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Orgulas näeb oma vastuvõt-
tudel peamiselt kuni 12-aastasi 
lapsi. "Lasteaialaste puhul on 
sagedane mure protest vane-
mate nõudmiste vastu, ruma-
lad sõnad ning vahel ka mõ-
ningatest toitudest keeldumi-
ne," selgitas ta. "Varem oli va-
nem autoriteet ja selle vastu ei 
vaieldud, tänapäeval peab va-
nem aga oma autoriteedi väl-
ja teenima, et lapsed hakkak-
sid paremini koostööd tegema." 

Sellise probleemi puhul üri-
tab lastepsühholoog last ja 
vanemat lähendada, et va-
nem hakkaks nägema, mis 
on lapse puhul vahva ja to-
re, ning seda ka sõnades üt-
leks. "Kui on probleemid ja 
me oleme kellegi peale paha-
sed, võtab rahunemine palju 
aega, et häid nüansse näha," 
nentis Orgulas. "Pigem ajab 
üks pahameelepuhang teist 
taga ja puhkehetki polegi, et 
minna välja ja olla stressiva-
bas keskkonnas." 

Kodu kõige  
stressirikkam koht

Paraku on kodu läbi aega-
de kõige stressirohkem koht, 
kuna vanemal on nii palju ko-
hustusi – olla vanem ja part-
ner. Koroonaajastul samal ajal 
veel ka õpetaja, kokk ja ko-
ristaja.  Orgulas toob viima-
se pooleteise aasta kogemuse 
põhjal välja kolm peamist põh-
just, miks peresuhted on kat-
ki. "Esiteks on koroonakriis 
sundinud peresid olema väga 
palju aega koos – väikesel pin-
nal tiheli. Ühel ja samal pin-
nal peab kooliõpilane saama 
koolitükid õpitud, lasteaialaps 
mängitud ja täiskasvanu oma 
töö tehtud. Kõik, mis õppimi-
se, mängimise ja töötegemise-
ga kaasneb, olgu selleks kel-
legi teise häälitsemine või lii-
kumine, võib ajada seal kõr-
val keskendumist või vaikust 
vajava inimese hulluks."

Tallinna perekeskus aitab 
peredes sassis suhteid siluda ja 
eluga toime tulla. "Kui kõrvu-
tada kogu ülejäänud Eestiga, 
siis on Tallinna linn sotsiaaltee-
nuste pakkumises olnud väga-
gi eesrindlik, ning abi on ela-
nikele tasuta," rõhutas pere-
teenistuse koordinaator Tuu-
li Mõistlik. 

"Ainuüksi eelmisel aastal sai 
meilt psühholoogilist nõusta-
mist 1000 peret, toetavat pe-
reteenust 150 peret, perelepi-
tust 51 paari, tugiisikuteenust 
üle 300 lapse ning lahusela-
va vanema ja lapse taaskoh-
tumisi toimus 25 korral," li-
sas keskuse juhataja Kannike 
Suurhans. "Enim vajavad pe-
red psühholoogilist nõustamist, 
toetavat pereteenust ja tugiisi-
kuteenust." 

Õpeta tundeid mõistma
Suurhansu sõnul võis juba 

enne koroonakriisi märgata, 
et murdeealiste tunnete kont-
roll on muutunud kehvemaks – 
noored ei saa hakkama raskete 
tunnete, murede ja masenduse-
ga, ning kipuvad äärmustesse. 
"Õigupoolest võiks vanem juba 
maast-madalast õpetada lapse-
le oma tundeid märkama, eris-
tama ja reguleerima," selgitas 
ta. "See on vanematele enda-
legi väljakutse, kuid tasub ära. 
Emad-isad püüavad tagada, et 
lapsed oleksid kogu aeg rahuli-
kud ja rõõmsad, kuid kus nad 
siis veel saaksid oma tundeid 
sobival viisil väljendama õppi-
da kui kodus? Lastele tasuks 
selgitada, et masendus ja viha 
on sama normaalsed kui rõõm, 
küsimus on selles, kuidas nen-
dega toime tulla."

Seni on kehtinud aru-
saam, et vanema ülesan-
ne on pakkuda tingimu-
si, et laps saaks koolis 
käia – olgu selleks rii-
ded, kooliasjad, ko-
dune koht ja aeg õp-
pida –, ning õppimi-
se sisuga peab tegele-
ma laps ise. Koroonaaeg 
põhjustas aga hulga uusi 
muresid. "Praegu ütles ko-
dus töötav vanem lapsele, et 
nüüd istud, nüüd tõused püsti 
või nüüd algab Zoomi tund!" 
jätkas Orgulas. "Nii pöördusid-
ki lastepsühholoogi poole va-
nemad murega, et lapsed jon-
nivad, karjuvad, loobivad as-
ju, ütlevad inetusi või jookse-
vad kodunt minema. Aga sel-
lega laps tekitabki distantsi en-
da ja vanemate vahel! Ta tõe-
näoliselt on juba öelnud, et jät-
ke mind rahule ja eemaldunud, 
aga kui ta paneb oma toa uk-
se kinni, tulevad vanemad jä-
rele. Siis võibki juhtuda,et laps 
hakkab lõvi kombel möirgama 
või küünistama!"

"Lapsi mõjutab kõik, mis 
nende ümber toimub – nad on 
nagu käsnad, mis imevad kõik 
sisse, nii hea kui halva," vastas 
Orgulas küsimusele, mis enim 

laste psüühikat lõhub. Palju sõl-
tub ka lapse vanusest, aren-
gust ja isiksusetüübist, kui mõ-
jutatav ta on välistest teguri-
test. "Kui lapsel on tavapära-
sed arengust lähtuvad kasvu-
raskused ja sinna lisanduvad 

veel õpetajate ebareaalsed 
ootused või keerulised 

peresuhted kodus, mil-
le juurest ei saa minna 
eemale, võib see pin-
ge hakata väljenduma 
lapse "halvas" käitu-
mises," tõi Orgulas 

näite. Üksjagu mures 
on kooliealiste vane-

mad piiride rikkumise, 
kodureeglite vastu võitle-

mise, koolist kõrvalehiilimi-
se, valetamise ja sõbrasuhete-
ga. "Mässumeelsust on teisme-
listes küll alati olnud, kuid va-
hendid on ajas muutunud," rõ-
hutas Orgulas. "Kui varem väl-
jendati pahameelt väljapoole – 
näiteks katkiste pükste, erilise 
juuksestiili või sõnavalinguga, 
on noorte agressiivsus nüüd 
nende endi vastu suunatud – 
ja nii on ka meie perekeskuse 
klientide hulka sattunud pal-
ju neid, kes end vigastavad."

Keerulised lahutused
Keerulised on lastepsühho-

loogi jaoks kohtulikud lahu-
tused. Sellistes lugudes sei-
savad vanemad küll näiliselt 
lapse huvide eest, kuid te-
gelikult ajavad nad taga en-
da õigust. Nõutuks teevad 

ka lood, kus laps vajab abi, 
kuid lapse kasvukeskkon-
nas (koolis,lasteaias), kodu-
ses õhustikus ei ole täiskasva-
nud valmis muudatusi tegema.

"Keerulised on ka juhtu-
mid, kus vanemad ei tee lap-
se heaolu nimel koostööd, vaid 
töötavad teineteisele vastu, nii 
et üks keelab ja teine lubab, 
ning seda mitte ainult kom-
mi osas, vaid ka kaalukama-

tes teemades nagu lapsele as-
jade ostmine, õhtuste kojutu-
lekute piiride kehtestamine ja 
tehniliste vidinate lubamine," 
tõi Orgulas veel ühe sageda-
se näite. "Kui üks lubab ja 
teine keelab, on see hea pin-
nas lapse käitumisprobleemi-
de tekkeks. Vanema lubamis-
tega saavutatud nn odav po-
pulaarsus teeb lapse ärevaks: 
äkki ma täna saan?" 

PSÜHHOLOOG: Tunnusta last ka siis, kui ta 
tuleb koju halva hinde või alkoholilõhnadega

Fotol on (vasakult): juhataja Kannike Suurhans, arendus- ja kvaliteedijuht Talvi Karbe, tugiisikuteenistuse sotsiaaltöötaja-koordinaator Kadri Piikmann, pereteenistuse koordinaa-
tor Tuuli Mõistlik ja nõustamisteenistuse psühholoog-koordinaator Kristel Jõgi. Albert Truuväärt

Tänapäeval 
peab vanem 

üha enam lapse 
austuse välja 

teenima.

Krista Kiin
krista.kiin@ 
tallinnlv.ee

BEŠKINA: Linn andis nõustamiseks  
100 000 eurot lisaks
Tänu linna hiljutisele otsusele sai kes-
kus tööle võtta kaks lisapsühholoogi.

Sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonda ku-
reeriva abilinnapea Betina Beškina 
kinnitusel teeb perekeskus Tallin-
na elanike heaks hindamatu 
väärtusega tööd, pakkudes 
lastele ja peredele psühho-
loogilist nõustamist ning 
toetavaid sotsiaalteenu-
seid juba üle 15 aasta. 
"Tallinna perekeskuses töö-
tavad psühholoogid, sot-
siaaltöötajad, peretöötajad, 
raske ja sügava puudega laste tu-
giisikud ning vabatahtlikud tugiisikud, 
kes teevad pühendunult tööd selle ni-
mel, et toetada lapsevanemaid laste 
kasvatamisel, arendamisel ja hoolda-
misel," lausus Beškina. "Samuti toeta-
vad nad lapsi ja lastega peresid toime-
tulekuoskuste omandamisel, sotsiaal-
sete probleemide teadvustamisel ja 
lahendamisel." 

Abilinnapea sõnul on perekeskus Tal-
linna linna unikaalne asutus ja ehkki linn 
on keskuse tegevusvaldkonda alati kõr-
gelt hinnanud, näitas eriti möödunud 

aasta teravalt linlaste valu-
kohtade pihta ehk kui väga 

perekeskuse teenuseid 
vajatakse. "Möödunud 
aasta oli meile kõigile 
keeruline ja avaldas 
mõju me vaimsele ter-
visele ja heaolule," nen-

tis Beškina. "Nii suurenes 
ka vajadus laste ja perede 

psühholoogilise abi järele, mis-
tõttu polnud teenus senises mahus abi-
vajajatele enam piisavalt kiiresti kätte-
saadav. Seepärast suurendas linn 
psühholoogilisele nõustamisele mõel-
dud raha enam kui 100 000 euro võrra, 
Tallinna perekeskuse eelarve suurenes 
32 112 euro võrra. Tänu sellele saab 
keskusesse juurde luua kaks psühho-
loogi töökohta."

"Kui varem väljendasid noored oma mässumeelsust 
katkiste pükste, erilise juuksestiili või sõnavalikuga, 
siis nüüd on üha rohkem neid, kes ennast vigastavad," 
ütles Tallinna perekeskuse lastepsühholoog Ave Or-
gulas. Sassis suhteid siluval keskusel täitub tänavu  
15. tegutsemisaasta.
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Kui probleemid kipuvad 
kuhjuma, soovitab Orgulas 
meenutada kõigile tuntud näi-
det lennukist, mil ohuolukorras 
antakse hapnikumask esmalt 
täiskasvanule, kes ise abi saa-
nuna on võimeline lapse eest 
hoolitsema.

Ära jää üksi!
Samuti rõhutab psühholoog 

abi küsimise olulisust iseäranis 
neile, kes on oma olukorras ük-
si: "Täiskasvanu peab oskama, 
õppima ja harjutama abi palu-
mist olukordades, kus ta tun-
neb end väga ebamugavalt, ja 
tegema seda lapse pärast," sel-
gitas ta. "Küllap on kõik tund-
nud, kui vajalik on toetav õlg 
kriisiolukordades. Võib-olla üt-
leb täna "jaa" inimene, kes va-
rem ütles "ei", aga kui ei küsi, 
ei pruugi naabrinaine või lähi-
sugulane abi pakkuda osatagi." 
Sedagi saab perekeskuses mõel-
da ja arutada, mida raskuste all 
looka vajunu kõigepealt ise kõi-
ge rohkem vajab ja kuidas te-
ma vajadust saaks realiseeri-
da. "Mõtleme ja otsime koos 
teavet, kust võiks leida kasvõi 
ajutist lapsehoiuabi, kui emal 
ei ole lähisugulaste hulgas ke-
dagi, kes võtaks lapsi vahepeal 
hoida, et ema ise saaks maga-
da, trennis käia või jalutada." 

Orgulas kinnitas, et tema 
kui lastepsühholoogi jaoks on 
edulugu seegi, kui ema tuleb 
näiteks probleemiga, et laps ei 
taha minna distantsõppe vee-

bitunniks ekraani taha, aga 
järgmisel korral tullakse vas-
tuvõtule juba koos lapse ja/või 
kogu perega. "Kui kogu pere 
on kaasatud ning kõik soovi-
vad tagada tingimused, kuidas 
laps ekraani ette kasvõi osaks 
tundideks läheks, ongi see ju-
ba edulugu," rääkis Orgulas. 
"Või kui varemalt on vanem 
kurtnud lapse agressiivset käi-
tumist, mis on põhjustatud tei-
se vanema halvustavast suhtu-
misest lahus elava vanema vas-
tu – näiteks ema ütleb, et isa 
ei armasta sind, aga laps tajub 
isaga koos olles, et armastab 
ikka küll. Laps käitubki 
sellises olukorras ag-
ressiivselt, sest ei 
oska vastukäi-
vat infot töö-
delda. Kui siis 
ema mõistab 
lapses tek-
kinud sega-
dust ja muu-
dab oma väl-
jendusviisi, et 
mitte isa pole pa-
ha, vaid ta lihtalt ei 
oska lapsele õigeid riideid 
valida, on seegi  edasiminek."

Orgulas soovitab tunnusta-
da oma lapsi ja olla tänulik iga 
päeva eest. "Alati on, mille eest 
tunnustada!" kinnitas ta. "Isegi 
kui laps tuleb koju purjus pea-
ga, on võimalik tunnustada – 
ta tuli ju koju!"

Orgulase sõnul ei saa välja 
tuua üheselt ebaõigeid või mit-

tetõhusaid lastekasvatusmeeto-
deid. "Sellest ajast, kui Eesti sai 
iseseisvaks, on meieni jõudnud 
lastepsühholoogia ja -kasvata-
mise teemal palju tõlkekirjan-
dust ning avardunud ja laie-
nenud on ka vanemate tead-
mised eri kasvatusmeetodite 
osas," rääkis ta. "Kohati võivad 
nõuanded eri raamatutest võe-
tuna olla küll väga vastuoluli-
sed, kuid ainus kindel kritee-
rium on lapse füüsiline karis-
tamine, mis on seadusevastane. 
Muude meetodite osas on pal-
jususi ja eri nägemusi, millest 
ükski ei ole läbinisti vale, kui 

see teenib eesmärki, mis 
on lapse arenguks 

seatud lasteaia 
või kooli poolt. 
Probleem te-
kib siis, kui 
üks või teine 
meetod lapse-
le ei sobi – sel 
juhul tuleb see 

üle vaadata." 
Lisaks raama-

tutele, lugematute-
le podcast'idele, raa-

diosaadetele ning FB lehte-
dele on olemas ka konkreetsed 
praktilised lastekasvatusprog-
rammid, millest ühena soovi-
tab Ave Orgulas ka Tallinna 
perekeskuses pakutavat kooli-
tust "Imelised aastad".

Kuigi levinud klišee kohaselt 
on lastekaitsetöötajate peami-
ne eesmärk laps vanematelt ära 
võtta, on perekeskuse kreedo, 

et lastel oleks kodus oma va-
nematega hea elada. "Me töö-
tame vanemate ja võimalusel 
laiendatud perega, kaasates ka 
vanavanemad ja kogukonna – 
nii nagu vanasti kasvatas last 
kogu küla," lausus  Kannike 
Suurhans. 

"Paraku on kaasaegne maailm 
läinud individualistlikuks ning 
põlvkondade vaheline side on 
katkenud," nentis Tuuli Mõistlik. 
"Koroonakriis on süvendanud 
tendentsi, et kõik peavad seisma 
iseenda eest – nii firmad kui ük-
sikisikud. Kas see, mida justkui 
laste toetamiseks tehakse, neid 
ka tegelikult toetab?" 

Suurhans kinnitas, et koroo-
naaeg on soodustanud noorte 
ärevust ning palju on kuulda 
koguni suitsiidimõtteid. "Pinged 
on kulmineerunud teise koroo-
naõppeaasta lõpuks – on neid-
ki, kes kooliaastat ei lõpeta," 
jätkas Mõistlik. "Nõudmised on 
kõrged ja lastel on väga raske. 
Sotsiaaltöötajal on tekkinud le-
pitav funktsioon, et vanem ja 
kool ei hakkaks teineteist süü-
distama, kui lapsel läheb õppe-
töös halvasti. Laps jääb paraku 
süüdistavate osapoolte vahele."

Inimesed üha targemad
Perede abivajadus on pide-

valt kasvanud, aga samuti ka 
teadmised abisaamise võima-
lustest. "Täna otsivad inimesed 
ise lahendusi – teadlikkus ja abi 
küsimise julgus on suurenenud, 
valehäbi on kadunud," rääkis 
Mõistlik. "Kui varem justkui ei 
söandatud sotsiaalteenuseid kü-
sida, juletakse nüüd pöörduda 
ja oma probleeme tunnistada." 

Kannike Suurhans on tähel-
danud, et kui pikka aega ei suu-
detud isasid kaasata, tulevad 
nüüd nõustamistele sageli mõ-
lemad vanemad. Seda on soo-
dustanud ka tehniliste võima-
luste avardumine. 

"On isasid, kes töötavad kau-
gemal, ja kui seni pole nad saa-
nud kohale tulla, võimaldavad 
nüüdsed kaugtöö võimalused 
osaleda veebinõustamistel," tõi 
näite nõustamisteenistuse psüh-
holoog-koordinaator Kristel Jõ-
gi. "Rohkem on paindlikkust ja 
julgust eri variante katsetada," 
lisas Tuuli Mõistlik. "Kord juh-
tus, et ema tuli kohtumisele ja 
isa oli unustanud kellaaja, aga 
saime isale helistada ja konve-
rentsikõne teha."

Saabuva suve ootuses, mil 
koroonapiirangud leevenevad 
ning koolides lõpeb raske õp-
peaasta, panevad Tallinna pere-
keskuse töötajad südamele võt-
ta digipuhkust, olla lähedaste-
ga ning teha koos lihtsaid toi-
metusi. "Olge värskes õhus ja 
minge koos perega jaanitule-
le!" soovitas Mõistlik. "Süven-
dage põlvkondadevahelisi suh-
teid, rääkige vana aja lugusid!  
Veetke lastega kvaliteetaega – 
ja see ei pruugi olla tingimata 
mõnda elamuskeskusse minek, 
vaid kasvõi koos akende pese-
mine või keldri koristamine." 

PSÜHHOLOOG: Tunnusta last ka siis, kui ta 
tuleb koju halva hinde või alkoholilõhnadega

Fotol on (vasakult): juhataja Kannike Suurhans, arendus- ja kvaliteedijuht Talvi Karbe, tugiisikuteenistuse sotsiaaltöötaja-koordinaator Kadri Piikmann, pereteenistuse koordinaa-
tor Tuuli Mõistlik ja nõustamisteenistuse psühholoog-koordinaator Kristel Jõgi. Albert Truuväärt

Tänulik tasub 
olla iga elatud 

päeva eest.

