse jäädvustamise ja eksponeerimise.

• Külastuskeskuse eesmärk on pakkuda ainu-
laadset harivat-elamuslikku ajaveetmise või-
malust Eesti kultuuri maamärgina, laulupidude 
ja laulva revolutsiooni hällina tuntud kohas.

• Külastuskeskuse pind laulukaare siseruumides 
on ligikaudu 350 m2.

• Ajalooga tutvumise kõrval on siin võimalik läbi 
viia haridusprogramme kooliõpilastele, korral-
dada kohtumisõhtuid laulupidude ja laulva re-
volutsiooni sangaritega ning korraldada te-
maatilisi näitusi.

• Ekspositsiooni peakuraator on Helen Laus-
ma-Saar, kaaskuraatoriteks Marge Allandi, 

Riho Paramo-
nov ja Risto Le-
histe. Külastus-
keskuse ekspo-
sitsiooni visioo-
ni koostas Mo-
tor OÜ.

• Külastuskeskus 
plaanitakse ava-
da 2021. a teisel 
poolaastal.

Rein Veidemann veedab vabad hetked oma maakodus Põltsamaa lähistel Veneveres. Tema sõnul said eestlased  iseseisvuse taastamise järel soovi korral sõjaeelsed talud tagasi, kuid unistus, et igaüks saab söönuks 
oma maamajapidamisest, ei täitunud."Eestlastest on saanud linnarahvas ja põllumajandusega tegelevad vaid vähesed," nentis ta.  Scanpix

Järgneb lk 14
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Ma ei tea. Arutasime seda 
Mats Traadiga ja leidsime, et 
ei saa ju nii, et kirjanik paneb 
narrimütsi pähe ja läheb turule 
hõikuma, et lugege minu raama-
tut. Oli ka selline aeg, mil au-
torid ise levitasid oma teoseid. 
Nüüd on kirjastajad ja raama-
tupoed ning see on äri ja turg. 
Raamatuid on palju, raske on 
jah otsustada, mida valida.

Miks peaks üldse ilukirjandust 
lugema ja kõige kohta ise tead-
ma? Meil on ju olemas Google, 
mis annab kiiresti info kätte!

Ei piisa ainult sellest, et ma 
teen Google´i lahti ja vaatan sealt 
järele. Jah, sealt saab kõike vaa-
data ja see on hea, aga kas sel-
lest saadakse ka aru? Kas seda 
osatakse tõlgendada? Ma olen 
õppejõuna kogenud, et kõige 
suurem puudujääk tänasel päe-
val on oskus luua seoseid. On 
hea, kui üldse teatakse fakte. 
Samas ei osata neist sündmus-
test aru saada kõige muu taus-
tal, ei tajuta nende konteksti. 
Nõnda muutub kõik fragmen-
taarseks. Segamini on igasugu-
sed tõenduspõhised teadmised ja 
väljamõeldised. Selline on meie 
tänane seis. Seepärast on ilukir-
janduse juures vaja taastada mõ-
testatud lugemine. See tähen-
dab, et õpetajad peaksid selgita-
ma, miks üks või teine teos on 
ilukirjandus, aga neil ei ole sel-
leks kahjuks aega. Need tunnid, 
kus seda teha, on kooliprogram-
mist ära võetud. See on kirjan-
duse juurde juhatamine, kirjan-
dust õpetada ei saa. On võima-
lik ainult selgitada, kuidas kir-
jandust vastu võtta ehk pigem 
lugemisõpetus. Meil on jah va-
ja lugemisõpetust.

Mis tänapäeva Eesti ühiskonda  
iseloomustab?

No ma ei tea, kuidas suhtu-
takse sõnasse "kohustus". See te-
kitab pigem trotsi ja vastumeel-
sust, aga mis see elugi muud on 
kui üks suur kohustuste rida! He-
donistlik kasvatus on paar aas-
takümmet mõjutanud kasvavat 
põlvkonda koos edukultusega. 
See on andnud tulemuse, et ko-
hustused on muudetud vastikuks. 
Aga kui ei tajuta, mis on kohus-
tus, siis puudub ka vastutus. Vas-
tutus mitte ainult teiste ja ühis-
konna ees, vaid ka vastutus ise-
enda ees.

Kuidas on muukeelsed inimesed 
praegu kohanenud uue eluga?

Eks põlvkonnad on juba va-
hetunud. Osa pensionäre elab 
jah veel oma mõtetes nõuko-
gude ajas edasi. Need inime-
sed jäävadki elama minevikus. 
Eks seda aitab teha asjaolu, et 
nende päritolumaa on siinsa-
mas kõrval.

Osa muukeelseid suhtub Ees-
ti Vabariiki kindlasti nii, nagu 

meie omal ajal suhtusime Nõu-
kogude Liitu. Et see on riik, 
kuhu nad on sattunud, ja võib 
ainult ette kujutada, mis tunne 
neil oli, kui 21. augustil 1991 
hakkas maksma hoopis teine 
riigikord, olid teised valitsejad 
ja teine riigikeel. See kõik on 
psühholoogiliselt täiesti mõis-
tetav. Neid aitab kogukondlik 
kokkuhoidmine, ja seda on neil 
palju rohkem kui eestlastel. On 
ülimalt naiivne arvata, et nii 
suurt hulka rahvast õnnestub as-
simileerida ja muuta nad täiesti 
meie sarnaseks. Paljude nende 
suhtumine Eesti riiki jääb ik-
ka kui juriidilisse moodustisse, 
mis on küll olemas, mille sea-
dusi nad aktsepteerivad ja kus 
nad oma õigusi naudivad. Sa-
mas psühholoogiline suhtumi-
ne riiki võib olla erinev. Sak-
samaal või Rootsis moodusta-
vad sissrändajad 10-12 prot-
senti elanikkonnast ja nad in-
tegreeruvad hästi. Meil ja eriti 
Lätis on sisse tulnud rahvasti-
ku osakaal märksa suurem ja 
see on probleem. Tähtis on ko-
dumaa tunne, olenemata ema-
keelest. Ma olen märganud ju-
ba seda paljudel meie teiskeel-
setel sportlastel, kultuuritege-
lastel, vaimuinimestel. Nende 
kodumaa on ikkagi Eesti, olgu 
siis endal kodukeel vene keel 
või mõni teine keel.