Perekeskus pakub hingeabi  
ja lepitab peresid
"Oleme aidanud korraldada 
matuseid, saatnud emasid 
sünnitusmajja, toonud tita-
sid sünnitusmajast koju, 
õpetanud beebipüreesid va-
lima ning õpilasi ise oma 
koolikotti pakkima," loetles 
Tallinna perekeskuse pere-
teenistuse koordinaator 
Tuuli Mõistlik (pildil). Toetav 
pereteenus on vaid üks kol-
mest suunast, mida keskus 
pakub.

• Tallinna perekeskus pakub 
lastele ning lastega pere-
dele psühholoogilist abi 
ja sotsiaalteenuseid. 
Keskus pakub nõus-
tamis-, pere- ning tu-
giisikuteenistust. 

• Pereteenus on ainu-
laadne tugi, mida sellisel 
kujul mujal Eestis ei pakuta. 
Sotsiaaltöötaja aitab perel 
mõelda, millist abi on vaja, 
ning plaanib neid samme 
perega koos. Peretöötaja ai-
tab Rajaleidjas leida lapsele 
sobivamat õppevormi, õpe-
tab vanemat dokumente 
korda ajama ning toetab mis 
tahes argistes küsimustes. 
Vajadusel minnakse kasvõi 
koos poodi ja valitakse, mi-
da osta. 

• Pereteenus kestab poolest 
aastast kahe aastani. See 
on vanemale otsekui restart 
või tugi, mis õpetab süs-
teemsemalt mõtlema.

• Keskus pakub ka perelepi-
tust. Viimase aasta jooksul 
on olnud mitmeid juhtumeid, 
mil perelepitaja juurde tule-
vad konfliktis vanemad, kel 
parajasti kohtuasi pooleli. 
Samas mõne kohtumise pä-
rast tehakse juba kokkulep-
ped, võetakse suhtluskorra 
või hooldusõiguse avaldus 

tagasi ning mees 
teeb naisele 

enda ees ko-
guni ukse 
lahti. Ka lah-
ku minnes 

sõlmitakse 
siiski perelepi-

taja juures palju 
kokkuleppeid ning leitakse 
motivatsiooni, et omavaheli-
sed suhted korda saada.

• Kui praegu on järjekorrad 
hingetohtrite juurde pikad, 
saab Tallinna perekeskusse 
vaid kuuajase ooteajaga 
ning vastuvõtud jätkuvad 
läbi suve. 

• Perekeskus asub aadressil 
Asula 11, tel 655 6970, e-
mail info@pk.ee

Tiina-Laura Kimmel
tiina-laura.kimmel@tallinnlvee

"Tõukerattaid tuleb pide-
valt kokku korjata kohta-
dest, kus nad olema ei 
peaks. Inimesed jätavad 
need suvaliselt keset tä-
navat või tõstavad suisa 
lillepeenrasse. See, et linn 
nüüd tõuksidele parklad 
rajab, on meie silmis väga 
hea, ja samas aitab jõud-
salt korrastada ka linna-
ruumi," lausus Comodule 
OÜ juht Jaan Kekišev, 
kes tegeleb Tuule 
elektritõukside 
laenutamisega.

Elektritõukera-
tastega liiklejate arv 
kasvab pidevalt, kuid 
paraku ka õnnetus-
te arv. "Mulle see saast, 
mis igal pool linnas vedeleb, 
ei meeldi. Need ei ole mitte 
tõukerattad, vaid lihtsalt rin-
gi sõitvad postid," pahandas 
linlane Mart. "Mis veel aas-
tate pärast saab? Kes nende 
inimeste ravikindlustuse kin-
ni maksab, kes ise nende riis-
tapuudega liiguvad või kelle-
le nendega otsa on sõidetud? 
On vaja jalgrattaga sõita või 
kõndida, mitte lihtsalt seista."

Aitavad ummikuid vältida
Nüüd leppisid linn ja tõuk-

side laenutajad kokku 70 tõu-
kerattaparkla loomises, kuhu 
elektritõukse saab viisakalt jät-
ta. Seal leidub kohti vähemalt 
1380 rattale ning rendifirmad 
ei pea linna pakutavate parki-
miskohtade eest maksma. 

Linnapildi korrastamist on 
tõesti vaja, sest sageli jäetak-
se sõiduvahend risti kõnniteele 
või lausa sõiduteele, kus need 
liiklejaid ohustavad. "Aeg-ajalt 
tuleb ikka üle korrata, millised 
on tõuksiga sõitmise elemen-
taarsed reeglid – et  tuleb sõita 
üksi ja arvestada kaasliiklejate-
ga, olgu siis kõnniteel või sõi-
duteel," tunnistas Bolti kaasa-
sutaja Martin Villig. "Kui keegi 
märkab, et tõuksi ei kasutata 
õigesti, siis võiks kaaskodani-
ku viisakalt korrale kutsuda."

Abilinnapea Andrei Novi-
kovi (pildil) sõnul luuakse par-
kimiskohad osaliselt tasuliste 
autoparklate arvelt. "Tõukside 

parkimiskohad tulevad sobili-
kesse kohtadesse kõnniteel," 
selgitas ta. "Kasutame rendifir-
made andmeid, et rajada park-
laid paikadesse, kust inimesed 
sagedamini tõukeratta laenuta-
vad ja kuhu selle pärast sõitu 
jätavad. Oleme rendifirmadega 
ühel nõul, et kergliikureid on 
vaja, sest see aitab vähendada 
ummikuid ning hoiab keskkon-
da ja rahva tervist. Tasuta parki-
miskohad teevad elektritõuke-
ratastega liikumise linnas liht-
samaks ja aitavad teenust pare-
mini korraldada. Soovime ette-

võtjatele ette kirjutada 
vähem regulatsioo-

ne ja teha nendega 
rohkem koostööd. 
Ettevõtjate tagasi-
side nendele muu-
datustele ja lahen-

dustele on seni olnud 
positiivne."

Jäävad ööseks linna
Tõuksidele kindlate hoiu-

kohtade loomine kaotab seni 
kehtinud kohustuse tõuksid 
pärast kella 23 linnast kokku 
koguda. "Hea meel on, et lõ-
puks saavad linnakodanikud 
ööpäev läbi sähkusid rentida," 
ütles Kekišev. "Selline lahen-
dus aitab leevendada öist ühis-
transpordi puudust. Loodame 
siiralt, et linna rattateede raja-
mise plaan õnnestub ning kerg-
sõidukid saaksid endale eraldi 
liikumisruumi. See aitab ohu-
tusele palju kaasa." 

Paraku lubab see linlastel 
vajadusel öösel koju sõita ka 
ebakainena, näiteks külast tul-
les. "Õnnetused juhtuvadki en-
nekõike purjus inimestega – 
küll sõidetakse vastu ääreki-
vi, küll kaotatakse tõuksi üle 
kontroll või sõidetakse auku-
desse," selgitas Põhja prefek-
tuuri korrakaitsebüroo liiklus-
järelevalvekeskuse juht Han-
nes Kullamäe. "Karta on, et 
kui tõuksid on kogu aeg saa-
daval, siis see purjus inimene 
võtab enne odava tõuksi kui 
kutsub takso. Kindlasti peame 
nõu neid rentivate firmade-
ga, et taolisi olukordi vältida."

Siiski lubavad rendiettevõt-
jad leppes teha mõistlikke pin-
gutusi, et koguda rattad Tallin-
na kesklinna piirkonna tänava-
telt loodavatele parkimiskoh-
tadele ajavahemikuks kella 1-7.

LEPING: Korralikud 
parklad hoiavad 
elektritõukse 
lillepeenrasse jätmast

Edaspidi peab elektritõuksi jätma 
vaid selleks ette nähtud parklasse. 

Albert Truuväärt
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Jaanika Valk
jaanika.valk@tallinnlv.ee

"Hobidega tegelemine on 
koroonaaja toodud vaimse-
te pingete leevendamiseks 
väga vajalik," ütles abilinna-
pea Vadim Belobrovtsev. 
Kuigi riik kärbib huvikooli-
dele makstavat toetust 
poole võrra, Tallinn oma hu-
vikoolide õppemaksu ei 
tõsta.

Linnale kuuluva Kullo hu-
vikooli direktor Ronne Sära 
nentis, et neile on linna raha-
line toetus väga tähtis. "Kui 
linna toetus väheneks, peak-
sime vähendama mõnedes rin-
gides tundide arvu, koonda-
ma tugipersonali ning hoidma 
kokku ka õppevahendite ar-
velt," lisas ta.

Haridus- ja teadusministee-
rium kavatseb koroonakriisi tõt-
tu laste huvihariduse toetamiselt 
kokku hoida ning kärbib oma-
valitsustele makstavat huvihari-
duse toetust poole võrra. Linn 
aga maksab riigitoetuse osa ise 
kinni ning oma huvikoolide õp-
petasu ei tõsta.  

50% soodustus
Abilinnapea Vadim Belob-

rovtsevi sõnul soovib linn, et 
lapsed saaksid oma hobidega 
jätkata ega peaks pärast koroo-
nakriisi majanduslikel põhjus-
tel huviharidusest eemale jää-
ma. "Eriti oluline on huvitege-
vus laste vaimse tervise taasta-
miseks peale pikka eemalolekut 
koolikaaslastest," ütles Belob-
rovtsev. "Koroonaolukord on 
tekitanud lastele muret ja vaim-
seid pingeid ning hobidega te-
gelemine on stressi vähendami-
seks väga vajalik. Samal põh-
jusel ei tõstnud linn huvikoo-
lide õppetasu ka eelmisel aas-
tal, sest majandusliku olukor-
ra tõttu ei tohi lapsed huvite-
gevusest ilma jääda."   

Belobrovtsev lisas, et linn 
seisab selle eest, et huvihari-
dus jätkuks täies mahus. "Linn 
ei pea õigeks – eriti praeguses 
olukorras – hoida kokku laste 
huvitegevuse arvelt. Nii et kui 
riik ka vähendab omavalitsus-
tele makstava huvihariduse toe-
tust poole võrra, ei pea lapseva-
nemad ringide kadumise ja ku-
lude suurenemise pärast muret-
sema – saamata jääva summa, 
640 000 eurot, katab linn oma 
eelarvest. Kuid kutsume siiski 
valitsust oma plaani ümber vaa-

tama ja leidma kokkuhoiuks tei-
si võimalusi kui lapsed." 

Tallinnas on kümme mu-
nitsipaalhuvikooli, sealhulgas 
kolm muusika- ja üks kunsti-
kool, kus õpib kokku üle 8900 
lapse ja noore vanuses 4-19 
aastat. Lisaks tegutsevad Va-
nalinna hariduskolleegiumi hu-
vikoolid, kus käib 804 last. 
Rühmaõppe hinnad Tallinna 
ja Tallinnaga lepingus olevate 
omavalitsuse õpilastele on 14-

45 eurot kuus. Individuaalõppe 
hinnad jäävad vahemikku 35-
120 eurot kuus ning õppetasu 
väikerühmadele (3-7 õpilast) 
on kuni 72 eurot kuus.

Möödunud aastal eriolukorra 
ajal linn lapsevanematele huvi-
kooli teenuse arveid ei esitanud, 
kuna huvikoolid tegelikult ei te-
gutsenud. Sel aastal ei väljastatud 
lapsevanematele huvikoolide õp-
petasu arveid 1. märtsist 30. ap-
rillini. Muul ajal, kui huvikooli 

õpe oli või on viidud dis-
tantsile, saavad lap-
sevanemad õppe-
tasust 50-prot-
sendilise soo-
dustuse.

Kullole 
maksab linn 
kinni õpeta-
jate tööjõu-
kulud arvestu-
sega, et igas rüh-
mas on 15 last (4-19 

eluaastat) ja neile antakse neli 
tundi nädalas. Samuti maksab 
linn kinni Kullo hoonete üle-
valpidamiseks vajalikud kom-
munaalkulud. Lisaks peahoo-
nele Mustamäe teel kuulub koo-
lile veel Kullo lastegalerii va-
nalinnas ning Karepa noorte-
laager Lääne-Virumaal.

Festivali- ja  
kommunaalkulud

Vanematelt laekuvatest õppe-
tasudest soetab kool õppevahen-
deid ning tasutakse esinemiste, 
kontsertide, näituste, festivalide 
ja konkurssidega seotud ja nen-
del osalemisega seotud kulud. 
Samuti maksab kool õppetasu 
arvelt palka dirigendile, kuns-
tilisele juhile, kontsertmeistri-
le, kostümeerijale, kultuuritöö 
korraldajale, hääleseadjale, sa-
muti tasub personali lähetusku-
lud. Nagu ka kostüümid, esine-
misriided, samuti kinnisvarade 
hoolduse ja remondikulud ning 
arenduskulud. Lisaks kaetakse 
omatuludest  kõik alla 4-aastas-
te lastega seotud kulud. Linnalt 
saadava raha kõrval on Kullo 
eelarves oluline osa teenitaval 
omatulul, mis moodustab kogu 
eelarvest u 48%

Belobrovtsevi sõnul ei ole ra-
ha säästmine laste arvelt kõige 
mõistlikum viis. "Tallinnale tä-
hendaks riigi toetuse vähenemi-
ne, et ligi 640 000 eurot jääb 
järgmisel aastal linna eelarves-
se laekumata," lausus ta. "Kui 
linn soovib jätkata huviharidu-
sega senisel kujul, siis tuleb see 
raha endal leida." 

Abilinnapea sõnul hakkas 
linn saama murekõnesid lap-
sevanematelt, kes küsisid, kas 
osa huviringe läheb nüüd kin-
ni. Ta lisas, et nüüd saab hoo-
pis rääkida, et teist aastat jär-
jest ei tõuse Tallinna huvikoo-
lides huviringide hinnad. 

Tallinna huvikoolides õpib 
kokku ligi 10 000 last, lisaks 
käib veel 15 000 last tavakoo-
lide ringides.

Tallinn jätkab ka erahu-
vikoolide toetamist. 

Käesoleval aastal 
sai linnalt toe-

tust 23 erahu-
vikooli kok-
ku 175 000 
euro ulatu-
ses. Aastal 
2020 sai 20 
erahuvikooli 

142 500 eurot 
toetust.

Patarei merekindluse ala 
arhitektuurikonkursi võitis 
töö nimega "Raveliin", mille 
autoriteks on Arhitekt 11 
koos Lundén Architecture. 

"Me läksime nende kolmnur-
kade idee peale ja saime inspi-
ratsiooni vana maja sisemisest 
kolmnurgast," rääkis Arhitekt 11 
partner Illimar Truuverk. "Püüd-

sime jalakäijate tee läbi viia, sest 
ei tundunud päris õige see kin-
ni ehitada." 

Vana, muinsuskaitse all ole-
va Patareiga tegeleb 400-liikme-
line meeskond ja 40 firmat. Žü-
rii esimehe Urmas Sõõrumaa sõ-
nul saavad Patarei merekindluse 
tööd tähtajaks valmis vaatamata 
erakorralistele oludele.

Selgus Patarei kindluse arhitektuurikonkursi võitja

Kullos on saanud õppida näiteks ka laevamudelite valmistamist.  Scanpix

Lasnamäe ja 
kesklinna  
vahele uus 
jalgrattatee
Valge tänava, J. Smuuli tee, 
Liikuri tänava ja Tondiraba 
pargi vahelise 2,5 km pikkuse 
kergliiklustee lõigu loomisega 
ühendatakse Lasnamäe ja 
Kesklinna linnaosa ühtsesse 
rattateede võrgustikku. Uue 
teelõiguga eraldatakse auto-
de ning jalgratastega liikujad 
üksteisest. Jalgrattatee äärde 
kavandatakse linnamööblit 
ning kasutatakse looduslikku 
elurikkust toetavaid maasti-
kulahendusi, selle kõrval hak-
kab kulgema ka eraldiseisev 
kõnnitee. Juba tänavu alusta-
takse Lasnamäel rattateede 
võrgustiku ehitusega, millega 
luuakse Tondiraba pargi ja Va-
na-Kuuli tänava vahele turva-
line ühendus.

 

Astangul uus 
välijõusaal
Lisaks välijõusaali rajamisele 
läbis uuenduskuuri Astangu 
multifunktsionaalne spordi-
väljak, kus vahetati välja välja-
ku korvi- ja väravakonstrukt-
sioonid ning paigaldati uus 
metallist piirdeaed.  Veel lisati 
spordiväljaku juurde uued re-
guleeritavate raskustega väli-
trenažöörid, millest ühte saa-
vad kasutada ka erivajaduse-
ga inimesed. 1. juunil algusega 
kl 18 toimuvad spordiväljakul 
ja välijõusaalis tasuta näidist-
reeningud. Välitrenažööride 
ala maksumuseks kujunes 31 
500 eurot, multifunktsionaal-
se spordiväljaku ehitus läks 
maksma 50 500 eurot.

 

Süsta pargis  
algas ehitus
Põhja-Tallinna Süsta pargi 
ehitustööde käigus korrasta-
takse park, selle lähiümbrus ja 
mereakadeemia esine ala, 
tööd toovad kaasa ajutisi liik-
luspiiranguid. Esimeses etapis 
paigaldatakse pargisisene tä-
navavalgustus ning ehitatak-
se ümber elektri- ja sidesüs-
teemid. Umbes 6 ha suurust 
parki diagonaalselt läbivale 
promenaadile rajatakse leed-
valgustitega ning pinkide, prü-
gikastide ja rattahoidjatega 
puhkekohad, paigaldatakse 
ka mänguelemendid rula- ja 
rattasõitjatele ning lauaten-
niselaud. 

Tallinna  
ringides käib 
suisa 25 000 

last.

Kullo maksab toetuse 
abil ka dirigendile tasu
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"Kogukonna- ja õppe-
aiad annavad igale lin-
naelanikule võimaluse 
näpud mulda pista ja 
aiandusest rõõmu 
tunda," ütles abilinna-
pea Kalle Klandorf 
pealinna rohelise nä-
dala lõpu puhul linna-
aedu külastades. 

Eri linnaosades võib lu-
geda kokku juba 19 kogu-
konnaaeda ja 92 õppeae-
da. Mitmes neist kohal käi-
nud Klandorf lubas jätkata 
linna abi uute aedade ra-

jamisel ja praegu tegutse-
vate hooldamisel. Tallinn 
toetab linnaaianduse aren-
gut juba alates 2018. aas-
tast eraldiseisva tegevus- ja 
arendussuuna kaudu. Ko-
gukonnaaiad on aktiivse-
te linnakodanike algatusel 
loodud avatud linnaaiad, 
õppeaiad aga linnaasutus-
te aiad, mida rajatakse ja 
hooldatakse keskkonna-
hariduslikel eesmärkidel. 
Õppeaiad asuvad peami-
selt lasteaedade, koolide 
ja muuseumide hoovides.

Priit Liiviste
priit.liiviste@tallinnlv.ee

"Ärge olge lähiajal imestu-
nud, kui linnaosa võtab teie-
ga ühendust ja toob kohale 
väikese biojäätmete kasti 
teie köögi jaoks," ütles abi-
linnapea Aivar Riisalu. "Prügi 
sorteerimisega on teil või-
malik anda oma väike panus, 
et Tallinn oleks puhtam, ro-
helisem ja ilusam linn."

Abilinnapea sõnul jõuavad 
konteinerid linna elanikeni lä-
hema paari kuu jooksul. Nn jär-
jekorda, millises majas elavale 
leibkonnale kogumisnõud ee-
lisjärjekorras pakutakse, ei ole. 

"Meil lõpeb hange 40 000 prü-
gikasti hankimiseks, millesse  saab 
koguda biojäätmeid," märkis Rii-
salu. "Biojäätmed tekivad meie el-
lu nii või naa, meeldib see mei-
le või ei meeldi. Kõike, mida me 
ostame endale toiduks, me val-
davalt ära ei söö, ja kodumajapi-
damisest, näiteks aiapidamisest, 
tekib ka muid taimseid jääke."

Tallinna jäätmekeskuse juha-
taja Kristjan Mark nentis, et ko-
gus – 40 000 prügikasti – on üs-
na tagasihoidlikult planeeritud, 
kuna eelarves oli selle jaoks et-
te nähtud kuni 200 000 eurot.

Tegu pole siiski õues seisvate 
suurte prügikonteineritega vaid 
kööki mõeldud prügikastiga. Nen-
de ostmiseks korraldas linna jäät-
mekeskus riigihanke, mille pak-
kumiste esitamise tähtaeg on 26. 
mail. Väljajagatavad kogumis-
nõud tarnitakse linnaosavalitsus-
tele paari kuu jooksul nii, et juu-
li lõpuks peaksid need linlasteni 
jõudma. Kui firmad teevad sood-
samad pakkumised, saab tellimust 
suurendada, et veelgi rohkematele 
linlastele kogumisnõu osta.

Uus seadus nõuab
Praegu on Tallinnas enam kui 

5000 kogumiskohta, kus asuvad  
biolagunevate jäätmete kontei-
nerid – paljud neist teeninda-
vad korraga mitme maja elanik-
ke, ent linn on valmis igakülg-
selt aitama ka neid, kes soovi-
vad biojäätmete kogumisega al-
les alustada. "Igale Tallinna aad-
ressile, iga hoone juurde on või-
malik biojäätmete konteiner tel-
lida, ja selle äravedu on lisaks 
poole odavam, kui segaolmeprü-
gi äravedu," lausus Mark.

Mõõtmised Kakumäel kinni-
tasid Margi sõnul, et olmeprügi 
konteinerite kaal vähenes pärast 
biojäätmete kogumisnõude ka-
sutuselevõttu kuni 30%. "Mõ-
ne kaalumise põhjal ei saa veel 
muidugi teha mingeid teaduslik-
ke väiteid, aga võib üsna julgelt 
arvata, et sellel võiks olla päris 
märgatav mõju," tõdes Mark. 

15. mail jõustunud jäätmesea-
dus ütleb, et 2023.aasta lõpuks 
peavad elanikud ka biojäätmeid 
eraldi koguma. "Tallinnas on 13 
jäätmeveo piirkonda, mis oma 
olemuselt tegelikult väga erine-
vad. Me ei saa võrrelda korrus-
majade alasid ja individuaalma-
jade alasid," ütles Riisalu. "Selge 
on aga see, et kunagi peaks igal 
pool olema segaolme-, bio-, paber- 
ja suurjäätmed eraldi kogutud."

Riisalu sõnul on see kõik tege-
likult juba võimalik, kuid tarvis 
on suurendada inimeste teadlik-
kust ja pakkuda paremaid või-
malusi just biojäätmete sortee-
rimiseks. 

"Mina sorteerin prügi iga-
päevaselt ja väiksemad biojäät-
med viskan enamasti aias ole-
vatesse suurematesse põõsas-
tesse," lausus Pirita-Kosel elav 
Tõnu. "Prügi sortimine vähen-

dab vajadust pidevalt prügikot-
ti vahetada. Praegu mul eraldi 
biojäätmete konteinerit või ko-
gumisnõud aia tõttu vaja pole, 
aga paljudel teeks see elu kind-
lasti lihtsamaks."

Tulekul ka sobivad  
kompostrid

Tõnu sõnul on kompostimi-
ne igati mõistlik ning kompost-
rite jagamine linna poolt tasu-
ta või soodushinnaga motivee-
riks  paljusid biojäätmete kom-
postimisega alustama.

Rohkem kui kümne korte-
riga korteriühistus on biokon-
teiner kohustuslikus korras ju-
ba olemas, põhimure 
ongi väiksemate 
majadega. "Ise-
gi kui sul kas-
ti ei ole, siis 
tuleb prügi 
sellest hoo-
limata liigi-
ti koguda," 
nentis Mark.

Biolagu-
neva prügi 
konteinerit ei 
pea olema vaid 
vanalinnas. Biojäät-
mete mahuti on aga kohus-

tuslik krundil, kus jäätmeid te-
kib nädalas üle 20 kilo või kus 
tegutseb vähemalt 25 istekoha-
ga toitlustusettevõte, lasteaed, 
kool või haigla.

Järgmise sammuna on linnal 
plaanis leida eramajadele bio-
jäätmete kogumiseks parimad 
kompostrid, mida saaks kasu-
tada aasta ringi. 

"Kõige odavamad variandid 
ei pruugi tingimata sobida, sest 
talvel, kui õues on -20, ei pruu-
gi neist kasu olla," selgitas Rii-
salu. "Aga need on tänapäeva 
väljakutsed, mida me peame 
hakkama omaks võtma. Loo-
dan, et täidame ülesande, mis 

meile aastaks 2023 pan-
dud on."

Tõnu arvates 
on kompos-
timine iga-
ti mõistlik 
ning kom-
postrite ja-
gamine lin-
na poolt tasu-

ta või soodus-
hinnaga moti-

veeriks tema ar-
vates paljusid bio-

jäätmete kompostimi-
sega alustama.

Kristiines on  
ära viidud 26 
"uinunud"  
sõidukit
Kristiine linnaosa valitsuse ja 
mupo koostöös toimub regu-
laarne linna tänavate puhas-
tamine nii romudest kui ka nn 
uinuvatest  autodest, mis hõi-
vavad parkimiskohti ja rikuvad 
linnapilti. Aasta esimese viie 
kuuga eemaldati koostöös 
mootorsõidukite omanikega 
26 sõidukit. Vanadest autoro-
mudest palutakse ööpäev läbi 
teavitada mupot tel 14410.

 

Tallinna Haigla 
planeering  
volikogule  
kinnitamiseks
Linnavalitsus saatis volikogule 
kinnitamiseks Lasnamäe lin-
naosas asuva Narva mnt 129 
ja 129b kinnistute ning selle 
lähiala detailplaneeringu, Tal-
linna Haigla meditsiinitehno-
loogia eelprojekti koostamine 
on lõppjärgus ja praegu käib  
rahvusvaheline projekteerimi-
se riigihange. Detailplaneerin-
gu elluviimine toimub etappi-
de kaupa: esimeses ja teises 
etapis rajatakse Tallinna Haig-
la/Lasnamäe tervisekeskus, 
kolmandas ja neljandas etapis 
meditsiinilinnaku järgnevad 
korpused.

 

Lõppes  
laulukaare  
taastamine
Mullu sügisel põlengus kah-
justusi saanud lauluväljaku 
laulukaare taastamine on lõp-
penud, ligi 160 000 eurot 
maksma läinud remondi kulu 
kattis kindlustus. Laulukaart 
valvavad nüüd termokaame-
rad ning täiendatud videoval-
ve, kokku investeeriti lauluväl-
jaku turvalahendusse ligi 32 
000 eurot. Lauluväljaku laulu-
kaare taastamistööd teostas 
Aruna-Ehitus OÜ.

Linnaaiad kutsuvad näppe mulda pistma 

Isegi kui kasti  
ei ole, tuleb  

prügi ikkagi liigiti 
koguda.

S
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Bioprügikasti lähevad  
aia- ja toidujäätmed
• Kogumisnõuga tuleb kaasa 

infovoldik, mis selgitab, mil-
lised jäätmed biojäätmete 
mahutisse sobivad. Sinna ei 
tohi panna kompostimiseks 
kõlbmatut sodi.

• Biolagunevate jäätmete hul-
ka kuuluvad aia- ja haljas-
tusjäätmed ning toidu- ja 
köögijäätmed, mis tekivad 
kodus, kontoris, poes, toit-
lustusasutuses või toiduai-
netööstuses. 

• Biojäätmed tuleb biojäät-
mete mahutisse asetada 
eelistatult lahtiselt, paber-

kotis või biolagunevas kotis. 
Kilekotte kasutada ei tohi. 

• Tallinnas korraldatud jäät-
meveoga kogutud biojäät-
med antakse käitlemiseks 
jäätmete taaskasutuskes-
kusele, kes toodab nendest 
sertifitseeritud kompost-
mulda, mida müüakse ehi-
tus- ja aianduspoodides.

• Täpsemad reeglid biolagu-
nevate jäätmete käitlemise 
kohta leiad www.tallinn.ee/
est/keskkond/biolagune-
vadjaatmed

PUHTAM ÜMBRUS: 
Linlased saavad 40 000 
prügikasti biojäätmetele

Praegu toimetab linn kohale kööki mõeldud väi-
kese prügikasti. Samas on iga hoone juurde või-

malik tellida ka suurem biojäätmete konteiner, 
mille tühjendamine on muide poole odavam kui 

segaprügi äravedu. Foto on illustratiivne.
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Kuigi omavalitsusel on või-
malik kaevandamisele käsi ette 
panna, tekitavad teated võima-
like kaevandusalade uurimisest 
kohalikes elanikes suurt stres-
si. "Seal on ilus männimets, kus 
kohalikud jalutavad oma laste ja 
koertega," märkis Liiva külaselt-
si asutaja Indrek Luberg. "See 
ongi põhiargument, et lähedu-
ses pole rohkem taolist puhast 
metsaala. Teisel pool teed juba 
asub üks liivakaevan-
dus." Inimesed võta-
vad sageli isegi teateid 
uuringulubadest sün-
dinud otsustena kae-
vandus rajada ja alus-
tatakse endi kaitseks 
allkirjade kogumist. 
Teisalt raiskavad ette-
võtted asjata raha uu-
ringutele, kui omava-
litsus ei pruugi koha-
likke elanikke kaitstes 
asjaga üldse nõus olla.

Tallinna volikogu 
keskkonnakomisjonis 
arutletakse võimaliku 
seadusealgatuse üle, 
et isegi kaevandamise 
uurimiseks peaks kõi-
gepealt olema kohali- ku 
omavalitsuse nõusolek. Sama-
sugused arutelud käivad Eesti 
valdade ja linnade liidus. 

Uuringutaotlused  
tekitavad stressi 

Tallinna volikogu keskkon-
nakomisjoni esimehe Julia Tim-
berbulatova sõnul jõuaks see 
küsimus volikogu ette tõe-
näoliselt sügishooajal. 
Praegu annab uu-
ringulube oma-
valitsusest 
sõltumata 
välja riigi 
keskkon-
naamet. 
Seega 
saab kae-
vandamist 
uurima ha-
kata enne, 
kui omavalit-
sus ja kohalikud 
elanikud asjast tea-
da saavad. 

Volikogu keskkonnakomis-
jon arutas linna territooriumil 
asuvate kaevandusalade olukor-
da 10. mail ja otsustati, et uusi 
kaevandusi ei toetata.

Tallinna volikogus pani mõtte 
algatada maapõueseaduse muut-
mine idanema Raudalu piirkon-
na juhtum. Elanikud hakkasid 
seal protestiallkirju koguma ap-
rillis, kui said teada, et liiva kae-
vandamise ja müügiga tegelev 
Sokkel Holding OÜ uurib nen-
de kodukandis kaevandamise 
võimalusi. 

Ettevõte oli keskkonnaame-
tile esitanud taotluse Viljandi 
mnt 21a liivavarude uurimi-
seks. Kui varusid jätkunuks, 
oleks see võetud maardlana 
keskkonnaregistris arvele. See-
järel oleks uuringuloa omanik 
juba saanud taotleda kaevan-
damisluba ja alustada kaevan-
damist.

Praegune kord on kumma-
line veel põhjusel, et need, kes 
peaksid asjast esimesena teada 
saama, kuulevad sellest mee-
diast. Näiteks võib tuua Liiva 
külaseltsi ühe juhi Indrek Lu-
bergi, kelle sõnul, vaatamata, 
et kuulub Nõmme linnaosako-
gusse, mingit infot linnaossa ei 
jõudnud.

Uuringuluba võeti 
tagasi

Kaevanda-
mise vastu 

huvi tund-
nud ette-
võtte Sok-
kel Hol-
ding juha-
taja Ahto 
Pregel ütles 

Pealinnale, 
et nüüdseks 

ollakse taot-
lusest loobunud, 

sest ei soovita kelle-
gagi sõdida. 
Ta kordas – nagu enamik 

kaevandusettevõtjaid – lihtsat 
argumenti, et häid teid ja ilusaid 
hooneid tahavad kõik, aga kae-
vandamist mitte keegi. Maava-

Virkko  
Lepassalu
virkko. 
lepassalu@ 
tallinnlv.ee

"Tee-ehituses tuleks esmajoones arendada taaska-
sutamist, et mitte kulutada taastumatut loodusva-
ra," ütles Eesti üks parimaid selle valdkonna eksper-
te Sven Sillamäe. Ida-Viru põlevkivikaevandamise jää-
kide tarvitamine ja kõrgekvaliteedilise killustiku vähe-
sem raiskamine võtaks maha liiva ja pae kaevandami-
se survet Tallinna servades.

EKSPERDID: Ida-Viru põlevkivi jäätmed aitaksid 
Tallinnal kaevanduste painest vabaneda

ra asub just seal kus ta asub ja 
ei saa mujale planeerida, nagu 
mõnda tülikat tehast.

Tallinna linnajuhid on mõis-
tagi väärtuslikule rohealale ja 
kohalike elanike huvidele viida-
tes öelnud  kaevandamisplaani-
le kindla ei. 

Lisaks Nõmme linnaosa va-
nemale Grete Šillisele kinnitas 
Tallinna volikogu esimees Tiit 
Terik, et kaevandamismõtteid ei 
aktseptita. "Ülemiste järv, mets 
ja inimeste kodud – liivakarjäär 
ei sobi sinna kohe mitte kuida-
gi," märkis Terik.

Lisaks liivakarjääri avamise 
võimalustele on viimastel aasta-
tel pinda kobatud ka Väos seal-
se kõrgekvaliteedilise ja Ees-
ti parima paekivi kaevandami-
se laiendamise asjus. Väärtus-
likum paekivikillustik muutub 
samuti nagu ka liiv aasta-aas-
talt defitsiitsemaks. 

Loomulikult pole asi ainult 
Tallinnas, kaevandamissurve rõ-
hub laiemalt eriti Harjumaa, Ra-
plamaa ja Pärnumaa omavalitsu-
si. Tee-ehitusteks vajalike maa-
varade ressurssi on seal napilt. 
Teisalt ehitatakse Rail Balticut. 

Kuigi põhimaanteede 
ehitamine neljarealisteks 
on praegu pausile pandud, 
sest näiteks justiitsminist-
ri Maris Lauri meelest ei 
peaks liiga suuri tükke kor-
raga ette võtma, tullakse 
selle juurde samuti peagi 
tagasi. Seega peab teema-
terjali paratamatult kusa-
gilt saama.

Linnade ja valdade lii-
du tegevjuhi Veikko Lu-
halaidi sõnul leidub oma-
valitsustel piisavalt või-
malusi kaevandamis-
plaanid seisma panna, 
kui kohalikud elanikud 
seda ei soovi. 

Ajast, mil Luhalaid 
töötas Ida-Virumaal Vaivara val-
lavanemana, mäletab ta viit seal-
set taotlust liiva- või killustiku-
karjääride avamiseks. 

"Kui omavalitsus seisab vas-
tu, ega siis kaevandamisest as-

ja ei saa," sõnas ta. "Üks asi 
läks lõpuks kohtusse, käis ka-
hest astmest läbi ja kaevanda-
ja jäi kaotajaks."

Samas tahavad kõik sõita uu-
tel ja siledatel teedel ning välja-
pääsuna näeb Luhalaid Ida-Viru 
aherainemägedest võetud ma-
terjali kasutamist tee-ehituses.

Ida-Virumaal seisab teatavas-
ti mägedes miljoneid tonne lub-
jakivi, mis on põlevkivi kae-
vandamise paratamatu kaasnä-
he. Ainuüksi Eesti Energia kae-

Juba 2013. a näidati Väike-Maarjas, et aheraine ja põlevkivituhk sobi-

vad tee-ehituseks: maanteeameti eestvõttel rajati kilomeetrine lõik rii-

gimaanteed. Scanpix

Eesti suurim paekarjäär Väos ammendub lähema 3-5 aasta jooksul. Kaevandusala laiendamist Tallinna piirides linnavõim ei luba. Uued kaevandusalad avatakse ilmselt Jõeläht-
mes, leiukohas Maardu 3. Albert Truuväärt

Muusika- ja  
balletikool  
otsib siseaeda 
kunstiteost
Välja on kuulutatud kunsti-
konkurss leidmaks parim 
kunstiteose ideelahendus Tal-
linna muusika- ja balletikooli 
uue õppehoone siseaeda ehk 
nn Vaikuse aeda. Taiese mõõ-
dud ei ole määratletud, kuid 
teos peab olema nähtav ja 
mõjus, sobituma ehitatava 
hoone ja ümbrusega. Võidu-
töö autori(te)ga sõlmitakse 
leping teose tellimiseks ja pai-
galdamiseks summas 110 000 
eurot, milles sisaldub ka auto-
ritasu. Osalemistaotluste ja 
kavandite esitamise tähtaeg 
on 29. september kl 15, võist-
lusjuhendi leiab www.rkas.ee/
hanked-ja-konkursid/kunsti-
konkursid 

 

Haaberstis  
toimuvad  
teetigude  
korjetalgud

3. ja 10. juunil toimuvad Haa-
bersti linnaosas Kakumäel ja 
Tiskres taas lusitaania teeti-
gude korjetalgud, kus jõud 
ühendavad linnaosavalitsus ja 
kohalikud elanikud. Eelmistel 
talgutel korjati kahe tunniga 
240-liitrine konteiner nälkjaid 
täis. Talguõhtutel alustatakse 
ühiskorjega kl 20 ja lõpetatak-
se kl 22, vabatahtlikke ooda-
takse Pikaliiva tehnoülevaa-
tuspunkti juures kergliiklus-
teel, Landi bussipeatuses, 
Õismäe raba Vana-Ranna-
mõisa tee äärses parklas ja 
Tiskres Keskpäeva tee bussi-
peatuse juures. 

 

Vanalinna- 
päevad ootavad 
vabatahtlikke
39. Tallinna vanalinna päevad 
"Lood ja legendid" toimuvad 
sel aastal 12.-15. augustini, 
korraldajad ootavad endaga 
liituma energilisi vabatahtlik-
ke, kellele pakutakse lõbusat 
meeskonda, motivatsiooni-
koolitusi, vanalinnapäevade T-
särki ja meeneid, pileteid ta-
sulistele üritustele ning toit-
lustust. Vabatahtlik peaks ole-
ma vähemalt 15 aastat vana. 
Tegevusi on väga palju, alus-
tades näiteks tornivalvuri 
ametist või tööst infotelgis 
ning lõpetades hoopis ehi-
tustiimis või lastealal. Regist-
reerimine lõpeb 30. juunil kl 
18, infot saab ivar@kesklinna-
noored.ee

Elanikel ja  
omavalitsusel  

õnnestub tavaliselt 
kaevandus seisma 

panna.

Kui kauaks Eesti tee-ehitustel  
püssirohtu jätkub?

"Kui partei peasekretär Gorbat-
šov Eestit külastas, esitas va-
na kommunist Hendrik Allik 
küsimuse "A hvatit li poro-
ha?" (kas püssirohtu jät-
kub)," meenutas tuntud 
teedeehitusinsener Ain 
Kendra, kelle sõnul võiks 
praegu sama küsida Eesti 
tee-ehituse kohta.