Kas keelest rohkem lahutab 
meid erinev ajalookäsitlus?

Seda olukorda peaks lahen-
dama kool, see, kuidas riik suu-
dab ühtlustada koolide õppe-
programmid, kui ka osa õppest 

toimub vene keeles. Ajaloofak-
te tõlgendatakse sageli ka vas-
tavalt eelarvamustele. Aga ühi-
ne patriotism peaks olema võti, 
mis kõiki meid, kes siin Eestis 
elame, saaks ühendada. Eesti 
on meie kodumaa ja hoidkem 
koos seda.

Väga palju kujundab inimeste 
meelsust meie meedia. Kas me 
saame küllalt tõepärast infot või 
on see kuhugi poole kallutatud?

Täna on isegi meedia kätte-
saadavus eri rühmadel väga eri-
nev, see on nišistunud. Meediat 
saavad jälgida need, kes maksa-
vad. Päevalehed enam reklaa-
mist ära ei ela. Osa uudiste eest 
peab kohe raha maksma. 
Selles mõttes sõna ei 
ole vaba (naerab) 
ja need piirid 
võivad olla 
majandus-
likud, aga 
on ka ri-
da regu-
latsioo-
ne, mida 
väljaan-
ded jälgi-
vad. Sellega 
ma ei taha öel-
da, et meil poleks 
sõnavabadust. See on, 
mingit tsensuuri pole. Ainus 
tasuta kanal on praegu rahvus-
ringhääling.

Muidugi võiks ju unistada 
ka mõnest teisest tasuta plat-
vormist, mis pole rahvusring-
hääling, ka mõni ajaleht võiks 
ilmuda tasuta  trükitult. Ja see 
ei tohi olla riigi finantseeritud 

meedia. Ka rahvusringhäälin-
gut on vahel süüdistatud, et 
see on riigimeedia, aga ta ju 
ei ole. Aga samasugune avalik-
õiguslik platvorm võiks olla ka 
internetis. Ja kõik oleneks ai-
nult ajakirjanike endi professio-
naalsusest, raha aga võiks tul-
la mingitelt sõltumatutelt fondi-
delt, mis peaksid tekkima. Min-
gil juhul ei tohi seda enda pea-
le võtta riik, vastasel juhul ole-
me varsti tagasi seal, kust me 
kolmekümne aasta eest tulime. 
Vaba meedia toimimine on va-
ba ühiskonna edasikestmise ai-
nus tagatis.

Miks on meil Rahvarinde täht-
sust Eesti taasiseseisvumisel 

üritatud pisendada? 
Seda pole tehtud 

Lätis ega Lee-
dus.

Meie 
heade 
naabri-
te juures 
ei olnud 
rahvusli-
kud jõud 

nii suurel 
määral pola-

riseerunud na-
gu Eestis. See eri-

nevus oli küll selgelt 
tunda. Kodanike komiteede 

liikumine oli küll ka Lätis, aga 
see ei vastandanud end Rah-
varindele. Nad ei ajanud seal 
oma erinevat liini, seal oli üht-
sust rohkem. Leedu rahvarin-
ne Sajudis oli kirikuga seotud 
ning väga rahvusmeelne. See 
oli radikaalsem kui meie Rah-

varinne. Leedus polnud õigus-
likku järjepidevust üldse päe-
vakorras nagu Eestis ja Lätis. 
Leedu ajalugu on teistsugune 
ja kas nad oleksid siis pidanud 
oma riigi järjepidevusega mine-
ma vürstiriigi aegadesse tagasi? 
Eks nad natuke ka sellele apel-
leerisidki, et Leedu on kuna-
gi olnud suurvürstiriik. Leedu 
kuulutas juba 11. märtsil 1990. 
aastal oma iseseisvuse välja ja 
sellega oli nende jaoks asi la-
hendatud. Nad ei hakanud sõ-
jaeelse vabariigi järjepidevu-
sega üldse tegelema. Kahjuks 
olid Leedus ka verevalamised, 
aga nad said oma asjaga siiski 
hakkama.

Millised on olnud kõige absurd-
semad ajaloo tõlgendused taas-
iseseisvumise aja kohta?

Kõige absurdsem oli muidugi 
see jutt, et kõik, mida Rahvarin-
ne tegi, dirigeeris KGB.  Keegi 
ikka sellega välja tuli. Midagi 
enam absurdsemat ei olegi või-
malik välja mõelda.

Mida teie ja teie võitluskaaasla-
sed arvasid siis neil päevil Eesti 
tuleviku kohta?

Kes seda ikka oskas nii vä-
ga täpselt ette kujutada. Tule-
vikuga on üldse nii, et kas me 
oskasime paar aastat tagasi ette 
näha, millises pandeemia olu-
korras me just praegu oleme? Ei 
osanud. Toona oli üldine kujut-
lus, et tuleb demokraatlik Ees-
ti. Paljud mõtlesid sõdadevahe-
lisele Eestile ja lootsid, et õn-
nestub midagi sellest elustada. 
Aga oli ka väga palju idealis-

mi, nagu näiteks väiketalude 
taastamine. Ei kujutatud ette, 
et sellest ei tule midagi välja, 
nii palju tagasi minna ajas ei 
ole võimalik.

Omadireform siiski taastas selle 
sõjaeelse seisundi...

Nii see oli, aga ega siin ideaal-
seid lahendusi ei olnudki. Noh, 
osa elujõulisemaid talusid on siis-
ki oma tee leidnud, need tegele-
vad kas mahepõllundusega või 
on leidnud mingi muu niši. Aga 
see, et me kõik hakkame toitu-
ma oma väiketalude toodangust, 
ei olnud võimalik. Praegu tegut-
seb põllumajandusega väga väi-
ke hulk inimesi. Rahvas on läi-
nud linnadesse, me oleme lin-
narahvaks muutunud.

Olete öelnud, et presidenti 
peaks saama valida rahvas. Ole-
te ikka veel seda meelt?

Olen ikka! Põhjus on väga 
lihtne – presidendil pole küll 
mingit erilist võimu, aga ta peab 
olema rahava eestkõneleja ja 
rahva esikõneleja. Ta peaks ole-
ma ka ühendaja ja nägema ühis-
konnas olevaid vastuolusid, te-
ma pilk võiks ulatuda kaugema-
le. Ta peaks olema pigem toe-
tav ja mitte jagelema nii palju  
poliitikutega. Aga seda saab te-
ha ainult siis, kui tema autori-
teet põhineb rahva ühisel vali-
kul. Ei ole vaja presidendiva-
limiste eel küsida, mis majan-
dusmudelit ta toetab, see kõik 
ei kuulu presidendi tegemiste  
sisse. Kersti Kaljulaid, kes leiti 
poliitilise kokkuleppe tulemu-
sel, on ju oma tööga hakkama 
saanud, aga minu kujutluses on 
president nagu Lennart Meri ja 
Arnold Rüütli ristand. Lennar-
tist ei tahaks ma teha küll min-
git mütoloogilist kuju, aga ta oli 
vaatamata algusaja madalale rei-
tingule hea Eesti eestkõneleja ja 
ka Eesti suureks kõneleja.

Oktoobris saate 75. Mis on ol-
nud teie senise elu kõige oluli-
sem sündmus ja ühiskonna jaoks 
kõige olulisem?

Ma olen õnnelik selle üle, 
et olen saanud võimaluse ela-
da iseseisvas Eestis, näha se-
da aega, ja mis kõige tähtsam 
– mul oli õnn olla selle Eesti 
tagasituleku üks sepistajaid. Ja 
teine asi – ma olen saanud ela-
da väga sisukat ja vaimset elu. 
See on väga suur asi, aga ärgu 
võetagu seda nüüd arrogantsu-
sena – ma ei taha kuidagi ala-
hinnata nende inimeste elu ja 
tegemisi, kes teevad nii-öelda 
tavalist tööd. Ma hindan kõi-
ki, kes oma tööd hästi teevad ja 
on sellega Eesti olemasolu eest 
seisnud. Siia maanurka sündida 
on olnud suur privileeg. Selle 
õnneliku juhuse tõttu olen ik-
ka püüdnud teha kõik, et ka 
need, kes minu järel tulevad, 
ei peaks kahetsema, et on siia 
eestlaseks sündinud.

Kliimakavaga seab pealinn 
endale eesmärgi saada 
2050. aastaks kliimaneut-
raalseks, nii et linnas ei pai-
sataks õhku rohkem kasvu-
hoonegaase, kui ökosüs-
teem siduda suudab. Linn 
kogus tagasisidet kliimaka-
va kohta 25. märtsist 7. 
aprillini.

Enim valmistasid muret au-
tostumine, jalgrattataristu pa-
randamise vajadus, elurikkuse 
ja rohealade vähenemine ning 
soov näha konkreetseid sam-
me ja vahe-eesmärke kliima-
kava eesmärkide täitmisel. Suu-
rem osa tagasisidest keskendus 
linnaplaneerimisele. Soovitak-
se kergliikluse suuremat eelis-
tamist liikumisviiside hulgas, 

sh jalgratta- ja kõnniteede sel-
gepiirilist eraldamist linnaruu-
mis. Tagasiside teine läbiv tee-
ma puudutas linna rohealasid ja 
elurikkust – sooviti näha mõle-
ma kasvu, mitte pelgalt säilita-
mist. Oluliseks peetakse ka ro-
healade kättesaadavust ja lin-
naelanikele lähemale toomist.

Samuti kordusid tagasisides 
soov seada ambitsioonikamaid 

sihte, küsimused kaasamise, lä-
bipaistvuse ja info kättesaa-
davuse kohta ning soovitused 
linnavalitsusele näidata eesku-
ju rohelisema tegevusega. Kor-
dusid soovitused võtta eesku-
ju lähiriikidest, nagu Soome, 
Rootsi ja Taani, viidates seal-
sete linnade ambitsioonikatele 
eesmärkidele. Tulevikku vaa-
tava Tallinna säästva energia-

majanduse ja kliimamuutuste-
ga kohanemise kava eesmärk 
on vähendada linnaelu ja ma-
janduse mõju kliimale, tehes se-
da majandust ja linnakeskkon-
da rikastaval viisil. Kliimakava 
dokumendi leiab aadressilt htt-
ps://www.tallinn.ee/est/stratee-
gia/Kliimakava

"Ma olen õnnelik, et olen saanud võimaluse elada iseseisvas Eestis, näha seda aega, ja mis kõige tähtsam – mul oli õnn olla selle Eesti tagasituleku 
üks sepistajaid," lausus Veidemann.  Scanpix

President olgu  
otse valitav,  

ta peab olema  
rahva eest- ja  

esikõneleja.

Algus lk 12–13

Tallinna kliimakava parandamiseks laekus linlastelt 71 ettepanekut
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23. aprillil

• "Ühel pilvisel ööl – see oli Jüriöö 
– peatus üksik ratsamees kõr-
gel künkal, umbes poolteist pe-
nikoormat Tallinnast..." Jüriöö 
pargi tuletornis süüdatakse päi-
kesetõusl jürituli. Koostöös Wit-
tensteini ajakeskusega saada-
me kell 14.15 tuletornist süüda-
tud tõrviku Paide ordulinnuses-
se. Seal süüdatakse kell 21 vahi-
torni tipus märgutuli, mis kutsub 
inimesi üle kogu maa süütama 
samal ajal jürituld ka oma kodu-
õues ja näitama, et Eesti külad 
elavad. Jüriöö park ja Jüri Uppin 
uppin@susi.ee

29. aprillil

• Tondipoiste ausamba ja Tondi 
sõjakooli memoriaali heakorra-
talgud (MTÜ Tondi SK Ajaloo-
klubi ja EEOK. Talgujuht Jaak 
Haud jaak.haud@gmail.com, tel 
5568 2883).

6. mail

• Kell 14 talgud kaitseväe kalmis-
tul (Muinsuskaitse Selts, talgu-
juht Helle Solnask helle@muin-
suskaitse.ee, tel 5349 4304).