Korraga tuleb ehitada nii 
Rail Baltica objekte kui ka kiirel 
sammul 2+2 teelõike. Mis puudutab 
materjali, siis nappus kummitab Ain 
Kendra sõnul juba enne, kui neljarealiste 
teede laialdasem ehitamine ning RB ra-
jamine pihta on hakanud. Ida-Virus ei 
jätku liiva, lõunapoolsetel aladel lubjaki-
vi, ning kvaliteetne kruus on üldse kogu 
riigis otsakorral. 

Karjääre saaks avada ainult nii, et 
panna kohalikud asjast huvituma. "Sa-

ma probleem on näiteks tuule-
generaatoritega – kohalik 

kogukond peab asjast 
kasu saama, mitte ai-
nult müra ja tolmu," üt-
les Kendra. 

Taolised tehingud 
kohalike kaasamiseks 

on näiteks Taanis tava-
lised. "Võiks toetada kü-

laseltse või haarata koha-
likke omanikeringi nii, et nad 

saaksid kaevanduse talumise eest 
konkreetset tasu." 

Kohalike vastuseis tuleneb kogenud 
tee-ehituskonsultandi sõnul ka sellest, 
et meil on seni liiga lihtne firmade likvi-
deerimine, jättes kohustused täitmata: 
"Karjääride avamisel võiks kaaluda re-
kultiveerimise summade deponeerimist 
jooksvalt, näiteks maavarade kasutus-
tasu komponendina, sihtotstarbeliselt."
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vandused on tootnud 150 miljo-
nit tonni lubjakivi. Nii kaua kui 
põlevkivi kaevandatakse, tuleb 
seda pidevalt juurde. 

Lubjakivikillustikku tooda-
vad praegu nii Eesti Energia oma 
tütarettevõtte kaudu kui ka Vi-
ru Keemia Grupp. 

Eesti Energia juhatuse esi-
mees Hando Sutter on öelnud, 
et riigifirma suudaks Rail Bal-
ticu ehitamiseks pakkuda um-
bes 10 miljonit tonni lubjakivi 
killustikku. Kokku neelaks RB 
17,3 miljonit kuupmeetrit ma-
terjali, sellest ligi läheb 10 mil-
jonit muldkehasse. Seega mõjub 
EE pakkumine umbes 5 miljoni 
kuupmeetri ehk 10 miljoni ton-
ni osas lohutavalt, sest mõnigi 
karjäär jääb rajamata. 

Teisalt läheb ikkagi vaja ka 
üüratutes kogustes liiva, ja peale 
selle veel muu ehitamine. See-
pärast uurivad kaevandusette-
võtted piltlikult öeldes luubiga 
iga kohta ja vorbivad keskkon-
naametile uuringutaotlusi kir-
jutada. 

Lisaks Tallinna servadele ja 
ümbrusele on viimastel aasta-
tel hoogsalt püütud positsioone 
võtta üldse kõikides piirkonda-
des, mida puudutab RB. Val-
davalt uuritakse kaevandamise 
mõttes riigimetsa alasid.

Kohalike jaoks tähendab iga 
karjäär aga lisaks uutele eba-
meeldivustele kinnisvara hin-
na järsku langemist ja juurte-
tust. Näiteks Väo paekaevandus-
te piirkonnas eelistatakse kor-

tereid odavalt välja üürida, et 
mitte ise tolmu käes kannatada. 
Mõistagi on paljud omavalitsu-
sed, mitte ainult Tallinn, tõmbu-
nud kaitseasendisse. Vestlustest 
kaevandusettevõtjatega aga ku-
mab, et ega siis, kui omavalit-
sused kogu Eestis uute kaevan-
duste rajamise vetostavad, mida-
gi ehitamata ei jää. Liiva puhul 
mõeldakse merepõhjale ja kil-
lustiku puhul impordile.

Ida-Viru kaevandamise 
jääkained meid see-
gi kuigivõrd pääs-
taksid. Teisalt, 
nagu ütles 
teede teh-
nokeskuse 
arenduse 
ja uurin-
gute osa-
konna ju-
hataja Ma-
rek Truu, 
kui jätta mõ-
nede ettevõte-
te initsiatiiv kõr-
vale, ei ole meil veel 
selget ettekujutust, kui suur 
kogus põlevkivitööstuse jääki-
dest võiks olla ümber töödeldav 
tee-ehituse jaoks. Me ei ehita ju 
ainult RB-d, vaid kõikvõimalik-
ke teid ja maanteid.

"Kindlasti on vastavaid teh-
noloogiaid tee-ehitusmaterjali 
tootmiseks võimalik välja töö-
tada, aga mingit valmispaketti 
ei eksisteeri," märkis Truu. "Kui 
palju ja mida saaksime kokku 
olemasolevatest jääkmaterjali-

dest tee-ehituseks toota – sellist 
infot ei ole kellelgi praegu ole-
mas. Me ei suuda näiteks hin-
nata, mis kvaliteediga materja-
li võiksime sealt saada."

Kui palju tekib  
kaevandusjäätmed?

Küsimus on üsnagi põnev, sest 
praeguse põlevkivi kaevandamise 
mahu juures tekib energiatööstu-
se kõrvalproduktina ligi 6 miljo-

nit tonni aherainet aastas. Val-
dav osa sellest ladesta-

takse jäätmetena. 
Aheraine kuju-

tab endast lub-
jakivi, mis si-
saldab liide-
tena põlev-
kivi. Põhi-
mõtteliselt 
on aherai-
nest võima-

lik toota ma-
dalamargilist 

killustikku. Pea-
le selle jääb põlev-

kivi põletamisest elekt-
rijaamades järele aastas veidi 

alla 10 mln tonni tuhka.
Tänaste teadmiste valguses 

on aga aheraine kasutamine tee-
de ehituses üsnagi piiratud. Lu-
batav oleks see täitematerjalina 
muldkehas. 

"Me oleme teinud TalTechis 
selles osas mitmeid uuringuid  
ja kokkuvõtlikult öeldes on või-
malik konkureerida vaid liiva 
ja kruusaga, aga mitte kõrgek-
valiteedilise killustikuga," väi-

tis tuntud ekspert ja õppejõud 
Sven Sillamäe. Tema arvates on 
siiski aheraine kasutamisel tee-
ehituses perspektiivi, kuid pilti 
tuleks vaadata laiemalt ja lõpe-
tama peaks kõrgekvaliteedilise 
killustiku raiskamise. 

"Mis mind isiklikult on häi-
rinud – et kuigi me teame aas-
takümneid tee-ehituseks vaja-
like maavarade defitsiidist, po-
le midagi ette võetud raiska-
mise vähendamiseks," ütles ta. 
"Põlevkivi aheraine kasutamine 
oleks täiesti põhjendatav parkla-
te, kergliiklus- jm kergema koor-
musega teede ehitamisel ning 
sinna ei tuleks raisata kõrgek-
valiteedilist killustikku. Muidu-
gi võib see tootjatele meelehär-
mi põhjustada, et kusagilt kee-
gi teine tuleb juurde."

Mõistagi ei vaata teised kil-
lustikutootjad EE tegevusele hea 
pilguga, sest riik konkureerib en-
da ressursiga, kasseerides konku-
rentidelt kaevandustasusid. Sven 
Sillamäe arvates aga meil pääsu 
ei ole, sest maavara saab otsa.

Tema arvates võiks muuhul-
gas Tallinna servi painavat liiva 
kaevandamise vajadust vähen-
dada aheraine julgema kasuta-
misega teede muldkehades. Kui 
lisada aherainele 30% liiva, on 
võimalik seda taastumatut loo-
dusvara kokku hoida 70%.

Kaevandamine muutugu 
kallimaks

Teedeinsener, konsultant ja 
õppejõud Ain Kendra märkis, 
et praegu on aherainest saadud 
materjali rentaabel vedada vaid 
lähedale, kus transpordikulu ei 
lähe kõrgeks. Kuid riigil on või-
malik seda reguleerida.  

"Karjäärimaterjalidele nagu 
kruus, liiv, killustik kehtib maa-
varade kasutustasu, aga jäätme-
tel ja aherainel seda pole," sel-
gitas Kendra. Lisaks on jäätme 
tekitajal seeläbi võimalus mitte 
maksta saastetasu. Riigil on seega 
võimalik kaevandustasu tõstmi-
se kaudu katta aheraine ja sellest 
toodetud killustike transpordiku-
lu. Teisisõnu, muuta niiviisi ahe-
raine kasutamine rentaablimaks.

"Jah, see toob kaasa materjali-
de kallinemise ja tõuseb kogu ob-
jekti ehitusmaksumus, kuid sellelt 
kallinemiselt tuleb ka suur osa 
riigikassasse tagasi – kas otseselt 
maavarade kasutustasu kaudu või 
läbi teisi kanaleid," lisas insener.

Tee-ehituse eksperdi ja õp-
pejõu Sven Sillamäe sõnul võib 
lisaks kõrgekvaliteetse paekivi 
kulutamisele väiksemate teede 
killustikuks tuua teisigi näiteid 
raiskamisest. Näiteks teede re-
konstrueerimise puhul, kus vana 
killustikust aluskiht üles võetak-
se ja n-ö maha kantakse. Nõn-
da oli juhtunud Tartu maantee 
ühe lõigu neljarealiseks ehita-
misel. Tegelikult oleks seda kil-
lustikku võimalik taaskasutada.

 "Kui me liiguksime tee-ehi-
tuses suurema taaskasutuse suu-
nas, võtaks see kaevandamise 
survet maha nii Tallinnalt kui 
ka teistelt omavalitsustelt ja ku-
lutaks vähem meie taastumatuid 
loodusvarasid," lisas Sillamäe. 

EKSPERDID: Ida-Viru põlevkivi jäätmed aitaksid 
Tallinnal kaevanduste painest vabaneda

Eesti suurim paekarjäär Väos ammendub lähema 3-5 aasta jooksul. Kaevandusala laiendamist Tallinna piirides linnavõim ei luba. Uued kaevandusalad avatakse ilmselt Jõeläht-
mes, leiukohas Maardu 3. Albert Truuväärt

Jäätmeid nt  
tee-ehituseks  
kasutades on  

võimalus mitte 
maksta  

saastetasu.
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Aivar Jarne
aivar.jarne@tallinnlv.ee

Linn ja ministeerium on ju-
ba ühendanud jõud 
Toonela ja Filtri tee ristmi-
ku ehitamiseks ning Filtri 
linnaku, Juhkentali linna-
ku, Rahumäe linnaku ning 
Tallinna uue kalmistu 
arendamiseks.

"Linn soovib liiklust korras-
tada, riigi kaitseinvesteeringu-
te keskus aga seda, et kliendid 
pääseksid nende elamuarendu-
sele kergemini ligi," ütles Tal-
linna linnapea Mihhail Kõlvart 
pärast heade kavatsuste proto-
kolli allkirjastamist kaitsemi-
nister Kalle Laanetiga.

Kõlvart lisas, et Tallinn 
on teinud riigiametiga ennegi 
koostööd, et laiendada teede-
võrku ja arendada niiviisi ko-
gu linna. "Koos saamegi lahen-
dada mitme piirkonna problee-
mid, luues elanikele paremad 
liiklemistingimused ja elukesk-
konna," märkis Kõlvart. "Linn 
saab arendada elanike tarvis 
näiteks uusi jalgteid."

"Kokkulepe on hea kinni-
tus, et Tallinn kui suurim oma-

valitsus ja kaitseministeerium 
teevad koostööd riigikaitseks 
vajaliku taristu arendamisel," 
lisas kaitseminister Kalle Laa-
net.

Ta märkis, et kaitseminis-
teerium on valmis andma lin-
nale maad uue kalmistu raja-
miseks linna ääres, samas tu-
leb linn vastu kaitseväe objek-
tide ümber oleva taristu kiire-
mal menetlemisel.

Kokkuleppes tunnistavad 
linn ja ministeerium, et neil 
on ühised huvid seoses linna 
arendamisega ning selleks on 
vaja konstruktiivset koostööd 
teha. Linn ja ministeerium on 
juba ühendanud jõud K5 admi-
nistratiivhoone ja Toonela tee–
Filtri tee ristmiku ehitamiseks 
ning Filtri linnaku, Juhkenta-
li linnaku, Rahumäe linnaku 
ning Tallinna linna uue kal-
mistu arendamiseks.

Protokolli kohaselt annab 
ministeerium linnale kasuta-
da Filtri tee 12a asuva kerg-
liiklustee kuu aja jooksul pä-
rast heade kavatsuste proto-
kolli sõlmimist. Samuti saab 
linn võimaluse arendada ja ra-
jada Saku valda Männiku kül-
la uue kalmistu.

Kaitseministeerium  
ja Tallinn loovad  
koostöös uusi teid

Kokkuleppe sõlmisid kaitseminister  
Kalle Laanet ja linnapea Mihhail Kõlvart.
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O lin sõna otseses mõttes jalust rabatud, kui mu 11-aas-
tane poeg paari päeva eest pahvatas: "Küll siin ko-
dus on vastik – nagu uksest sisse astud, hakkab 
jälle pihta!" Mis seal salata: rohetava looduse ru-

tiinivabas keskkonnas kaovad kõik argimured. Koju jõudes 
aga saab lapsega koos lustinud emast karm kriitik, kes sun-
nib õpikute taha istuma ning pahandab, kui väikeste näppu-
de vahelt pudeneb toitu põrandale või arvuti ette suundudes 
ununevad jälle käed pesemata. Emadel on sellistel juhtudel 
ikka olnud igikestev süütunne. Mind troostis selles üksjagu 
lastepsühholoog Ave Orgulas, kes tänase artikli (loe lk 2-3) 
jaoks kinnitas, et paraku ongi kodu kõige stressirohkem koht, 
kuna vanemal on ses miljöös nii palju kohustusi – olla ema/
isa ja partner... ja koroonaajastul samaaegselt veel ka õpetaja, 
kokk ja koristaja, oma ametitööst rääkimata. Ja kui piirangu-
terohkel ajal napib võimalusi üksteisest pisutki puhkust saada 

ja kitsukeselt pinnalt vahel-
dusse pääseda, pole ime, kui 
peresuhted nii väikeste kui 
ka suurte vahel sassi kipu-
vad minema.

Ometi terendab nüüd vii-
maks helgem aeg – ja seda 
mitte üksnes valgete ööde 

näol. Keerukas õppeaasta saab kohe läbi ning pikalt suletu-
na püsinud kinod, teatrid, kohvikud ja spaad avanevad taas. 
Kogu ümbrus kirendab õiteilust. Isegi reisipilte näeb tuttavate 
sotsiaalmeedia kontodelt aina enam. Lõunamaale mittekippu-
jatele pakuvad elamusi pealinna  suvesündmused ning huvi-
väärsed paigad ja piirkonnad, alates keskaegsest vanalinnast 
kuni põneva militaar- ja tööstusajalooga Kalamaja ja Kopli-
ni ning Kadrioru kunstimuuseumideni. Nautida saab sume-
daid suviseid terrasse ja jalutuskäike linna lopsakates parki-
des ning mereäärsetel promenaadidel. Ette võib võtta päeva-
se reisi Tallinna lähisaartele Aegnale, Naissaarele, Pranglile 
või osaleda mõnel linnaekskursioonil, mis tutvustab linna ehk 
hoopis uue ja põneva nurga alt.

"Olge värskes õhus ja minge koos perega jaanitulele!" soo-
vitavad ka 15. tegevusaastat tähistava Tallinna perekeskuse 
töötajad (loe lk 2-3). "Süvendage põlvkondadevahelisi suh-
teid, rääkige vana aja lugusid! Veetke lastega kvaliteetaega – 
ja see ei pruugi tingimata tähendada mõnda elamuskeskusse 

minekut, vaid kasvõi koos akende pe-
semist või keldri koristamist!" Tõe-
poolest, 20 aasta pärast ei mäleta 

enam keegi tänast matemaati-
kahinnet, küll aga jäävad ala-
ti oluliseks head ja usaldusli-
kud peresuhted.

Eile sõime pojaga põõsas 
sahistades ära sellekevadi-
sed esimesed viie kroon-
lehega sireliõied. Tulgu 
algav suvi päikseline ja 
muretu!

Murrame 
toaseinte vahelt 
vabadussse!

Krista Kiin,  
toimetaja

Väljaandja Tallinna linnakantselei

Toimetus Toompuiestee 35, Tallinn

Peatoimetaja Maarja-Liis Arujärv

Tegevtoimetaja Oliver Õunmaa

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

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

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

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

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

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

Tellimine, tellimuste tühistamine, kandemured 661 6616

Ka koos akende  
pesemine võib olla 
elamus.

ANNA
Ma ikka ootaks veel, kuni see 
pandeemia maha rahuneb. Prae-
gu tõesti tulevad ju uudised, et 
järjest levivad uued viirusetüved. 
Seega kipun arvama, et reisimine 
on jätkuvalt ohtlik. Kui meie maa-
ilm soovib tavaellu naasta, siis 
kõik peaksid ka aru saama, et oht 
pole kuhugi veel kadunud.

HELEN
Mina võib-olla reisiksin küll, kui 
oleksin kindel, et see riik on ohutu 
ja tagasi tulles pole vaja jälle ka-
rantiinis istuda. Kuid praegu tun-
dub, et igal pool on midagi toimu-
mas. Kus langeb nakatunute arv, 
kus tõuseb. Ikka ei tahaks oma 
tervisega riskida. Eelistan Eesti 
ilusaid kohti, nagu näiteks Peipsi 
järv.

MARTIN
Kõik need nö Covidi passid ikka ei 
anna sulle õigust ilma maskita rei-
sida. Nendest maskidest on juba 
lausa kõrini, aga kui ma veel pean 
4-5 tundi sellega lennukis istu-
ma... Siis ma tõesti ei tea, kas se-
da nii väga tahan. Nii et pigem 
jään kodumaale.

 

ÜLO
Mina käisin mitu korda Musta me-
re kandis ja seal oli tõesti hea ning 
väga odav. Praegu aga, vaadates, 
mis Venemaal toimub, ma pigem 
väldiksin seda sõitu. Eestis on vä-
ga ilusad kohad, kus saab puhata. 
Minu lemmikuks on Pühajärv, seal 
tõesti su hing puhkab. Ootame 
natuke, et pandeemiast lahti saa-
da.

Jalgrattaraja ehituse tõttu on 
2. juuni õhtuni suletud Gonsio-
ri tänava üks kesklinna poo-
le suunduv sõidurada Manee-
ži tänavast Laikmaa tänava-
ni. Ümberkorralduste ajal on 
Kivisilla bussipeatuse ajuti-
ne asenduspeatus Gonsiori 13 
ees ja ühissõidukid suunatud 
samasse ritta teiste sõiduki-

tega. Gonsiori tänaval raja-
takse Kivisilla bussipeatusse 
uus busside ooteala. Jalgratta-
tee, mis hakkab kulgema bus-
siooteplatvormi tagant, on osa 
Tallinna rattastrateegiaga et-
te nähtud kesklinna rattatee-
de võrgust, mille eesmärk on 
võimaldada katkematut ratta-
sõitu kesklinnas.