• Talgud ajaloolisel Mõigu kalmis-
tul (Muinsuskaitse Selts, Helle 
Solnask helle@muinsuskaitse.
ee, tel 5349 4304).

• Talgud Rahumäe kalmistul, Va-

badussõjas langenute hauadel 
(Nõmme Heakorra Selts, talgu-
juht Leho Lõhmus leho.loh-
mus@gmail.com).

• Talgud Glehni rahulas Vana-

Mustamäel (Nõmme Heakorra 
Selts, talgujuht Leho Lõhmus le-
ho.lohmus@gmail.com).

• Ringkäik Harku vallas Peeter 
Suure merekindluse objektidel. 
(Muinsuskaitse Selts, helle@
muinsuskaitse.ee, tel 5349 
4304).

15. mail

• Kell 10 SRIK-i talgud vanama-
terjali uues laos Paljassaare 
põik 5. Vanamaterjali projekti 
eesmärk on suunata taas- ja 
uuskasutusse muidu hävingule 
määratud kultuuriväärtusega 
ehitusmaterjale ja detaile. Tal-
gulised saavad kaasa aidata lao 
taasavamisele ja muinsuskait-
ses laiemalt keskkonda säästva 
tegevuse levikule. Registreeri-
mine SRIKi kodulehel www.re-
noveeri.net ja kontakt e-posti 
aadressil info@renoveeri.net.

• Kodulinna maja tutvumiskäigud 
sarjast "Väärtus" (väikse tasu 
eest, vajalik registreerumine ko-
du.linn@mail.ee ja tel 644 
9867).

25. aprillil

• Kell 14 tutvustab Franz Krulli ja 
Volta tehase hooneid Artur 
Ümar.

27. aprillist 

on Kodulinna maja taas avatud. 
• Vaadata saab näitusi "13 x Val-

ter" – Edgar Valteri 13 toredat 
pilti; fotonäitust "Idamaine naine 
ja tema maailm"; "Sirje Maris 
Horma, varjust valgusesse" – 
lugu sellest, kuidas EKA tuden-
gid tema hävimisohus maale 
restarueerisid; "Metshaldjate 
radadel" – Ülle Künseli loodus-
fotod ja haikud; "Nähtavaks" – 
Ott Arderi sünniaastapäevaks 
korraldatud konkursile saabu-
nud tööd.

• Nunnatorni kaudu pääseb linna-
müürile, Ssauna- ja Kuldjala tor-
ni kella 11-18 (v. a neljapäeval) 
alates 23. aprillist.

TEATED DETAILPLANEERINGUTEST

Tallinna Kesklinna Valitsus, Põhja-Tallinna 
Valitsus ning Tallinna Keskkonna- ja Kom-
munaalamet avalikustavad ajavahemikul 
24.05.-06.06.2021 Tallinna Keskkonna- ja 
Kommunaalameti koostatud projekteerimis-
tingimuste eelnõu Vanasadamat ja tulevast 
Rail Balticu Ülemiste reisiterminali ühendava 
trammiliini rajamiseks.
Projekteerimistingimuste koostamise aluseks 
on ehitusseadustiku § 27 lõige 1 ja § 99 lõige 1, 
Tallinna Linnavolikogu 06.09.2012 määrusega 
nr 21 kehtestatud Tallinna linna ehitusmääruse 
§ 31 lõige 21.
Vastavalt ehitusseadustiku § 33 lg-le 2 muuda-
vad käesolevad projekteerimistingimused keh-
tetuks Tallinna Keskkonna- ja Kommunaal-
ameti poolt 22.04.2020 väljastatud projektee-
rimistingimused nr 2011802/02958.
Tallinna Linnavolikogu algatas 21. veebruaril 
2019 otsusega nr 34 Kesklinna linnaosa üld-
planeeringu ja keskkonnamõju strateegilise 
hindamise. Üheks üldplaneeringu lähteseisu-
kohaks on ühistranspordi, jalgrattaga ja jalgsi 
liikumise võimaluste parendamine, et suuren-
dada säästvate liikumisviiside kasutajate hulka.
Rail Balticu Ülemiste ühisterminali ja Vanasa-
dama vahelise trammiliini rajamine ei ole vastu-
olus Tallinna Linnavolikogu 01.01.2001 otsuse-
ga nr 3 kehtestatud „Tallinna üldplaneeringu-
ga“. Kehtiva üldplaneeringu kohaselt on Tallin-
na territoriaalse arengu seisukohtadeks muu 
hulgas linnakeskuse liikluskoormuse vähenda-
mine ning sadamate, raudtee ja lennuvälja 
arengu soodustamine keskkonnasäästlikkuse 
tingimustes<https://www.tallinn.ee/est/
g7352s37137>. Kavandatav trammiliin jääb 
kesklinna piirkonnas osaliselt paiknema Tallin-
na üldplaneeringuga määratud autoliikluse pii-
rangualal, kus liiklemisel on ees- või ainuõigus 
vastavalt jalakäijatel või ühistranspordil.
Projekteerimistingimuste alusel kavandatava 
Vanasadamat ja Ülemiste ühisterminali ühen-
dava trammiliini rajatised paiknevad osaliselt 
juba olemasolevate trammiliinide koridoris ja 
osaliselt uuel trassil olemasolevatel tänavatel ja 
kehtivate detailplaneeringute kohases avalikus 
ruumis.
Projekteerimistingimuste taotluse kohase 
trammiliini projekteerimine on käsitletav ole-
masolevate ühistranspordi koridoride laienda-
misena olemasolevale transpordimaale ja ava-
likult kasutatavale aladele. Lahendus vastab 
Tallinna linna üldplaneeringus ette nähtud stra-
teegilistele eesmärkidele ja ei ole vastuolus 
kehtivate detailplaneeringute põhimõtetega 
ning detailplaneeringu koostamine ei ole vaja-
lik. Vastavalt haldusmenetluse seaduse § 5 lõi-
kele 2 tuleb haldusmenetlus läbi viia eesmärgi-
päraselt ja efektiivselt, samuti võimalikult liht-
salt ja kiirelt. Projekteerimistingimuste koosta-
misel on lähtutud ehitusseadustikust.
Projekteerimistingimuste koostamisel kaasati 
menetlusse AS Tallinna Sadam ning trammiliini 
trassile jäävate eraomandis olevate kinnistute 
omanikud. Arvestamaks kõigi esitatud maa-
omanike arvamustes esitatuga on lisatud pro-
jekteerimistingimustesse nõue, et enne ehitus-