Koolitatud apteekrite nappus on 
muutunud nii suureks, et nagu 
teatas ERR, otsitakse neid rendi-
tööjõufirmade kaudu tööle 0,7 
kohaga, et nõuded täidetud 
oleksid. Apteegi tegevusluba 
kehtib, kui rohupoel on proviiso-
riharidusega juhataja. Sageli ja-
gab juhataja end mitme apteegi 
vahel, nii et teda nähakse nagu 
kuuvarjutust. Mõistagi peaks üks 
juhataja ikkagi täielikult pühen-
duma ühele apteegile. Pärast 
mullu aprillis jõustunud apteegi-
reformi tuli senistele haruaptee-
kidele leida proviisorist juhatajad 
ja enam ei piisanud seal ametis 
olnud farmatseudist. Sel taustal 
jääb üle vaid meenutada, et kuigi 
arstiks õppida soovijatest puu-
dust ei tule, proviisori elukutse 
noori üldiselt ei paelu. Tartu Üli-
koolis, kus neid koolitatakse, jäe-
takse õpingud vahel pooleli, 
muuhulgas ei tundu see amet 

ühiskonnas mainekas. Võimalik, 
et end tajutakse pärast pikki 
õpinguaastaid kui n-ö alama ast-
me arste, kuid muidugi on nende 
õlul väga vastutusrikas roll: ap-
teegikülastajate nõustamine. Mi-
da adekvaatsemat nõu suude-
takse apteegis anda, seda vä-
hem koormatakse arste ja EMO-
t, sest sageli tuleb neil tegeleda 
üsna väikeste muredega. Praegu 
paistab vanema põlvkonna pro-
viisorite hulgas saabuvat pensio-
nile minemise laine. Sel taustal 
tuleks lihtsalt hakata tegema 
noorte hulgas kampaaniaid ja 
selle eluala õppe tutvustust. Ra-
vimiäris ringleb suur raha. Far-
maatsiaettevõtted võiksid õla al-
la panna. Siin ei peaks ainult oo-
tavalt riigi või Tartu Ülikooli poole 
vaatama. Kui leidub ärihuvi suur-
tes kogustes apteeke avada, 
peaks kaudsemalt huvituma ka 
rohuteadlaste koolitamisest.

Tööjõurendi ettevõte Finesta 
andmetel kujundab kooronavii-
ruse kriis tööjõuturgu kriminaal-
seks. Kui varem on võõrtööjõu 
värbamisega kaasas käinud 
maksudega skeemitamine ja 
odavtööjõu puhul sageli ka väl-
jakannatamatud olmetingimu-
sed, siis nüüd on lisandunud tu-
risti sildi all riiki saabumine ja ille-
gaalne töötamine. See tähen-
dab, et vahendusfirmad, nii ille-
gaalse lõhnaga kui ausad, kipu-
vad oma leivast ilma jääma. Are-
nevad n-ö otsekontaktid Eesti 
töövõtjatega ja võetakse ise, 
ilma vahendajata ühendust. 
Rohkema või vähema juriidilise 
korrektsuse tagamine, millega 
varem tegelesid vahendusette-

võtted, jääb seega üha 
enam ära. Kõike seda 
soodustab piirangutest tekkiv 
tööjõu defitsiit turul. Kuigi järjest 
enam räägitakse kaugtöö või-
malustest, leidub hulk töökohti, 
mis nõuab n-ö liini ääres seis-
mist. Mõistagi läheb riigi jaoks 
kaduma ühtlasi arvestatav mak-
sutulu. Riigi huvide eest seisvaid 
järelevalveametnikke, näiteks 
maksu ja tolliametist, ootab see-
ga ees järjekordne väljakutse. 
Muidugi ahvatlevad taolised "tu-
ristid" ennekõike maapiirkonna 
väikeettevõtjaid. Pole ühtegi 
seadust, mis keelaks külalisel 
pererahva "ajutist" abistamist. 
Tasu ei kajastu pärast mõistagi 
kusagil.

Võrdõigusvolinik Liisa Pakosta 
tõi Paide keskväljakul peetud 
kõnes esile teema, mille üle pal-
jud on ilmselt endamisi mõelnud, 
kuid teisalt pole aga tegemist 
kuigi parketipealse küsi-
musteringiga. Kui juh-
tud kellelegi aval-
dama hämmas-
tust, miks tekib 
aasta-aastalt 
tänavatele ja-
lutajate nööri 
otsas järjest 
üüratum hulk 
koeri, keda näeb 
juba rohkem kui 
lapsi, jääb sinust loo-
mavihkaja mulje. Teisalt 
võid armastada nii lapsi kui loo-
mi, ja ikkagi arutleda, et miks 
lemmikloomi on märksa rohkem 
kui lapsi. Nõnda nagu Pakosta 
viitas, Euroopas kasvab 68 mil-
jonit alla 15-aastast last ja elut-
seb 88 miljonit koera lisaks 106 
miljonile kassile. Koroona ajal jäi 
suurema tähelepanuta, et ülal-
peetavaid lapsi on nüüdsest vä-
hem kui ülalpeetavaid eakaid, 

see murdepunkt saadi kätte ja 
edaspidi eakate osa üha kasvab. 
Miks eelistavad inimesed üha 
enam teise inimese seltskonnale 
lemmiklooma seltsi, on ilmselt 

väärt süvauurimusi. Üs-
na ilmselt on küsi-

mus ka ühiskon-
na jõukuses ja 

laiemas suh-
tumises las-
tesse. Mui-
dugi – koer 
ei välista sa-

geli lapsi ja 
vastupidi. 

Kuid nõnda na-
gu viitas Pakosta, 

koer pole takistuseks 
pangalaenu saamisel ja erine-

valt lastest äratab koerapidaja 
tähelepanu ja tunnustust. Vaik-
selt on lemmikloomast saanud 
ühtlasi mainekujunduselement 
– tee kõndis laiemalt sisse pea-
minister Juhan Partsi kontori-
kass. Üsna suur tabu on aga tä-
napäeval rääkimine lemmikloo-
madest maha jäävast ökoloogili-
sest jalajäljest.

Jalgrattaraja ehitus sulgeb 
ajutiselt Gonsioris ühe sõiduraja

Kas ja kuhu soovite 
 algaval suvel reisida?

Proviisoreid otsitakse tikutulega 

Seitsmest hektarist suuremad 
raiesmikud peaksid olema kee-
latud, kuid nagu selgus Õhtule-
he uurimusest, eiratakse keeldu 
massiliselt. Raiutakse üha uusi 
koletusuuri lagealasid, mis teki-
tavad sama suurt segadust, na-
gu linnaliikluses mõni suletud 
tänav. Keset suuri lanke 
võib juhtuda, et ma-
ha võeti ilus palgi-
mets, aga ase-
mele kasvavad 
kõrkjad, kuhu 
kolivad prääk-
suvad pardid. 
Ajalehe sekku-
mine tõi kaasa 
küll rea metsatea-
tiste tühistamise, aga 
küsimus on, et kui kauaks. 
Ehk võiks aidata kaebamine EL-
i institutsioonidesse meie euro-
saadikute kaudu? Hagemine 
Euroopa Kohtus, kui siin asjaga 
alustada? Kliimamuutuste vä-
hendamine on üks EL-i  priori-
teete. Ehk tulekski trahv esile 
kutsuda? Näiteks Iirimaadki on 
Euroopa Kohtu kaudu 5 mln eu-
roga trahvitud tuulepargi kesk-
konnamõju uurimata jätmise 
eest. Nõnda nagu on kirjutanud 

Tartu Ülikooli säästva metsan-
duse teadur Raul Rosenvald, 
raiutakse paraku jätkusuutma-
tus tempos. Sellise majandami-
sintensiivsuse juures ei ole ül-
dist kliimamuutusi pidurdavat 
mõju võimalik saavutada. Soo-
mes hoitakse just madala raie-

mahuga nii pikas kui lü-
hikeses perspektii-

vis kõige enam 
süsinikku seotu-
na. Meil aga 
kütab metsa-
tööstus takka 
sellist majan-

damist, mille 
kliimasõbralik 

mõju võiks hakata 
avalduma alles 60 

aasta pärast. Siis, kui 
praegustest istikutest lageala-
del saavad suured puud. Igno-
reeritakse, et kuni selle hetkeni 
võimendab metsa lageraie klii-
mamuutusi, mille vastane võit-
lus on EL-i prioriteetide seas. 
Teisalt peaksime metsa sääst-
mise kaudu ikkagi tasandama 
põlevkivi energeetika mõjusid. 
EL-i kliimaeesmärkidest tundub 
meie tegevus küll üha kauge-
maks jäävat.

Mis aitaks jõhkrate  
lageraiete vastu?

Tööjõuturule tungib uus  
töötajaskond: "turistid"

Tuleviku Euroopa: palju 
lemmikloomi, kuid vähe lapsi



INTERVJUU  •  31. mai 2021 •  9

Tänavu kevadel toimus kol-
mandat korda raestipen-
diumi konkurss, millega 
Tallinn tänab ja tunnustab 
linnaeluga seotud teemasid 
uurivaid magistrante ja 
doktorante. Stipendiumi 
pälvib sel aastal 13 
tudengit. 

Stipendiumile said kandi-
deerida magistrandid ja dok-
torandid, kelle uurimistöö tee-

ma seondub Tallinna kui koha-
liku omavalitsuse tegevusvald-
kondadega, on linnaelu korral-
damise seisukohast praktilise 
väärtusega ja aitab kaasa linna 
ees seisvate küsimuste lahenda-
misele. "Linnaasutused pakku-
sid omalt poolt välja laias vali-
kus teemasid, seda nii haridu-
se, keskkonnahoiu, ettevõtluse, 
strateegilise planeerimise kui 
ka paljudes teistes valdkonda-
des. Kokkuvõtteks keskenduti 

tänavu eelkõige linnakeskkon-
nale, linnaruumile ja ökoteema-
dele," selgitas abilinnapea Ai-
var Riisalu. 

Stipendiumile kandideeris 
kokku 19 õppurit, kellest ko-
misjon otsustas tunnustada 13 
uurimistöö autoreid. Raestipen-
dium magistrantidele on 1000 
eurot ja doktorantidele 1500 eu-
rot. Lisaks otsustas linn tunnus-
tada Eesti Kunstiakadeemia üli-
õpilast Markus Puidakut Anton 

Uessoni nimelise stipendiumiga, 
mille suuruseks on 1000 eurot. 
Nimetatud stipendium määra-
takse üliõpilasele, kes on õppe-
töös saavutanud väljapaistvaid 
tulemusi Tallinna jaoks olulis-
tel teemadel linnaplaneerimi-
ses või sellega seotud vallas ar-
hitektuurse projekti, disainila-
henduse või urbanistliku uuri-
muse näol.

Tublid magistrandid ja doktorandid saavad raestipendiumi

Aivar Jarne
aivar.jarne@tallinnlv.ee

"Juunis peaks käivituma ko-
gu Euroopat hõlmav rohe-
sertifikaat, mis annab ini-
mestele riigi digitaalse 
tõendi alusel võimalused 
vabalt piiri ületada," lausub 
väliminister Eva Liimets, 
kelle sõnul on maikuust 
avatud ka Euroopa Liidu de-
batt. "Ükski Euroopa Liidu 
otsus ei sünni Eesti aktiivse 
osaluseta," kinnitab ta.

Neli kuud välisministri ame-
tit pidanud Eva-Maria Liimets 
rääkis intervjuus Pealinnale, 
kuidas saab Tallinnast juhtida 
ÜRO julgeolekunõukogu istun-
git, suhelda kolleegidega Euroo-
pa Liidus ning mida öelda koh-
tumisel Venemaa välisministri-
ga. "Suhtluseks Venemaaga ot-
sime ühist keemiat," on seejuu-
res Eesti välisametkonna juhi 
üks diplomaatilisemaid väljen-
deid selleks puhuks.

Välispoliitiline suhtlus on ko-
roonaajal kõvasti muutunud –
varem olid välisministrid paha-
tihti rohkem välisvisiitidel kui 
kodumaal. Kas arvuti või tele-
foni teel on võimalik teiste rii-
kide poliitikat ja otsuste taga-
maid piisavalt tajuda?

Tõepoolest on Covidi aeg 
põhjustanud selle, et välissuht-
lus on paljuski muutunud vir-
tuaalseks. Loomulikult ei tähen-
da see seda, et asjad ei saaks ae-
tud. Kui on näiteks ÜRO julge-
olekunõukogu istung, kus Ees-
ti on parajasti valitud liige, siis 
saame n.ö kaugistungi teel omad 
seiskohad edastada. Kindlasti 
aga jääb puudu võimalustest va-
hetult läbi arutada, mis on ühe 
või teise riigi positsiooni taga. 
Ka oma seisukohtade esitami-
seks on vahetu suhtlus parem. 
Seega ühelt poolt me saame va-
jalikud asjad ära rääkida, kuid 
teiste mõjutamiseks ja telgita-
guste mõistmiseks jääb vahe-
tust kontaktist praegu vajaka.

Valgevene sundis 23. mail 
Minskis maanduma Euroopa 
Liidu riikide vahel sõitva rei-
silennuki. Kas EL-i praegused 
sanktsioonid Valgevene suhtes 
on piisavad niisuguse pretseden-
ditu lennukaaperdamise puhul?

Euroopa Liit reageeris Mins-
kis toimunud intsidendile väga 
kiiresti, sest juba järgmisel päe-
val toimunud Euroopa Ülem-

kogul võeti üksmeelselt vas-
tu poliitilised suunised Valge-
venele suunatud sanktsioonide 
täiendamiseks. Kindlasti tööta-
me nendega veel edasi. See il-
mestab, et sedavõrd raske rah-
vusvahelise õiguse rikkumise 
juures, millega opositsioonilise 
ajakirjaniku meelevaldse kinni-
pidamise juures seati ohtu len-
nukis olnud tsiviilisikud ja õõ-
nestati tsiviillennunduse turva-
lisust, ei ole senised meetmed 
olnud piisavad.

Kuidas saab Eesti ise veel te-
gutseda, et panna Valgevene re-
žiim ka reaalselt vastutama nii-
suguste tegude eest?

Eesti vaates on sellistes kü-
simustes oluline Euroopa Lii-
du liikmesriikide ja teiste de-
mokraatlikke väärtusi jagava-
te riikide ühtsus. Me töötame 
alati üksmeele saavutamise ni-
mel ja teeme kindlasti ära sel-
le osa, mis meist endast sõl-
tub. Samal ajal on kahtlemata 
tähtis, et me jätkaksime toe-
tust Valgevene kodanikuühis-
konnale ja nende demokraat-
likele püüdlustele ning näitak-
sime igati oma tuge. Ka selles 
on Eesti olnud aktiivne.

Millised on meie võimalused 
peagi kokku leppida oma lähi-
naabrite Soome ja Lätiga sel-
les, et võime hakata üle pii-
ri sõitma?

Tuleb silmas pidada, et nii 
Soome kui ka Läti on sead-
nud sisse piirangud, et takista-

da koroonaviiruse levikut. Nen-
dest piirangutest loobumine sõl-
tub otseselt sellest, kuidas lähe-
vad alla koroonasse nakatumise 
numbrid. Eestis endas on selles 
osas väga positiivsed arengud 
ning see annab lootust, et suu-
dame piirid avada nende naab-
ritega, kus nakatumine on sa-
muti alla minemas.

Kas saame sõita enne laevaga 
Helsingisse või autoga Riiga?

Seda on raske prognoosida. 
Näeme, et Lätis ja Leedus on 
need numbrid üles minemas 
ning Soomes vastupidi alla. Vä-
ga palju sõltub ka Soome enda 
otsustest, kas Eestis alla läinud 
nakkusnäitajad on piisavad sel-
leks, et Soome avaks piirid va-
bale liikumisele. Oleme Läti ja 
Leeduga suheldes võtnud init-
siatiivi, et leida võimalused taas 
kord lihtsamaks piiriületuseks. 

Juunis peaks käivituma kogu 
Euroopat hõlmav rohesertifikaat, 
mis annab inimestele riigi digi-
taalse tõendi alusel võimalused 
vabalt piiri ületada. Ehk kui oled 
vaktsineeritud või koroona läbi 
põdenud ja on olemas vastav di-
gitõend, siis saab ka üle piiri rei-
sida. Kõik liikmesriigid töötavad 
selle nimel, et see tõend käivituks 
ning reisipiirangud kaoksid ning 
mitte ainult naabrite vahel, vaid 
kogu Euroopas.

Olete öelnud, et mitmes mõt-
tes oleme Euroopa Liidus suu-
nanäitajad, näiteks digi-, küber- 
või  naabruspoliitikas. Tsiteerin: 

"Peame arvestama, et Euroo-
pa Liidu poliitikat ei tehta mit-
te ainult Brüsselis, vaid eelkõi-
ge riikide pealinnades, sealhul-
gas võrdselt teistega Tallinnas." 
Millist EL-i poliitikat Tallinnas 
aetakse?

Tallinnas tehakse kõike se-
da poliitikat, mida aetakse ka 
Euroopa Liidus. Ükski Euroopa 
Liidu otsus ei sünni ilma meie 
aktiivse osaluseta. Eestile on 
tähtis näiteks digiareng ja di-
gikuvand. Me räägime ka kogu 
Euroopa ühise turu digitalisee-
rimisest, sest Eesti ettevõtjatele 
ja asutustele on oluline, et üht-
sed digiteenused oleksid olemas 
üle terve Euroopa.

Euroopa Liit on digitaalsel teel 
avanud ühise tuleviku konve-
rentsi, kus kõik kodanikud saa-
vad kaasa rääkida liidu priori-
teetide osas. Milline võiks olla 
tulevik - ühiste maksude, võrd-
se minimaalpalga ja pensioniga 
Euroopa?

Euroopa Liidu tuleviku de-
batt on tõepoolest alates mai-
kuust avatud. Sellesse arutelus-
se on igal Eesti inimesel võima-
lik esitada oma ettepanekud ja 
arvamused.

Euroopa Liidu tulevik sõl-
tub suuresti sellest, kuidas liik-
mesriigid ise näevad selle aren-
gut. Kas see toimub sotsiaalkü-
simustes või eelistatakse hoida 
endist joont, kõik see arutelu on 
ees. Neid tulemusi saame mõõta 
ehk aasta pärast, kui inimesed 
on saanud oma arvamuse öelda.

Ajal kui Euroopa Liidu tulevik-
ku arutatakse on reaalses tege-
vuses NATO. Kas NATO vih-
mavari on jätkuvalt ka Ees-
ti kohal sellel ajal, kui välja lü-
litatud transponderitega Vene 
õhujõudude sõjalennukit testi-
vad meie piirialadel pea et iga-
päevaselt.

NATO vihmavari on jätku-
valt ka Eesti kohal. Osalesin hil-
juti NATO välisministrite koh-
tumisel, kus räägiti ka allian-
si edasistest arengutest ja tule-
vasest tippkohtumisest. Nende 
valguses saan küll kinnita-
da, et see liit on tugev. 
Seda ilmestavad 
praegu Eestis 
Tapal paik-
nev brit-
tide juhi-
tav lahin-
gugrupp 
ning 
Ämaris 
asuv Bal-
ti õhutur-
be lennu-
salk, kus hil-
juti võttis Saksa-
maalt oma lennukite-
ga teatepulga üle Itaalia. NA-
TO heidutus toimib ning meie 
õhuruum on valvatud.

Kas on tekkinud head suhted 
ka NATO olulisema riigi USA 
uue administratsiooniga?

Suhted Ameerika Ühendrii-
kide kui suurima NATO liik-
mesriigiga on meil väga head. 
Ühendriikide uus president Joe 

Biden ütles kohe ametisse astu-
mise järel, et on tähtis paranda-
da oma suhteid liitlastega Eu-
roopas. Alustada sellisel ühisel 
lainel on väga tore ning ole-
me kiiresti kokku leppinud ka 
ühised edaspidised kohtumised.