loa taotlemist tuleb eelprojekt kooskõlastada 
kinnistuomanikega. Samuti on võimalik kinnis-
tuomanikel ja kõigil teistel isikutel, kelle ehitus-
õigust või maakasutust projekt võib mõjutada 
võimalik arvamust avaldada projekteerimistin-
gimuste eelnõu avaliku väljapaneku käigus.
Projekteerimistingimuste eelnõu ja selle lisa-
materjalidega on võimalik tutvuda Tallinna pla-
neeringute registri ehitusprojektide ja projek-
teerimistingimuste veebilehel, menetlus nr 
PT247270,
link http://ehitus.tallinn.ee/tpr/Start.aspx?Page
Name=Menetlus&MLiik=PT&MID=168984,
rubriigis „Dokument“ (dokumentide nägemi-
seks peab ID-kaardiga sisse logima).
Samuti saab materjalidega tutvuda 24.05.-
06.06.2021 tööpäeviti Tallinna Kesklinna Valit-
suses, Nunne tn 18, hoovimaja toas nr 32. Seo-
ses koroonaviiruse ohuga soovitame siiski või-
malusel tutvuda materjalidega veebi vahendu-
sel.
Huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib avatud 
menetluse korras antav õigusakt puudutada, 
on õigus esitada menetlust läbiviivale haldus-
organile eelnõu või taotluse kohta ettepane-
kuid ja vastuväiteid kuni 06.06.2021. Juhul kui 
nimetatud tähtaja jooksul ettepanekuid või 
vastuväiteid ei esitata, soovib haldusorgan asja 
arutada ilma avalikku istungit läbi viimata.

Kristiine linnaosa valitsus teatab:
Vastavalt planeerimisseadusele toimus 25.01.-
08.02.2021  Sõpruse pst 28, 26, Tihase 29, 
29a, Mõtuse 1a ja 3 kinnistute detailplaneerin-
gu avalik väljapanek.
Mõtuse tn 3 kinnistu omanik esitas ettepane-
kuid kinnistu sihtotstarbe osaliseks muutmi-
seks ärimaaks ja hoonestustiheduse suuren-
damiseks.
Avalik arutelu toimub 06.05.2021 kell 15.00 
Kristiine Linnaosa Valitsuses Metalli 5 I korruse 
saalis.

Mustamäe Linnaosa Valitsus annab  teada
Mäepealse tn 21a kinnistu detailplaneeringu 
avalik arutelu
Detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiis-
lahendusega oli võimalik tutvuda 15. märtsist  
2021 kuni  29. märtsini  2021 E. Vilde tee 118 
esimese korruse infosaalis. Avaliku väljapaneku 
ajal esitati eskiislahendusele arvamus hoonete 
kõrguse, insolatsiooni, parkimise ja laste män-
guväljakute  osas. Detailplaneeringu eskiisla-
hendust tutvustav avalik arutelu toimub välitin-
gimustes Mustamäe Linnaosa Valitsuse ees 
oleval alal  07. mai  2021  algusega kell 15 : 00
Detailplaneeringu algatamisettepanekuga on 
võimalik tutvuda Tallinna planeeringute regist-
ris aadressil: https://tpr.tallinn.ee/DetailPlan-
ning/Details/DP043190#tab35   ning detail-
planeeringu algatamise korraldusega Tallinna 
elektroonilises õigusaktide registris TEELE: 
https://teele.tallinn.ee/documents/103392/
view.
Tallinna Linnavolikogu  11. veebruari 2021 ot-
susega nr 21 algatati Mäepealse tn 21a kin-
nistu detailplaneering. Mustamäe linnaosas 

asuva planeeritava maa-ala suurus on 0,86 
ha. Detailplaneeringu koostamise eesmärk 
on Mäepealse tn 21a kinnistu jagada kaheks 
krundiks, moodustatavale elamu- ja ärimaa 
sihtotstarbega krundile määrata ehitusõigus 
ühe kuni 4 maapealse ja 1 maa-aluse korru-
sega äriruumidega korterelamu ning ühe kuni 
6 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega äri-
ruumidega korterelamu ehitamiseks ning 
moodustatavale elamumaa sihtotstarbega 
krundile kahe kuni 4 maapealse ja 1 maa-alu-
se korrusega korterelamu ehitamiseks. Li-
saks antakse detailplaneeringus heakorras-
tuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise 
ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteli-
ne lahendus. Algatatavas detailplaneeringus 
tehakse ettepanek muuta Tallinna Linnavoli-
kogu 22. juuni 2006 otsusega nr 230 kehtes-
tatud Mustamäe linnaosa üldplaneeringu ko-
hane ärimaa maakasutuse juhtotstarve kor-
terelamute ja äriehitiste arenguala juhtotstar-
beks.