Kui avaneks võimalus kokku-
saamiseks Venemaa välisminist-
ri Sergei Lavroviga, siis milli-
sest teemast alustaksite vest-
lust? Kas sellest, et omavahelis-
te pingeliste suhete tõttu saada-
me vastastikku välja diplomaate 
või sooviga ikkagi ratifitseerida 
kahe riigi vaheline piirileping?

Eesti ja Venemaa suhted on 
praegu pingelised. Muidugi me 
soovime oma idanaabriga hea-
naaberlikke suhteid, aga siinko-
hal on väga oluline, et ka Vene-
maa astuks omalt poolt vastu-
samme. Eeskätt selles vallas, et 
ta täidaks rahvusvahelise õiguse 
põhimõtteid. Nende all me pea-
me silmas Krimmi okupeerimist 
ning et ei rikutaks naaberriikide 
Gruusia ja Ukraina territoriaal-
set terviklikkust. Samuti tähtsus-
tame inimõiguste austamist, mil-
lest iga riik peab kinni pidama.

Kui oleks võimalus kohtu-
da, siis käsitleks kõiki neid tee-
masid. Sealjuures kahepoolseid 
suhteid, kus Eesti jaoks on en-
diselt lõplikult lahendamata pii-
rilepingu ratifitseerimine. Meile 
on tähtis, et see leiaks aset kor-
raga mõlema riigi parlamendis. 

Olete samas öelnud, et piirile-
pingute üle käivad arutelud 

on ülepolitiseeritud. 
Kuidas saaksime 

seda vältida, et 
tulemuseni 

jõuda?
Igal riigil 

on hea kui 
tema piirid 
on paigas 
ja praegu-
sel juhul tä-

hendaks see 
eelõige parla-

mentide heaks-
kiitu. Eesti on ju-

ba eelmise valitsuse ajal 
alustanud piirijoone väljaehita-

mist ning oleks väga hea, kui see 
toimuks heakskiidu saanud piiri-
lepinguga.

Kas lähiajal minnakse selle 
heakskiitmisega edasi?

Seda on raske hinnata. Ees-
ti on omalt poolt sammud as-
tunud ning ootame Venemaa 
poolset tagasisidet.

VÄLISMINISTER: Eestile on oluline, et ühtsed 
digiteenused oleksid olemas üle terve Euroopa

"Ükski Euroopa Liidu otsus ei sünni ilma meie aktiivse osaluseta," kinnitas välisminister Eva-Maria Liimets. Scanpix

Telgitaguste 
mõistmiseks ja 

teiste mõjutami-
seks jääb vahetust 
kontaktist praegu 

vajaka.
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Logopeedidel on käed tööd 
täis, sest õpiraskustega 
lapsi, kes nt loetut ei mõista 
või end piisavalt väljendada 
ei suuda, on üha enam. 
Koroonaaegne kodusõpe 
valas hädas laste raskuste-
le vaid õli tulle. Hädas lapsi 
aitab Tallinna 
õppenõustamiskeskus.

Eripedagoog Marika Lee-
met nentis, et hariduslike eri-
vajadustega laste arv on mär-
kimisväärselt kasvanud. "Li-
saks viibivad lapsed juba va-
rases eas liiga palju eri ekraa-
nide ees ning kodudes ei pöö-
rata piisavalt tähelepanu laste 
suulise kõne arendamisele," li-
sas ta. "Alushariduses ei val-
mistata lapsi piisavalt kooliks 
ette ning alushariduse õppeka-
va jääb sageli omandamata." 

Logopeed Mai Uudevald lisas, 
et suures klassis ei saa õpetajad 
igale õpilasele piisavalt tähelepa-
nu pöörata, mistõttu ka keskmi-
ne õpilane ei omanda piisavalt 
õppekavas ette nähtud teadmisi. 
"Kõik need põhjused suurenda-
vad õpiraskuste ja probleemide 
teket," nentis Uudevald.

Taolisi muresid aitabki lahen-
dada Tallinna õppenõustamis-
keskus. Selle direktor Milena 
Pogodajeva meenutas, kuidas 
nõustamisele tuli viienda klassi 
õpilane, kellel olid kirjutamis-
raskused, kes ei osanud oma ae-
ga planeerida ja emotsionaalset 
tasakaalu leida, vanema sõnul 
oli ka distantsõpe lapsele raske. 

Kindel päevaplaan
Keskus soovitas lapsel käia 

õpiabirühmas, et seal õpi- ja sot-
siaalseid oskusi arenda-
da. Lapse õigekir-
jaoskuse aren-
damiseks soo-
vitas keskus 
vanemal re-
gistreeru-
da nõusta-
miskesku-
se eripeda-
googi juurde 
ning pöördu-
da ka Rajaleid-
ja keskusesse lisa-
toe saamiseks. "Soo-
vitasime ka kindlat päeva-
plaani ja selle järgimist," lau-
sus Pogodajeva. "Nüüd, pärast 
korduvat nõustamist, tuleb laps 
õppetööga paremini toime, on 
rõõmsameelsem ja oskab oma 
tegevusi osavamalt planeerida 
päevaplaanile toetudes. Kool on 
õpilasele pakkunud kaks kor-
da nädalas individuaaltunde 
koolimajas. Vanema sõnul on 
laps muutunud iseseisvamaks, 
on nõus koduseid õppeülesan-
deid täitma, vajadusel küsib abi, 

kuid vajab siiski lisaselgitusi ja 
toetust." 

Pogodajeva sõnul on selli-
sel puhul kindlasti vaja jätkata 
sotsiaalsete oskuste arendamist 
ja pakkuda lapsele positiivset 
tagasisidet eduelamuse saami-
seks. "Emotsionaalse tasakaa-
lu säilitamiseks oleks hea võt-
ta õppenõustamiskeskusest li-
saks veel psühholoogi loovte-
raapia teenust."

Keskuse koordinaator Ruuda 
Lind tõdes, et juba lasteaiaealis-

tel lastel esineb palju lo-
gopeedilisi problee-

me, millega seoses 
on logopeedide 

koormus suur. 
"Algklasside 
lapsed pöör-
duvad sageda-
mini eripeda-
googide poole, 
sest vanemad ei 

oska neid kodus 
piisavalt aidata," 

mainis Lind. 

Olukord kasvas  üle pea
Suurim nõudlus on ka di-

rektor Pogodajeva sõnul prae-
gu  logopeedilise ja psühholoo-
gilise abi ning eri teraapiate jä-
rele. "Pakume mängu-, kunsti-, 
liikumis- ja muusikateraapiat," 
rääkis Pogodajeva. "Koolimees-
kondadel on tihe koostöö koo-
lidega Zoomi kaudu: toimuvad 
ümarlauad, vestlused, koosole-
kud ja nõustamised nii õpilaste 
kui ka õpetajatega ja lastevane-
matega. Ka lastevanemate koos-

olekutel osaletakse veebi vahen-
dusel. Vanemad saavad perete-
raapiat, nõu antakse ka õpetaja-
tele. Nii koolidele kui ka laste-
aedadele pakub keskus haridus-
like erivajaduste teemalisi koo-
litusi, aga ka koolitusi läbipõle-
mise ennetamiseks."

Kodusõppimise aja järelgi on 
raske õpilastel, kes ei ole oman-
danud õpioskusi. "Psühholoo-
giline paine annab tunda eri-
ti teismeliste laste puhul, kes 
ei saanud koroona ajal kohtuda 
oma eakaaslastega, mis on nen-
de jaoks sellel eluperioodil väga 
tähtis," selgitas Lind.

Niisiis võimendas koroonaaeg 
kõiki probleeme. "Õpetajatele tegi 
muret, et inimlikku suhtlust õpi-
laste ja vanematega ei jagunud," 
mainis Lind. "Õpetajate tööpin-
ge kasvas ja seoses sellega suure-
nes ka läbipõlemisoht. Vanemad 
omakorda olid hädas tõsiste käi-
tumisprobleemidega lastega ega 
suutnud kodus olukordi ohjata."

Lind täheldas, et kui varem 
pöörduti nõustamiskeskusse põ-
hiliselt lasteaedade ja koolide 
soovitusel, märkavad vanemad 
nüüd ise enam probleeme ning 
on hakanud ka rohkem pöör-
duma. "Distantsõppe olukorras, 
kus nii lasteaia- kui ka kooliea-
lised lapsed viibivad kodus, on 
vanematel keeruline kõigile abi 
osutada," nentis Lind. "Seetõt-
tu võib vanem näiteks logopee-
di Zoomi tunnis küll osaleda ja 
selle isegi lindistada, aga reaal-
selt tal lapsega koos harjutuste 
tegemiseks aega ei jää."

Ruuda Lind ja Milena Pogodajeva sõnul pakub keskus laste aitamiseks kunsti-, mängu-, liikumis- ja muusikateraapiat.  Albrt Truuväärt

Pirita remondib 
teid kogu suve

Pirital algab taas kvartalisi-
seste teede remont, esimese-
na võetakse ette Purje ja 
Masti tänava kõnniteed. Edasi 
tehakse töid Pirita tee kõnni-
teel Kose teest Maarjamäe 
mälestusväljakuni ja Rummu 
teest Pirita jõe sillani ning Piri-
ta vaba aja keskuse ümbruse 
kõnniteedel. Veel tehakse sel 
suvel taastusremonti Vabarna 
teel  Randvere teest Tolmuka 
teeni, Kikkapuu teel Lodjapuu 
teest Jugapuu põiguni, Pärna-
mäe tee 70 ja 78 vahel, Hiie-
puu, Jaaniku ja Tammetõru tä-
naval, Pärnamäe tee 95 ja 101 
vahel, Kloostri teel, linnaosa-
valitsuse juurdepääsuteel, 
kloostri parklas jm, muu hul-
gas saavad uue katte Lillepi 
pargi kõnniteed. Ehitustööde 
lepinguline maksumus on 774 
000 eurot ja tähtaeg sep-
tembris. 

 

Keskraamatu-
kogu saab Eu-
roopa Kodaniku 
auhinna

31. mail kl 14-15.30 toimub 
keskraamatukogule 2020. 
aasta Euroopa Kodaniku au-
hinna pidulik üleandmine, sel-
lele järgneb vestlusring "Lu-
gemise tulevik – kuidas digi-
põlvkond lugema panna?". 
Arutelu saab jälgida keskraa-
matukogu Facebookis ja 
Youtube’i kanalis. Euroopa 
Kodaniku auhinda annab Eu-
roopa Parlament välja 2008. 
aastast, sellega tunnustatak-
se inimesi ja organisatsioone, 
kes edendavad kodanike vas-
tastikust arusaamist ja ühis-
konna sidusust. Lisainfo  htt-
ps://www.europarl.europa.eu/
at-your-service/et/be-heard/
prizes 

 

Pirita ranna-
metsa kõnnitee 
sai valgustuse
Kahe kilomeetri pikkust Pirita 
rannametsa kõnni- ja kergliik-
lusteed valgustavad nüüd pi-
medal ajal 73 leedvalgustit, 
tänavavalgustus rajati õhulii-
nina, et hoida tee äärde jää-
vaid mände. Kokku paigaldati 
tee äärde 73 puitposti ja sama 
palju leedlampe. Tööd läksid 
maksma 59 600 eurot.

Õpetajatele  
pakub keskus 

abi läbipõlemise 
vältimiseks.

BELOBROVTSEV: Keskus tegeleb 
rohkem kui 4000 õpilasega
"Tallinna õppenõustamis-
keskuses töötavad 
spetsialistid püüa-
vad välja selgita-
da lapse võima-
lused raskusi 
ületada ning 
nõustavad ja 
toetavad eesmär-
gini jõudmiseks nii 
lapsi kui ka nende va-
nemaid," lausus abilinnapea 
Vadim Belobrovtsev.

"Eelkõige räägime esmata-

sandi abist ehk logopeedi, 
eripedagoogi ja 

psühholoogi tee-
nustest," lisas 
Belobrovtsev. 
"Lapsed käivad 
seal kohapeal ja 
nende muredega 

tegeldakse. 2020. 
aasta statistika näi-

tab, et Tallinna õppe-
nõustamiskeskus tegeles mul-
lu rohkem kui 4000 õpilase-
ga."

Kuidas saada õpimurede  
korral tasuta nõu?
• Tallinna õppenõustamiskes-

kuses töötavad spetsialistid 
annavad lastele ja nende va-
nematele eripedagoogilist, 
logopeedilist, psühholoogilist 
ja sotsiaalpedagoogilist nõu. 
Keskus pakub esmast logo-
peedilist abi ka 4-5-aastas-
tele lastele ning koolitusi pe-
redele ja õpetajatele. Nõus-
tamine on tasuta.

• Keskus asub mitmel aad-
ressil. Lasnamäe filiaal te-
gutseb Martsa 2, telefon 
5804 8259, Tondi filiaal 
Tondi 40, telefon 5671 
5802. Tondi keskuse vastu-
võtuajad, mil registreeruda 

saab, on teisipäeviti kl 9-17, 
kolmapäeviti 12-19, nelja-
päeviti 16-19 ja reedeti 9-17.

• Spetsialisti juurde registree-
rimiseks täida ankeet  ko-
dulehel www.tonkeskus.ee 
Ankeedi leidmiseks tuleb 
valida  ülaribal Registreeru!

• Info keskuse kohta oppe-
noustamiskeskus@onk.tln.
edu.ee; koordinaator@ton-
keskus.ee või 5671 5802. 

• Õppenõustamiskeskus 
saab peagi uue osakonna 
ka Lasnamäe põhikoolis 
(Ümera 46), mis on praegu 
remondis.

Õppenõustamiskeskus  
õpetab mängu ja kunsti  
abil lapsi suhtlema



PUHKUS  •  31. mai 2021 •  11

Kai Maran
kai.maran@tallinnlv.ee

Saarel on ju hiljuti valminud 
uus jäätmepunkt, paigalda-
tud infostende ja viitasid, 
korrastatud matkaradu.

Heakorrakuul oli üle linna 
iga päev puhastustöödel 26 kä-
sitööbrigaadi. Aegna saare puh-
tuse heaks andsid oma panuse 
ka Kesklinna valitsuse töötajad, 
linnaosavanema Monika Hau-
kanõmme sõnul lõpetas talgu-
päev saarel sümboolselt Tallin-
na heakorrakuu, mil pandeemia 
tõttu tuligi tänavu suurte ülelin-
naliste koristuspäevade asemel 
keskenduda väiksemaile kogu-
kondlikele talgutöödele. Lisaks 
Aegna saarele koristati näiteks 
Luite asumis, Järve metsa ter-
viserajal ja sealses kettagolfi-
pargis, Kassisabas, Mõigu kal-
mistul ja Kohtu vaateplatvor-
mi alusel nõlval. Toompargis ja 
Koidu pargis korrastati haljas-

tust, istutati põõsaid ja püsilil-
li. Samuti puhastati kesklinna 
rajatisi grafitist.

"Et Aegnalgi oli seda juba 
paar nädalat tagasi tehtud, jäi 
meil prügi koristamise kõrval 
aega tutvuda ka nende uuendus-
tega, mis on teoks saanud tä-
nu rahvusvahelisele ökosaarte 
projektile," ütles Haukanõmm. 
"Saarel on ju hiljuti valminud 
uus jäätmepunkt, paigaldatud 
infostende ja viitasid, korrasta-
tud matkaradu ja tehtud muud-
ki ühes puhkepiirkonnas vaja-
likku."

 Tänu uutele lahendustele 
on võimalik säästa saare loo-
duskeskkonda ka turistide ar-
vu kasvades. Kaardistatud on 
matkarajad ja koostatud rikka 
loodusega atraktiivse puhke-
koha tutvustus (www.tallinn.
ee/aegna/).

Keskkonnasäästlikke turis-
milahendusi rakendavasse Eu-
roopa Liidu projekti "Ökosaa-
red – Urban Eco Islands" oli 

Aegna kõrval kaasatud ka Va-
sikkasaari Soomes.

"Hiljuti lõppenud ökosaarte 
projektiga suunati tähelepanu 
ennekõike säästva loodusturis-
mi arendamisele ja see hõlmas 
ka jäätmepunkti rajamist, sest 

saarel tekkivat prügi poleks lii-
giti võimalik käidelda ilma ra-
jatud taristuta," lisas Tallinna 
jäätmekeskuse juhataja Krist-
jan Mark.

Üle linna kogusid puhastus-
firmad kevadkoristusel kokku 

4015 tonni pühkmeid ja 415 
tonni olmejäätmeid. Iga päev 
tegid tööd keskmiselt 36 täna-
vapuhastusmasinat ning 26 kä-
sitööbrigaadi kokku 51 heakor-
ratöötajaga.

Kristiine pingid pesti linna-
osa valitsuse tellimusel puh-
taks desinfitseeriva survepesu-
ga.  Linnaosa tänavainventari 
pesu hõlmas 25 eri asukohta.

"Oleme kevadkoristuse raa-
mes survepesuriga pesnud Kris-
tiines asuvaid pinke, et paran-
dada nende väljanägemist ja 
ka vältida eri viiruste, bakteri-
te ja haiguste võimalikku levi-
kut," rääkis Kristiine linnaosa 
vanem Jaanus Riibe. "Tänava-
inventar pesti desinfitseeriva 
vahendiga, mis ei vaja eraldi 
maha pesemist, sobib nii puit- 
kui ka metallpindadele ning ei 
muuda pindade väljanägemist."

Jalutajaile nii vajalikke puh-
kepinke tuleb peagi juurdegi. 
"Oleme sel kevadel lisanud meie 
linnaosasse 26 uut pinki, 12 

prügikasti ja 8 mukikaki kas-
ti, asukohtadesse, kuhu elani-
kud soovisid," ütles Riibe. "See 
arv suureneb varsti veelgi ning 
usun, et toob meie inimesi roh-
kem õue aega veetma ja nauti-
ma kauneid rohealasid." 

Linnaosade lepingupartne-
rid koristasid lisaks veel 1340 
tonni ning asutuse Kadrioru 
Park hooldusüksus ligi 200 ton-
ni pühkmeid. Tänavate pesuks 
ning imurite eelniisutuseks ku-
lutati ühtekokku ligikaudu 10 
000 m³ vett.

Heakorrakuu infovoldik an-
ti seekord välja elektroonilise-
na ja sealt leiab huvitavat tea-
vet linnakeskkonna, lindude-
loomade, jäätmete, mänguvälja-
kute ja kalmistute kohta, samu-
ti kinnistuomanikule vajalikku 
infot ja kontake, kuhu pöördu-
da linna heakorda puudutava-
tes küsimustes. Lugeda saab 
seda aadressil https://www.tal-
linn.ee/est/heakorrakuu/Hea-
korra-ABC-2

Aegnat aitasid puhtaks muuta ka Kesklinna valitsuse töötajad.
Tallinna Kesklinna Valitsus

pealinn@tallinnlv.ee

Tallinnas võib suvise resto-
ranide nädala ajal einesta-
da parimates restoranides 
ning Tallinn Cardiga tasuta 
aega veeta enam kui 40 
muuseumis.

4. ja 5. juunil ootab lau-
luväljakul huvilisi suur Tal-
linna toidutänav. Tänavatoite 
igale maitsele pakuvad Balti-
maade, Soome ja Rootsi tegi-
jad, kes täidavad lauluvälja-
ku 500-meetrise peaallee. Tut-
vuda saab viimaste trendide-
ga tänavatoidus. Müügil on nt 
burgerid, poke bowlid ja Itaa-
lia jäätis. Valitakse ka parim 
tänavatoit. Lauluväljaku me-
repoolses osas saab kuulata 
esinejaid ning diskorite ette-
asteid. Lapsi ootab töötuba-
de ja mängude ala ning suur 
Tivoli lõbustuspark.