Haabersti Linnaosa Valitsus  
avalikustab:
Ajavahemikus 04.05 – 18.05.2021 projekteeri-
mistingimuste eelnõu, mis on Suurevälja tn 25 
kinnistu osas kehtiva detailplaneeringu tingi-
musi täpsustav:
Soovitakse muuta arhitektuurilisi, ehituslikke 
või kujunduslikke tingimusi. Soovitakse muuta 
katusekallet ning kavandada  lamekatusega  
üksikelamu.
Kõikide teiste nõuete ja näitajate osas vastab 
ehitusprojekt alal kehtivale  Vabaõhumuuseumi 
tee 36 ja 38 ning Lehtmäe tn 2 kinnistute 
detailplaneering<https://tpr.tallinn.ee/Detail-
Planning/Details/DP008070>ule. Projekteeri-
mistingimuste taotluse ja selle lisamaterjalide-
ga on võimalik tutvuda ehitisregistri veebilehe 
kaudu aadressil https://www.ehr.ee<https://
www.ehr.ee/>. PT taotluse nr 2111002/02512 
ning projekteerimistingimuste eelnõuga Tallin-
na planeeringute registris aadressil https://tpr.
tallinn.ee/detailplaneering nr 
DP026300<https://tpr.tallinn.ee/detailplanee-
ring%20nr%20DP026300> juurest rubriigist 
„Dokumendid“
Projekteerimistingimustega saab ülalnimeta-
tud ajavahemikus tööpäeviti tutvuda linnaosa 
valitsuses, Ehitajate tee 109A/1 II korrusel.
Mustamäe linnaosa valitsus annab teada 
Tervise t pikenduse projekteerimistingimus-
te eelnõu avatud menetlusest
Tallinna Keskkonna-ja Kommunaalameti me-
netluses on projekteerimistingimuste taotlus 
19911002/07215. Projekteerimistingimuste 
taotluse  kohaselt soovitakse rajada ühendus-
tee Pärnu mnt ja Tervise tänava vahele.
Ühendustee rajamisega kaasneb vajadus tä-
navate rekonstrueerimiseks Viljandi mnt raud-
teeülesõidust kuni Sõpruse pst-ni. Mustamäe 
linnaosas kavandatavad katastritunnused: 
78405:501:0239, 78405:501:0179 Retke tee 
T2, Juhan Sütiste tee T1.
Osaliselt jääb kavandatav magistraaltänav 
Mustamäe ja Nõmme linnaosa territooriumile. 

Tallinna Linnavolikogu 22.06.2006 otsusega nr 
230 kehtestatud Mustamäe linnaosa üldpla-
neeringu IV-4 maakasutuse joonise kohaselt 
jääb kavandatava ühendustee rajamisega 
kaasnevalt rekonstrueeritav Tervis tn ja
Juhan Sütiste tee transpordi maale. Projektee-
rimistingimuste eelnõu aluseks on EhS § 27 lg 
1 ja § 99 lg 1, Tallinna Linnavolikogu 06.09.2012 
määrusega nr 21 kehtestatud Tallinna linna 
ehitusmääruse §31 lg 21.
Projekteerimistingimuste eelnõu on avalikul 
väljapanekul 10.05.- 24.05.2021  Mustamäe 
Linnaosa Valitsuses E. Vilde tee 118 infoletis 
tööajal.
Projekteerimistingimuste eelnõuga PT247260 
on võimalik tutvuda
https://ehitus.tallinn.ee/tpr/Start.aspx?PageN
ame=Menetlus&MLiik=PT&MID=168983
Huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib avatud 
menetluse korras antav õigusakt puudutada, 
on õigus esitada menetlust läbiviivale haldus-
organile eelnõu või taotluse kohta ettepane-
kuid ja vastuväiteid kuni 24.05.2021.
Juhul kui nimetatud tähtaja jooksul ettepane-
kuid või vastuväiteid ei esitata, soovib haldus-
organ asja arutada ilma avalikku istungit läbi 
viimata (alus haldusmenetluse seadus § 50 lõi-
ge 3).

Nõmme Linnaosa Valitsus avalikustab Teeli-
se tn 6 kinnistule koostatud projekteerimis-
tingimuste eelnõu.
Projekteerimistingimuste koostamise aluseks 
on ehitusseadustiku § 83 lõige 1, Tallinna Lin-
navolikogu 06.09.2012 määrusega nr 21 keh-
testatud Tallinna linna ehitusmääruse § 31 lõi-
ge 21.Teelise tänav T1 ja Teelise tn 6//8//10 kin-
nistutel kehtib 22.02.2018 Tallinna Linnavoliko-
gu otsusega nr 30 kehtestatud Pärnu mnt 457 
kinnistu detailplaneering (DP041730). Kehtiva 
detailplaneeringu elektrivarustuse lahenduses 
on ette nähtud Teelise tn 6//8//10 kinnistul 
asuva olemasoleva jaotusalajaama nr 1216 lik-
videerimine ning detailplaneeringu elektriva-
rustuse lahendamiseks vajaliku uue jaotusala-
jaama rajamine Teelise tn 2 kinnistuga piirne-
vale alale. Detailplaneeringu kehtestamise 
järgselt Elektrilevi OÜ on väljastanud Teelise 6 
// 8 //10 tarbimiskohtade elektrienergiaga va-
rustamiseks lähteülesande nr:339195. Selle 
lähteülesande alusel on ette nähtud liituva kin-
nistu elektrivarustus lahendada olemasoleva 
alajaama nr 1426 baasil, rajades uued kaabellii-
nid, paigaldades liituvale kinnistule jaotuskilp ja 
selle toitele ühendada liitumiskilbid. Uue alajaa-
ma rajamist ja olemasoleva alajaama nr 1216 
likvideerimist kavandatud pole.
Vastavalt ehitusseadustiku §27 lõige 4 punkt 
5-le on projekteerimistingimustega asjakoha-
sel juhul võimalik  täpsustada maa-alal asuva 
ehitise teenindamiseks vajaliku ehitise võima-
likku asukohta. Kavandatud muudatus ei oma 
olulist linnaruumilist mõju, samuti ei kaasne 
olemasoleva alajaama säilitamisega tänasel 
asukohal negatiivset mõju naaberkinnistutele 
ja nende kasutajatele. Kõikide teiste nõuete ja 
näitajate osas peab ehitusprojekt vastama alal 

kehtivale detailplaneeringule.
Projekteerimistingimuste eelnõu ja selle lisa-
materjalidega saab tutvuda 10.05.2021 kuni 
24.05.2021 Nõmme Linnaosa Valitsuse ruumi-
des, Valdeku tn 13, I korruse fuajees. Digitaal-
selt on võimalik materjalidega tutvuda Tallinna 
planeeringute registris DP041730 menetluse 
juures.
Huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib avatud 
menetluse korras antav õigusakt puudutada, 
on õigus esitada menetlust läbiviivale haldus-
organile eelnõu või taotluse kohta ettepane-
kuid ja vastuväiteid. Ettepanekute ja vastuväi-
dete esitamise tähtajaks on avaliku väljapane-
ku lõppemise kuupäev.
Juhul kui eelnevas punktis nimetatud tähtaja 
jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei esitata, 
soovib haldusorgan asja arutada ilma avalikku 
istungit läbi viimata.
Menetlusosaline loetakse asja arutamisest 
avalikul istungil loobunuks, kui haldusorgan on 
väljapaneku alguses või menetlusest teatami-
sel teinud ettepaneku asja arutamiseks ilma 
avalikku istungit läbi viimata ja menetlusosaline 
ei ole ettepanekute ja vastuväidete esitamise 
tähtajaks esitanud selle suhtes vastuväiteid 
(alus haldusmenetluse seaduse § 50 lõige 3).
Info tel 645 7300

Tervise tn pikenduse  projekteerimistingi-
muste  eelnõu avatud menetlus
Tallinna Keskkonna-ja Kommunaalameti me-
netluses on projekteerimistingimuste taotlus 
19911002/07215.
Projekteerimistingimuste taotluse  kohaselt 
soovitakse rajada ühendustee Pärnu mnt ja 
Tervise tänava vahele. Ühendustee rajamise-
ga kaasneb vajadus tänavate rekonstrueeri-
miseks Viljandi mnt raudteeülesõidust kuni 
Sõpruse pst-ni.
Ühendustee rajamine vastab Nõmme Linna-
osa üldplaneeringule.
Projekteerimistingimuste eelnõu aluseks on 
EhS § 27 lg 1 ja § 99 lg 1, Tallinna Linnavoli-
kogu 06.09.2012 määrusega nr 21 kehtesta-
tud Tallinna linna ehitusmääruse §31 lg 21.
Projekteerimistingimuste eelnõu on avalikul 
väljapanekul 10.05.2021 - 24.05.2021 Nõm-
me Linnaosa Valitsuses Valdeku tn 13 I kor-
ruse fuajees infoletis tööajal.
Projekteerimistingimuste eelnõuga 
PT247260 on võimalik tutvuda
https://ehitus.tallinn.ee/tpr/Start.aspx?Page
Name=Menetlus&MLiik=PT&MID=168983
Huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib ava-
tud menetluse korras antav õigusakt puudu-
tada, on õigus esitada menetlust läbiviivale 
haldusorganile eelnõu või taotluse kohta et-
tepanekuid ja vastuväiteid kuni 24.05.2021.
Juhul kui nimetatud tähtaja jooksul ettepa-
nekuid või vastuväiteid ei esitata, soovib hal-
dusorgan asja arutada ilma avalikku istungit 
läbi viimata (alus haldusmenetluse seadus § 
50 lõige 3).

Tule muinsuskaitsekuu 
talgutele ja ekskursioonidele!

Osa Peeter Suure  
merekindlusest.
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Tasuta õigusabi 
Haabersti linnaosas
Juristide liit ja linn korraldavad tasuta 
õigusnõustamise Haabersti vaba aja 
keskuse III korruse saalis (Ehitajate tee 
109A/2) 13. mail kl 10-14. Nõu antakse 
perekonnaõiguse, elatisrahade nõuete, 
pärimisõiguse, notaritoimingute, tööle-
pingu seaduse, töövaidluste lahenda-
mise, korteriühistute problemaatika, 
tarbijakaitse probleemides ja vaidlus-
tes, maksuõiguse jpm alal. Oodatud on 
kõik abivajajad ning tagatud on nii ees-
ti- kui ka venekeelne tasuta nõustami-
ne. Kliente teenindatakse elavas järje-
korras, eelnev registreerimine ei ole va-
jalik, küll aga maski kandmine. Täpsem 
info www.juristideliit.ee, Facebooki le-
heküljelt või tel 631 3002, 631 4466.

Eesti muusikute  
kõla helikogumikus 
"Tallinn"
Heliloojad kõikjalt maailmast saavad 
nüüd oma muusika loomiseks kasutada 
Eesti Filharmoonia kammerkoori ja Tal-
linna kammerorkestri salvestatud heli-
faile, mis avaldati arvutitarkvara Orc-
hestral Tools helikogumikus "Tallinn". 
Tegu on virtuaalinstrumendiga, mida ka-
sutades saavad heliloojad valida eri heli-
sid, mis on sisse lauldud-mängitud koori 
või orkestri, lauljate, instrumentide ja 
koosseisude poolt. Seda tarkvara kasu-
tavad heliloojad oma loomingus, eelkõi-
ge meedia-, reklaami-, teleproduktsioo-
nides ja filmivaldkonnas. Lähem info htt-
ps://www.orchestraltools.com/store/
collections/tallinn

Raamatukogu aitab 
digiregistratuuri  
kasutada
Keskraamatukogu raamatukoguhoidjad 
pakuvad veebi vahendusel abi vanema-
tele inimestele, kes võivad vaktsineeri-
miseks aja broneerimisega digiregistra-
tuuris hätta jääda. Raamatukoguhoidjad 
juhendavad eesti ja vene keeles telefoni 
ja Skype'i teel, kuidas digiregistratuuri 
sisse logida ja vaktsineerimiseks aeg 
broneerida. Helistada tel 683 0917, e-
post  ls@tln.lib.ee Lisaks pakutakse ter-
vist toetavate e-teenuste koolitust, kus 
raamatukoguhoidja tutvustab kriis.ee ja 
eesti.ee portaale, õpetab kasutama pat-
siendiportaali Digilugu, e-apteeke ja e-
toidupoode. Info kõigi veebikoolituste 
kohta  https://keskraamatukogu.ee/
koolitused/.