Külastajad saavad ka ise 
kokkade abiga tänavatoitu val-
mistada. Sissepääs festivalile 
maksab 2 eurot. Tutvu sünd-
musega https://lauluvaljak.
ee/et/sundmused/suur-tallin-
na-toidut%C3%A4nav

Raha jääb siia
See sündmus on osa laie-

mast turunduskampaaniast, 
kus linn meelitab puhkajaid 
oma aega soodsalt ka Tallin-
nas veetma. Kuna välisreisile 
minna on veel tülikas ning ko-
halikud ettevõtjad on koroo-
nakriisis kannatada saanud, 
korraldas Tallinn ettevõtjate 
seas küsitluse, et teada saa-
da, millist toetust nad linnalt 
ootavad. Sealt  tuli välja, et 
firmad soovivad linna abi tu-
rundamisel. Nüüd käivitaski 
Tallinn suvise siseturu 
kampaania turis-
mi elavdami-
seks krii-
si ajal. 
Eest-
laste-
le suu-
natud 
kam-
paania 
kestab 
ligi kolm 
kuud. Sel-

le jooksul aitab linn 
esile tõsta kogu-
pere atraktsioo-
ne, muuseume, 
söögikohti ning 
majutust. Ees-
märgiks on pak-
kuda kohalike-

le põnevat avas-
tamist meie oma 

pealinnas.

"Eesti inimesed viivad igal 
aastal Eestist välja 800 miljo-
nit eurot, mis läheb teistele tu-
rismipiirkondadele," ütles abi-
linnapea Aivar Riisalu. "Kui 
me suudaksime poole sellest 
üle Eesti eri  majutusasutus-
te, lõbustusasutuste ja atrakt-
sioonide vahel ära jagada, siis 
oleme tegelikult päästnud oma 
turismimajandust päris kor-

ralikult. Tallinn tahab, et tal 
oleks siin selge roll."

Juuni algusest algab nt koos-
töö 22 Tallinna hotelliga, kes 
pakuvad kahe nädala vältel 
majutust "3 ööd 2 hinnaga". 
"Üheskoos on ikka parem neid 
asju teha kui nii, et igaüks oma 
mäe otsas pusib," ütles Go Ho-
tel Shnelli tegevjuht Alver Pu-
part. "Pigem kõik jooksevad 

puhkama teistesse kuurortlin-
nadesse, aga praegu on kohali-
kel suurepärane võimalus tul-
la keset suve Tallinnat avasta-
ma. See tasub ära, sest meil 
ruumi on ja hinnad on sood-
samad kui Tartus, Pärnus või 
kuskil mujal populaarses ko-
has. Kes ei taha seal trügida, 
kasutagu seda Tallinna kam-
paaniat ära."

Lisaks kingib linn omalt 
poolt majutujale 24 tunni Tal-
linn Cardi, mis tagab tasuta sis-
sepääsu enam kui 40 muuseu-
misse. Samuti saab kaardiga ta-
suta sõita linna ühistranspor-
dis ning soodustusi eri poodi-
des, restoranides jm. Ühe täis-
kasvanu kaardiga saab kaasa 
võtta kuni kaks alla seitsme-
aastast last.

11.-17. juunini saab Tallin-
na restoranide nädala raames 
külastada soodushinnaga pa-
rimaid linna söögikohti. Ava-
tud on veel toidutänavaid ja 
kavas on mitmeid üritusi. Jäl-
gi https://www.tallinnrestau-
rantweek.ee/?restaurantplatz 

Rongisõit saarel
Kindlasti tasub suvel külas-

tada Tallinna kolme suuremat 
meresaart – Aegnat, Naissaart 
ja Pranglit –, kuhu laevasõit 
kestab umbes tunni. Kõik saari 
saab külastada nii omapäi kui 
ka giidiga, samuti võib saartega 
tutvust teha rattasadulast või 
veoautokastist, Naissaarel ise-
gi rongivagunist. Kõigil saar-
tel leidub ka ööbimis- ja eines-
tamiskohti. Aegnale pääsemi-
seks vaata laevade sõidugraa-
fikut veeteed.com , info saare 
kohta www.tallinn.ee/aegna.

Kogu info Naissaare koh-
ta ekskursioonidest kultuuri-
sündmusteni ning eri alustega 
saarele pääsemise võimaluste-
ni, ka Aegna ja Prangli tuu-
rid vt. www.sunlines.eu  Infot 
Naissaare vaatamisväärsuste, 
matkaradade ja muu praktilise 
kohta leiad naissaar.ee. 

Prangli sõiduinfo www.tuu-
leliinid.ee , privaatreisi telli-
miseks www.pranglireisid.ee

Tallinna turism on koroona-
pandeemia tõttu saanud kõige 
rohkem kannatada, kuna pea-
mine sissetulek tuli just välis-
maa turistidelt, kelle külas-
tuste arv 2020. aastal langes 
65%. Olukorda võivad päästa 
Eesti ja miks mitte ka Tallin-
na enda elanikud.

Naissaarega  
võib tutvuda isegi 

rongivagunist.

PUHKUS LINNAS: 
Külastajaid ootavad 
toidualleed ja soodsad 
hotellid

Heakorrakuu lõpetas talgupäev Aegnal

Suveürituste sisse mahub ka restoranide nädal, 
kus Tallinna parimad söögikohad pakuvad  

soodsalt oma roogi. Pildil Olde Hansa juhataja  
Aile Laansalu, foto on illustratiivne. Rene Suurkaev
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3. juunil tähistab oma 75. 
sünnipäeva loomaaia endine, 
legendaarne direktor Mati Kaal. 
Kuna Kaal puistab lugusid na-
gu varrukast, oli Pealinnal lau-
sa lust teha temaga intervjuu.

Kuidas loomad loomaaias käitu-
vad? Räägitakse, et metsas on 
hunt hoopis teine loom.

Tihti on olnud loomaaias 
vaidlusi inimestega, kes väida-
vad, et need on teil siin puuris 
koerad, mitte hundid, sest hun-
did käituvad metsas teistmoodi 
– neil on kõrvad lidus ja saba 
jalge vahel. Aga teil siin puu-
ris nad liputavad saba ja niut-
suvad nagu koerad.

Sellele on väga lihtne sele-
tus. Intelligentse olendina hak-
kab hunt loomaaias inimesega 
suhtlema. Näeme sootuks teist-
sugust käitumist, sest hundil on 
peas teised mõtted. Ta liputab 
ka saba, kui tahab. Loomaaias 
tahab hunt inimestele öelda: 
väga hea, et te sinna barjääri 
taha jääte, sest siin puuris on 
minu territoorium ja saage tut-
tavaks, siin on minu proua ja 
minu lapsed ja nii edasi.

Kui inimene hunti metsas 
näeb, siis hunt temaga ju ei rää-
gi, see on lihtsalt hundi keha-
keel, mida ta tahab inimest nä-
hes väljendada. Metsas on tal 
umbes selline sõnum, et mida 
sa, kurat, siin minu maa peal 
teed. Inimene arvab, et hunt 
on tema maa peal, aga hundi 
arvates on ikka inimene just 
tema maa peal ja häirib teda 
oma kohalolekuga.

Te olete küll mõned aastad pen-
sionil, aga kui palju tuleb teil 
seniajani unes ette olukordi, et 
ajate mööda linna taga mõnd 
loomaaiast plehku pannud elu-
kat? Neid asju ikka juhtus ju?

On tõsi, et olmeprobleemi-
de lahendamist ma unes ei näe, 
kuid loomaaeda ja sealseid asu-
kaid ikka küll.

Loomaaia vanas asukohas 
Lasnamäe veeru all teinekord 
loomad ikka lahti pääsesid, sest 
seal ei olnud need puurid ka 
nii kindlad nagu praegu. Sa-
mas midagi hullu ka ei olnud, 
sest putku panid ikkagi min-
gid ohutumad loomad, ja ega 
ma ikka ise ei jooksnud mööda 
tänavat neid elukaid taga aja-

des. Mäletan, et näiteks saar-
mast on püütud ikka päris mitu 
korda. Kord oli ta läinud Nar-
va maantee kohviku keldris-
se, kus oli veeavarii tõttu en-
dale meeldima hakanud veeko-
ha leidnud. Ja kui mõni loom 
lasigi jalga, siis õhtuseks söö-
giajaks tuli ta ikka tagasi, ku-
na kõht läks tühjaks ja ta tea-
dis, kus süüa saab.  

Kes loomaaia loomadest on teil 
kõige rohkem südames olnud?

Eks need, kellega on rohkem 
olnud pistmist. Kuigi minu põ-
hitöö oli administratiivne, siis 
mõne loomaga sai ka rohkem 
tegeletud. Näiteks Amuuri leo-
pard oli üks sellistest, kellega 
ma palju tegelesin. Ja kasvõi 
seesama Euroopa naarits, kelle 
päästmisega on Tallinna looma-
aed kogunud kuulsust üle maa-
ilma. Ma otsisin selle projekti 
jaoks ülikoolist välja noorme-
he, kellest nüüd on saanud mi-
nu ameti jätkaja.

See ülemaailmselt tuntud 
loomaia edulugu õnnestus just 
tänu Tiit Maranile. Ta võttis as-
ja tõesti südamega. Ja kui veel 
lemmikutest rääkida, siis habe-
kotkas oli ka see, kellega ma 
rohkem tegelesin.  Samuti jää-
karud. Ja oli veel teisigi, kes nii 
unes kui ilmsi vahel mulle end 
ikka ilmutavad. Kurje loomi po-
le üldse olemas. Inimloom on 
ainuke, kes on kuri. Ei ole ole-
mas ka ühtegi lolli looma. Kui 
mõni loom võib inimesele kum-
maline või lausa jabur tundu-
da, siis see tuleb ikka sellest, 
et inimene ei saa aru, mis ni-
šis see loom elab.  

Tallinna loomaaia edulugu on 
olnud Euroopa naaritsa popu-
latsiooni taastamine Hiiumaal.  
Aga kas meie loomaaial on rää-
kida veel mingi kaduma haka-
nud liigi elule aitamise lugu?

Neid lugusid on palju, sest 
meil on õnnestunud edukalt pal-
jundada üsna mitmeid elukaid, 
kelle puhul on seda peetud üs-
na raskeks. Kõik sõltub ka või-
malustest. Kui loomaaed oli Las-
namäe veerul, siis ju polnud 
võimalik kuigi edukalt palju-
sid loomi pidada. Siis me otsi-
sime mäestikuloomi, keda seal 
nõlva peal oli hea pidada. Nii 
tekkis meil maailma parim kal-
jukitsede ja mägilammaste kol-
lektsioon. Uues asukohas Ves-
kimetsas tuli hakata kunstlikult 
mägesid rajama. Aga see töö 
kaljukitsede ja mägilammaste-
ga on Tallinna loomaaias siia-
maani märkimisväärne.

MATI KAAL: Ükski loom pole loll ega kuri, raskel hetkel  
olen jalutanud arvuti tagant nende juurde nõu kuulama
"Loomaaias liputab hunt inimesele saba ja niutsub na-
gu koer, et saage tuttavaks, siin on minu proua ja mi-
nu lapsed," lausub loomaaia kauaaegne direktor, nüüd 
pensionär Mati Kaal. "Metsas aga vaatab hunt ini-
mest, et mida sa kurat siin minu maa peal teed. Met-
sas on inimene just hundi maa peal ja häirib teda oma 
kohalolekuga."

Tänapäeva loomaaedades on 
kasutusel loomade elu kohta 
andmete kogumise ja salvesta-
mise süsteem. Ja kui on tegu 
haruldasemate või ohus liikide-
ga, keda polegi võimalik loo-
dusest kätte saada, siis saabki 
kõigi loomaaedade peale kok-
ku juba niisuguse loomade hul-
ga, mis annab mingi statistilise 
tõepärasuse. Nii et töötatakse 
rohkem koos ja igaüks aitab se-
da liikide säilitamist edasi viia.

Kui suureks imeks võime pida-
da, et tehistingimustes peetud 
loomad saavad järglasi?

See ei ole ime, vaid üks loo-
maaia töö tulemus. Seda võib 
võrrelda näiteks toalillede elu-
ga. Mõnel õitsevad nad regu-
laarselt, aga teisel ei hakka ku-
nagi õitsema. Kõik sõltub sel-
lest, kui hästi on suudetud te-
hisoludes tagada liigile need tin-
gimused, mida ta vajab eluks 
ja paljunemiseks. Sama asi on 
loomaaias. Mõne eluka pu-
hul on nende tingimuste 
loomisega lihtsam hak-
kama saada, teistega 
peab rohkem vaeva 
nägema. Aga kui luua 
selline olukord, mis 
neil loomadel on loo-
duses, siis saab nad 
küll panna paljunema.

On peetud üsna harul-
daseks, et Amuuri 
leopardil sünniksid 
loomaaias järglased. 
Aga Tallinna loo-
maaias on see am-
mu juba juhtunud.

Jah, see on maail-
ma kõige haruldasem 
leopardi alamliik, keda 
elab looduses umbkaudu 
ainult nelikümmend isen-
dit. Selle tõttu on nende ge-
neetiline mitmekesisus samuti 
vaesestunud. Sama lugu on mui-
de ka India lõvidega. Vähene 
isendite arv teeb asja keeruli-
seks nii looduses kui ka looma-
aias. Meie Tallinna loomaaias 
olime jah kõige esimesed juba 
Nõukogude Liidus, kelle leo-
pardid loomaaias järglasi 
said. Ka kogu maail-
mas oli seda juh-
tunud ainult 
paa-

ris loomaaias. Tol ajal valitses 
loomaaialoomadega ka teine 
olukord kui praegu – siis veel 
loomi osteti ja müüdi loomaae-
dades. Nõukogude riik tahtis 
saada iga asja eest kõva valuu-
tat. Kui õnnestus püüda loodu-
sest mõni haruldane loom kinni, 
siis müüdi see läände kõva ra-
ha eest maha. Ja selle tõttu tek-
kis probleem korralike loomade 
leidmisega, kes võiksid järglasi 
saada. Kui mina alustasin 1968. 
aastal tööd loomaaias, siis oli 
siin kaks isast Amuuri leopar-
di. Terve NSV Liidu peale oli 
neid kokku kuus isast loomaae-
dades, aga mitte ühtegi emast, 
sest need olid kõik läände müü-
dud. Siis me hakkasime mõt-
lema, mis nipiga saada üldse 
emast looma. Kuna tolleaegne 
direktor Karoly 
Stern 
oli 

olnud Eesti NSV välisminist-
ri Arnold Greeniga koos sõja-
väes, siis tema allkirjaga kir-
jadega pommitasime Moskvat, 
kuni ükskord oli sattunud kel-
legi püünisesse selline emaleo-
pard, kelle sabaotsast oli tükk 
ära. Võimalik, et see saba läks 
lühemaks kinnipüüdmise käi-
gus. Ilmselt oldi meie kirjadest 
nii tüdinetud, et nad andsid sel-
le looma meie käsutusse ja Tal-
linna loomaaed sai võimaluse 
haruldast leopardi paljundada. 
See juhtus 1975. aastal. Aga 
peale seda on nende leopardi-
de järelkasvu ju veelgi Tallin-
nas nähtud. Hiljem õnnestus 
saada loomi ka välismaa loo-
maaedadest. Siis juba ei müü-
dud loomi, vaid loomaaedade 
vahel hakkas kehtima jaotus-
kava. Me saime Berliinist Tar-
ma-nimelise emaslooma, kes 
on üles kasvatanud viis-kuus 
pesakonda. Vanad kogemused 
on tulnud muidugi kasuks, aga 
praegu käivad asjad ikka koor-

dineeritult maailma looma-
aedade vahel ja jälgitak-
se ka loomade vereliini 
ning antakse soovitusi, 
kuidas elujõulisemaid 
järglasi tekitada.

Miks on oluline jäl-
gida, et ükski liik ei 

kaoks?
Kõikidel 

loomadel on 
seos kõigi 

ülejäänud elu-
katega. Selle-

pärast ongi vä-
ga oluline, et nad 

kõik ikka olek-
sid olemas ja täi-
daksid oma koh-
ta, nagu see loo-
duses on välja ku-
junenud. Kui nüüd 
üks liik kui lüli sel-

lest ahelast välja ku-
kub, siis algab ahel-

reakstioon, mis võib lõ-

Nii nagu on loo-
maaia sümbol 
selle esimene 
loom ilves, on 
saanud sama 
paiga sümbo-
liks ka üks selle 
pikaajalisemaid 
direktoreid Mati 
Kaal.  Scanpix

Ivo Karlep
ivo.karlep@ 
tallinnlv.ee
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puks bumerangina ka inimese-
le endale kuklasse tulla.

Millised liigid veel eriti ohus 
on?

Ninasarvikutega on sama lu-
gu, nagu oli Amuuri leopardi-
ga. Nende seis on looduses väga 
täbar ja loomaaias elavad isen-
did võivad olla väga õnnelikud. 
Kuigi ka seal pole nad enam 
väljaspool ohtu enam. Prant-
susmaal oli juhus, et looma-
aias külastajate silma all tap-
sid salakütid ninasarviku, võt-
sid talt sarve ning jõudsid sel-
lega kaduda enne, kui sünd-
muskohale jõudsid asjaomased 
inimesed. Ninasarviku sarv on 
ju nahamoodustis, mitte kolju 
külge kinnituva luu, selle ma-
halõikamiseks ei kulu minutit-
ki. Asjad on ikka hullud. Selle-
ga on nii, nagu Einstein kuna-
gi ütles, et on kaks ilma piiri-
deta asja – universum ja inim-
lik lollus. Ninasarviku sarv on 
samast ainest, millest moodus-
tuvad inimese küüned ehk ke-
ratiinist. Aga inimeste usk on 
nii suur, et sellega annab imet 
teha. Arvatakse, et ninasarvi-
ku sarv ravib kõiki haigusi. Ma 
olen seda enne öelnud ja kor-
dan veel, et inimkond on na-
gu pahaloomuline kasvaja maa-
kera turjal.

Kas võib öelda, et loomad on 
loomaaia puurides vangis?

Loomaaiad ongi ju hoidmas 
liike, kes vabas looduses min-
gil põhjusel on ohtu sattunud. 
Tegelikult peaks loomaae-
du võrdlema inimes-
te maail-

ma saatkondadega. Need ini-
mesed, kes töötavad diplomaati-
dena, on ka sunnitud elama tei-
ses kliimas, teistes oludes, võõ-
ras kultuuriruumis, millega nad 
pole harjunud. Ja diplomaadid 
siis tutvustavad oma maad, sel-
le inimesi, kultuuri, tööstust ja 
kõike muud nende kohalike ini-
meste abiga, kes on sinna saat-
konda tööle võetud. Samuti on 
ka loomad loomaaias oma re-
giooni esindavad saadikud, kes 
kohalike loomaaiatöötajate abi-
ga end kohalikule rahvale esit-
levad ja tutvustavad. Üks nel-
jast loomaaia funktsioonist ongi 
see diplomaadi roll. Ja see on 
ka osa loodusharidusest, mida 
need loomad aitavad siis oma 
kohalolekuga samuti edenda-
da. Võime ju asja vaadata ka 
nii, et kõik loomaaia loomad 
on ühtlasi diplomaadid.