SEMINARID TUTVUSTAVAD  
ROHELIST TALLINNA
Algasid rahvusvahelisele Maa päevale pühendatud e-se-
minarid "Roheline maailmalinn", need toimuvad neljapäe-
viti kell 15 Zoomis. 29. aprillil on arutluse all Tallinna rohe-
pööre. 6. mail antakse ülevaade, kuidas iga inimene saab 
oma igapäevastes tegemistes olla keskkonnateadlikum. 
Seminare korraldab linna keskkonna- ja kommunaalamet. 
Info ja registreerumine https://www.tallinn.ee/est/heakor-
rakuu/Rahvusvahelisel-Maa-paeval-algav-e-seminaride-
seeria-Roheline-maailmalinn

Minu  
TALLINN

Kartulikoored ja  
peedipealsed lähevad  
kompostitünni

Maalikunstnik Epp Maria Kokamägi
Paljudel toiduainetel on säilivusaeg väga lühike. Nii 
võetakse need poes müügilt ja lähevad lihtsalt raisku, 
kuigi sobiksid veel toiduks nii inimestele kui ka loo-
madele. Selles ahelas tekib raiskamist rohkem kui 
üksikisiku tasandil. Seepärast pean väga üllaks 
Toidupanga tegevust, kes raskustes peresid toi-
dukaubaga aitab. Koostöö eri lülide vahel on oluli-
ne, pisut kärbatanud juur- ja puuvilju võiks tarnida 
ju näiteks loomaaiale. Oma peres püüame igati 
ratsionaalselt toiduga ümber käia. Ära ei viska 
me peaaegu midagi. Toidu valmistamisel tekkivad 
kartulikoored, riknenud porgand või peedipealsed 
lähevad kompostitünni  aiamulla saamiseks, mõ-
ned lastest üle jäänud toidujäägid paneme majast 
eemale kaugemale kadakapõõsa alla metsloo-
madele ja lindudele. Läbi aastate on meil kaks va-
rest, mõned pasknäärid ja rebane, kes selle eest 
väga tänulikud on.

• Käimas on heakorrakuu, kus linn hoolitseb muuhulgas ka toiduraiskamise vähendamise eest. Pealinn uuris, 
kuidas hoiduvad sellest tuntud inimesed.

KOKAMÄGI: Rebane ja varesed on  
meie laste toidujääkide üle õnnelikud

Toiduraiskamist aitab 
vältida läbimõeldud 
menüü

Toitumisekspert Tagli Pitsi
Kõigepealt tasuks läbi mõelda, mi-
da ja kui palju toitu osta. Kas seda 
läheb üldse vaja? Mõttekas on 
menüü vähemalt mõned päevad 
ette planeerida. Kui toorained oste-
tud, oleks hea saada ülevaade, mis 
kui kaua säilib (eriti soodushindade mõ-
jul oste tehes). Abiks on nimekiri külmu-
tuskappi pandud toitudest koos toodete 
"Kõlblik kuni" kuupäevadega, et roogade 
valmistamisel alustada  kõige varajasema 
säilimisajaga toodetest. Sama loogika jär-
gi tuleks tarbida piimatooteidki. Kui kapis 
on kaks liitrist eri kuupäevaga piimapakki, 

alustagem sellest, mille säilivusaeg varem 
läbi saab. "Parim enne" kuupäevaga too-

teid tohib müüa ja süüa ka pärast 
seda kuupäeva, kuid kind-

lasti peab ise jälgima, et 
tootel ei oleks riknemi-
se tunnuseid. Nii tuleb 
jälgida ka koju oste-
tud puu- ja köögivilja-
de seisukorda. Kui 

toitu jääb söögikorral 
üle, tasub see jahutada 

ning hoida tavalises kül-
mutuskapis. Kui on ette teada, 

et lähipäevadel seda ei sööda, võiks toidu 
väikeste portsjonitena külmutada. Kind-
lasti tuleks mõlemal juhul varustada  nõud 
kuupäevaga, mil need külmikusse pandi. 
Kord sulatatud toitu teist korda külmutada 
ei tohi.

Leivad-saiad pane-
me kodus paberkoti-
ga külmkappi

Majandusgeograaf ja ühiskonna-
teadlane Sulev Mäeltsemees
Maailmas praegu toodetavast toi-
dukogusest jätkuks kõigile. Jõu-
kamais riikides aga on toidu 
raiskamist kahetsusväär-
selt palju. Ettevõtted vis-
kavad tähtaja ületanud 
toiduained konteineris-
se, peredes ostetakse 
sageli korraga kokku lii-
ga palju toitu, mis rikne-
des samuti prügikasti vi-
satakse. Ei tunnetatagi, 
kui viie või rohkemagi euro 
eest igal päeval toitu prügi-

korvi rändab, kuigi paljude teiste jaoks 
on toit väga kallis. Kodus pannakse 
uued asjad kapis ettepoole ja tahapoole 
jäänud kaup ununeb. Mõne aja pärast 
märgatakse ehmatusega, et tangaine-
tesse on putukad tekkinud või leiva-

saiatooted hallitama läinud. 
Toidu säilitamise os-

kus on aga üliolu-
line. Meie näi-

teks paneme 
leivad-
saiad ko-
dus pa-
berkotiga 
külmkap-
pi ja see 
on end säi-

livuse suh-
tes päris häs-

ti õigustanud.

Olen laste koolilõu-
nast järele jäänud 
kastme purgiga koju 
kaasa võtnud
Kauaaegne koolidirektor Märt 
Sults
Mina söön hommikul neli 
võileiba ja joon kaks 
tassi kohvi, oskan oma 
toidukoguseid arves-
tada läbi päeva ja mi-
dagi üle ei jää. Järgin 
seda printsiipi, et tüh-
ja kõhuga poodi ei lä-
he. Kaupa tekib vähem 
isu kaasa haarata ka siis, 
kui toidukäru asemel korv 
võtta. Käruga ju toidukorvi ras-
kust ei tunnetaks. Nagu ei tunneta os-
tu tegelikku hinda ka plastikkaardiga 

makstes. Püüan siiski osta just nii pal-
ju, kui parasjagu vaja on. Kodus on mul 
püsivaruks pakk pelmeene ja lihakon-
serv, kohvi, suhkrut, sai ja või. Kuiva-
nud saiast teen kuivikuid, mida kooli-
päeva jooksul hea närida. 20-aastase 

koolijuhi aja jooksul on ette 
tulnud sedagi, et olen las-

te koolilõunast järele 
jäänud kastme purgi-
ga koju kaasa võt-
nud. See oli lihtsalt 
nii maitsev, et kui-
dagi poleks raatsi-
nud seda raisku 
minna lasta. Prae-

gusel Covidi-ajal on 
inimesed hakanud toi-

dukaupa rohkem koju 
tellima ning see sunnib sa-

muti koguseid piirama ja ostud roh-
kem läbi mõtlema.
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