Lisaks on loomaaedade täh-
tis roll teadusasutustena. Loo-
made elus on palju valdkondi, 
mida polegi võimalik teisiti uu-
rida, kui pidada neid loomaaia 
tehislikes tingimustes. Samas 
käituvad loomad tehistingimus-
tes elades teistmoodi kui loo-
duses. Looduses nad kardavad 
inimest. Nad aduvad inimese 
lähedalolu palju varem kui ini-
mene neid avastab, ja nad ongi 
kaitseseisundis. Aga tehistingi-

mustes on nad harjunud 
sellega, et inimesed on 
lähedal ja midagi san-
ti neile ei põhjusta ja 
nad minetavad oma 
kaitsehoiaku.

Mida me igaüks 
peaksime tegema, et 
loomi väljasuremise 
eest kaitsta?

(Naerab.) Eks 
peame mõistuse-
le tulema. Ülikoo-
lis minu esime-
ses loengus sõ-
nas õppejõud, et 
maailm on ka-
tastroofi äärel, 
sest kolm ning 
pool miljardit 

inimest ei mahu 
enam planeedile 
ära. Aga mis pilt 

on nüüd? Ini-
meste arv on 
poole sajan-
diga enam 
kui kahe-
kordistu-
nud ja loo-
dusel po-
le enam 
varsti 

üldse ruu-
mi. Inime-

ne peaks 
oma te-

ge-

vust tagasi tõmbama. Kas ta 
seda suudab teha, on iseasi. Sel-
les suhtes me võime näha prae-
gusi pandeemiaid ka kui loodu-
se immuunreaktsiooni.

Inimene on kodustanud ka hul-
ga loomi, aga ei käitu alati  nen-
degagi hästi.

Nojah, see on juba nende 
konkreetsete inimeste prob-
leem. Tõenäoliselt oligi see hunt 
esimene, keda kodustama ha-
kati ja kellest sai koer. Üle-
jäänud tulid riburada pidi jär-
gi. Kodustamine käib praegu-
gi, sest meie jaanalinnufarmi-
de jaanalinnud on ju ka põhi-
mõtteliselt kodustatud.

Need inimesed, kes võtavad 
asja ainult emotsiooni pinnalt, 
leiavad, et igasugune looma-
pidamine on sant. Aga on ju 
neid, kes arvestavad loomade 
pidamisel elukate vajadustega 
päris hästi. Ja need kodusta-
tud vormid on nii palju muutu-
nud, et ega nad looduses enam 
toime ei tule.

Olete kasvanud Saaremaal  Pöi-
de vallas Mui külas. Kuidas teie 
enda huvi maapoisina looduse ja 
loomade vastu alguse sai?

Loodushuvi oli mul kaasa 
sündinud, täiesti loogiline as-
jade käik ju, et maapoiss tun-
neb huvi loomade ja kogu elava 
looduse vastu. Ma olen palju ka 
sellest rääkinud, et minu kirja-
nikust tädi pani juba siis tähele, 
et see poiss tunneb rohkem tai-
mi kui keskmine täiskasvanu.

Kas olite siis ka selline, nagu 
kuulus inglane Gerald Durrell 
oma tuntud raamatus iseennast 
kirjeldas? Kas tassisite samuti 
koju igasuguseid elukaid, kellega 
kõik pidid siis koos elama?

Jah, Durrell oli enam-vähem 
samasuguse kiiksuga nagu mi-
na. Eks ma tassisin lapsena ko-
ju samuti igasugust seltskonda 
alates konnakullestest ja triito-
nites lõpetades kaanide ja nasti-
kutega. Pidasin neid samuti ko-
dus ja tegin vaatlusi. Omal ajal 
tulin Saaremaalt Tallinna reaal-
kooli just sellepärast, et saak-
sin lisaks sellele, mida koolis 
õpetati, teadmisi ka tolleaeg-
sest noorte naturalistide jaa-
mast, mis asus kooli lähedal. 
Tahtsin, et saaks kohe koolist 
sinna minna.

Kui raske südamega te siis lõ-
puks ikkagi oma elutööst Tallin-
na loomaaias loobusite ja ameti 
Tiit Maranile üle andsite?

Temale andsin selle küll ker-
ge südamega üle. Vahepeal, en-
ne seda oli natuke hirm ka, 
kuna linn korraldas uue juhi 
konkursi niisuguste tingimus-
tega, et erialane haridus võib 
kasuks tulla. Ja tagajärjeks oli 
juhiks pürgijate hulgas lai valik 
kandidaate tudengitest trammi-
juhini, kes kõik arvasid, et on 

sobivad loomaaeda juhtima. 
Küllap mõtlesid, et kui va-
namees on nii kaua vastu 

pidanud, ju see siis üks hea soe 
koht peab olema, kus istuda. Tu-
li kokku igasuguseid seikluseot-
sijaid. Aga õnneks konkursi ko-
misjoni eesotsas olnud Mihhail 
Kõlvart oli nii terane, et tuhis-
tas paar esimest konkurssi ära. 
Suutsime vahepeal Tiit Marani-
le augu pähe rääkida, et ta ka 
kandideeriks.

Kui lahkusite juhi kohalt, luba-
site hakata loomaaia juures lap-
si õpetama. Kuidas sellega on 
läinud?

Päris ringitööd ma praegu 
ei tee, aga olen ikka siiamaani 
käinud abiks. Ka sel aastal ju-
hin ekskursioone ja pean loen-
guid. Lastel on looduse ja loo-
made vastu suur huvi. Ja mida 
varem me seda huvi rahuldama 
hakkame, seda parem. Hiljem 
võib see inimlapse kaasasün-
dinud huvi looduse vastu kõi-
gi muude mõjurite tõttu nõrge-
maks jääda. Seda sädet tuleks 
varakult hõõgvel hoida. Püüan 
ka jõudumööda kaasa lüüa.

Olen asutanud osaühingu, 
mille kaudu ma käin üle Eesti 
loenguid pidamas. Ja mitte ai-
nult lastele ei tule seda tead-
mist viia. Väga tänuväärne selts-
kond on ka väärikate ülikooli-
de kuulajaskond. Eks nad anna-
vad omakorda seda sädet eda-
si ka oma lapselastele.

Kooliõpetuses tuleks vist ka 
rõhke asetada nii, et lapsed ju-
ba maast madalast saaksid aru 
teistest liikidest ja nende vaja-
dustest?

Jah. Ja sellega tegeletakse ka 
loomaaedades. Loodusõpetus 
ongi loomaaedade üks põhite-
gevus. Seal on igasugused laste-
ringid, seal viiakse läbi ka koo-
litunde, ses mõttes on ka meie 
loomaaed koolidel igati abiks. 

On riike, kus koolidel on lau-
sa kohustus teatud tunnid koos 
loomaaedadega läbi viia. Need 
on suured  riigid, kus on palju 
loomaaedu.

Ka meil tegeletakse aasta-
aastalt üha rohkem loodusõpe-
tusega, aga kohustuseks neid 
loomaaiatunde muuta ei saa, 
kuna me pole üle Eesti selleks 
suutelised. Tallinnas on olukord 
selles osas kõige parem ja koo-
lid peaksid neid võimalusi koos-
töös loomaaiaga usinasti kasu-
tama. Väga oluline on ka vahe-
tu kontakt lapsel loomaga. Va-
nasti, kui elati enamasti maal, 
kasvasidki lapsed koos loo-
malastega üles. Prae-
gu on meie rah-
vas nii palju lin-
nastunud, et 
loomaaed 
jääbki las-
tele ain-
saks või-
maluseks 
loomade-
ga kon-
taktis olla, 
neid lähedalt 
näha. Aga see 
on lapse emot-
sionaalseks arenguks 
äärmiselt oluline.

Teie eelkäija loomaaia juhi ko-
hal oli Karoly Stern, kes võt-
tis oma tööd samuti väga suu-
re südamega. 54-aastasena viis 
infarkt ta hauda. Kuidas teil on 
õnnestunud ületöötamist välti-
da?

See Streni lahkumine tuli 
meile kõigile tookord ootama-
tult. Ega ma ka ülearu kiita ei 
saa. Kolmkümmend üks aastat 
tagasi sain ka ju infarkti. Aga 
õnneks polnud see väga hull. 
Ega see vastutusrikas admi-
nistratiivne töö ei tule ju sugu-

gi tervisele kasuks. Mina olen 
üritanud ikka, nagu sakslased 
ütlevad – pigem imestada, mit-
te vihastada. Igakord see mui-
dugi ei õnnestu ka. Aga veel 
Karoly Sternist rääkides – 13. 
juunil saab tema sünnist sada 
aastat. See on ka tähistamist 
väärt, kui Tallinna loomaaia-
le mõelda.

Mis aitas teid rasketest hetke-
dest üle, kui tuli mõte, et enam 
tõesti ei jaksa?

Panin siis arvutihiire või su-
lepea kõrvale ja läksin looma-
de juurde. Ajasin nendega na-
tuke juttu ja see aitab siiani! 
Mina rääkisin nendega ja ne-
mad minuga. Nagu Saaremaal 
öeldi - siinpool kuud pole pa-
remat kohta, kus närvi lõdvaks 
lasta. Ja soovitan seda kasuta-
da kõigil – minge loomaaeda 
jalutama.

Kui võtsite loomaaias ohjad en-
da kätte, küllap oli teil siis palju 
unistusi. Mis neist on juba täi-
de läinud ja mis tuleb teoks teha 
Tiit Maranil?

Loomaaia arendamine on lõ-
putu töö. Ei jõua Marangi kõiki 
minu unistusi lõpuni viia. Esi-
mene ja kõige olulisem asi oli 
ikka see, et me sealt Lasnamäe 
alt Veskimetsa saime ümber ko-
lida. Kui Stern  käis mind Tartu 
ülikoolis tööle meelitamas, siis ta 
ütles, et kohe-kohe hakkame ko-
lima. Aga ta jõudis kahjuks en-
ne lahkuda, kui see kolimine tu-
li. Aga lõpuks see kolimine ikka 
õnnestus, suuresti tänu sellele, 
et linna juhtkonnas olid sellised 
inimesed nagu Albert Norak ja 
Zoja Siškina. Ja nüüd jätkab Ma-
ran seda titaanlikku tööd. Küll ta 
saab hakkama. Tallinna looma-
aial on maailmas hea maine, ku-

na Maran on tänu oma teadus-
tööle laias ilmas pal-

ju tuntum kui siin 
Eestimaal. Loo-

maaeda võib 
võrrelda ka 
kindlustus-
firmaga – 
me hoia-
me liikide 
genofondi. 
Kui kusagil 

on juba hä-
da, siis saab 

meie hoitud ge-
nofondi kasutada 

ja ka liike looduses 
taastada. Aga kõik, kes on 

selle tööga rohkem kursis, tea-
vad, et see pole lihtne, kuna ini-
mene on loomade elukeskkon-
na nii põhjalikult ära rikkunud.

Milline on teie sünnipäevasoov 
endale ja ühiskonnale?

Endale, et kui Jumal ikka 
tervist annab, siis kõige muu-
ga saan juba ise hakkama. Ja 
ühiskonna jaoks – et inimene 
ei unustaks kunagi, et ta on 
ise looduse osa ja selle loodu-
se hoidmine on tegelikult ini-
mese enda elus hoidmine.

Saanud kõik Tallinna  
kõrged autasud
• Mati Kaal kasvas ja alustas 

kooliteed Saaremaal Pöide 
vallas Mui külas.

• Lõpetas 1964. a 
Tallinna 2. 
Keskkooli ja 
1969 Tartu 
Riikliku Üli-
kooli bio-
loogia eri-
alal.

• Aastast 
1968 töö-
tas Tallinna 
loomaaias, 
1975. aastast 
direktorina. 1. 
juulil 2016 jäi pen-
sionile.

• Ta on uurinud Eesti (suur)
kiskjaid, nende bioloogiat ja 
ökoloogiat.

• Loodusteaduste ja -kaitse 
propageerija, avaldanud ar-
vukalt selleteemalisi popu-
laarteaduslikke artikleid.

• Kaal on 1991. aastal loo-

dud Eestimaa looduse fon-
di üks asutaja ja nõukogu 

liige. Aastast 1999 
on ta eeskätt 

Euroopa naa-
ritsa kaitsele 

ja nende 
loomade 
Hiiu- ja 
Saare-
maale 
taasasus-
tamisega 

tegeleva 
sihtasutuse 

Lutreola nõu-
kogu esimees.

• 1996. aastal sai 
Kaal Tallinna teenete-

märgi, 2001 Valgetähe III 
klassi teenetemärgi, 2008 
Tallinna raemedali, 2009 
Haabersti elutöö preemia, 
2009 Harjumaa teenete-
märgi, 2014 Tallinna vapi-
märgi ja 2016 Eerik Kumari 
looduskaitsepreemia.

Paraku on inimene 
nagu pahaloomuline 

kasvaja maakera 
turjal.
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Jaak Juske,
ajaloolane

Kolga mõisnik hõivas 
Toompea ning pakkus seda 
Tallinna raele, kel tekkis 
idee sealne linna ahistanud 
aadlike kants ehk Toompea 
loss lammutada ja ehitada 
asemele linnakodanike 
majad.

16. sajandi teises pooles möl-
lanud Liivi sõda viis seniste või-
musuhete purunemiseni, tuues 
Toompeal kaasa põnevad sünd-
mused. Teatavasti jagunes Tal-
linn kuni 1878. aastani Lüübeki 
õigusele toetuvaks all-linnaks 
ning Toompeaks, kus kehtis 
maa- ehk rüütliõigus. Toompea 
jagunes omakorda Väikeseks ja 
Suureks linnuseks, maaisanda 
linnuseks ja aadlimeeste linna-
osaks Toomkiriku ümbruses. 

Liivi sõja alguses 1558. aas-
tal valitses Toompeal maaisan-
dana Liivi ordu. Sama aasta su-
vel läks aga ülalinn lühikeseks 
ajaks otsapidi Taani kuningale. 
1558. a suvel haaras Taani ku-
ninga vasall Kolga mõisas Chris-
toph von Münchhausen Tallin-
na komtuuri Franz von Siegen-
hoveni kaasabil Toom-
pea Väikese linnuse 
oma kätte ja kuu-
lutas end Taani 
kuninga ase-
halduriks 
Liivimaal, 
väites, et 
Taani võim 
Põhja-Ees-
tis on taas-
tatud. Et ta 
aga kunin-
gas Christian 
III varem oma 
avantüürist ei infor-
meerinud, ei saanud ta 
ka mingit toetust. Münchhau-
sen pakkus Toompead seepeale 
Tallinna raele, kel oli isegi huvi 
see endale saada, loss lammuta-
da ja sinna linnakodanike ma-
ju ehitada. Muide, ka Tallinna 
kodanikud kaldusid toona toe-
tama Taani kuningat uue maa-
isandana. Veel oli elus mäles-
tus kunagisest Taani ajast. Ku-
ningas aga kartis rikkuda suh-
teid Vene tsaari Ivan IV-ga. Sa-
ma aasta novembris võttis Lii-
vi ordu Toompea Väikese lin-
nuse tagasi. 

Sõda kestis aga edasi. 1561. 
aasta juunis vandus Tallinna 
raad koos Harju-Viru rüütel-
konnaga Vene vägede hirmus 
truudust Rootsi kuningale. Or-
du keeldus aga Toompea Väi-
kest linnust loovutamast. Nii pi-

did rootslased Claes Christens-
son Horni juhtimisel ja Tallin-
na linna toel Toompead kuus 
nädalat piirama ja pommita-
ma, enne kui see Rootsi ku-
ningale alistus. Üheksa aastat 
hiljem puhkes ülalinnas aga 
omamoodi kodusõda.

Põgenemine kemmergu 
kaudu

7. jaanuaril 1570 vallutas 
Klaus Kursell koos oma allu-
vate rittmeistritega maksma-
ta palga saamiseks Toompea 
endise ordulossi. Mõisamehed 
said lossi kaitsemeeskonnast ja-
gu ning võtsid kuberneri koos 
naise ja lapsega vangi, on kir-
jutanud Andres Parve.

18. jaanuaril sõlmiti kuber-
neriga kokkulepe, mille ko-
haselt lasti kuberner koos lä-
hedastega vabadusse ning le-
piti kokku, et Toompea loss 
jääb mõisameeste kätte ku-
ni järgmiste suvistepühadeni, 
kuni rootslased oma võla ära 
maksavad.

Samal ajal pakkus tsaar Ivan 
IV Saaremaad valitsenud Taa-
ni printsile hertsog Magnuse-
le Liivimaa kuninga tiitlit. Se-
ni Magnusele lootnud Lääne-

maa aadel hoidis nüüd 
kas Poola või Root-

si poolele.
Hertsog 

Magnus lep-
pis Klaus 
Kurselli-
ga kokku 
Toompea 
üleand-
mise taan-
lastele. En-

ne Mosk-
vasse mine-

kut saatis Mag-
nus Kurselli väe tu-

gevdamiseks 200 mus-
ketäri Saaremaalt. Nende kait-
seks lähetas Kursell vastu kaks 
lipkonda ratsameestest mõisa-
mehi, mille tõttu Tallinna gar-
nison oluliselt nõrgenes.

24. märtsil 1570 tungisid 
rootslased, kelle käsilased 
olid eelnevalt lossi valvu-
rid purju jootnud, 300 mehe-
ga läbi müüriaugu Toompea 
linnusesse ning võtsid Klaus 
Kurselli koos tema meeste-
ga vangi. Mehed hukati pea 
mahalöömise läbi sama aas-
ta 3. juunil.

Oma onu alluvuses võidel-
nud Jürgen Farensbachil õnnes-
tus aga läbi danskeri ehk müüris 
oleva kemmerguaugu linnusest 
alla ronida ja Läänemaale põge-
neda. Vana dansker on Toom-
pea välismüüris praegugi alles. 

Selle lähedal, kõrgeimal korru-
sel asub nüüd riigikogu kohvik.

Liivi sõja lõpuks loetakse 
1583. aastat. See aga ei tähen-
danud keeruliste aegade lõp-
pu siinkandis. Põhja-Eesti kuu-
lus luterlikule Rootsile, Lõuna-
Eesti koos Läti aladega aga ka-
toliiklikule Poolale. Kuus aas-
tat pärast sõda toimus Toompea 
lossis ajalugu muutnud krooni-
tud peade kohtumine.

Õige pea pärast Rootsi või-
mu algust võeti ette Toompea 

Väikese linnuse ümberehitus. 
Töid juhatas esialgu Anders 
Larsson Målare, kes on Root-
si kunstiajaloos tuntud seoses 
Gripsholmi lossi ehitusega. Üm-
berehitustööd sai uue hooe, kui 
Rootsi kuningaks tõusis 1569. 
aastal Johan III. Keskaegne or-
dulinnus tuli muuta väärikaks 
renessansslossiks. 

Tähtsaim uuendus oli täna-
seks hävinud riigisaal, mis ehi-
tati piki eeslinnuse läänepool-
set müüri. Töid juhatas Anto-

nius Poliensis, hiljem Hans von 
Aken. Saal oli 25 m pikk ja 
11 m lai ning sellel oli puust 
lagi. Üles riigisaali viis lossi-
õuelt kahepoolne paraadtrepp, 
mis lõppes avatud rõduga, ees-
kuju võeti Stockholmi kunin-
galossist. Linnuse läänemüüri 
raiuti tänaseni säilinud kolm 
suurt akent, mis andsid saali-
le külluslikult valgust.

Riigisaal ja kuninglikud elu-
ruumid olid valmis, kui 1589. 
aasta augustis kohtusid Tallin-

nas Johan III ja tema poeg Si-
gismund, kes oli üheaegselt nii 
Poola kuningas kui Rootsi troo-
nipärija. Kultuuriloolane Hans 
Lepp on kirjutanud, et amet-
likult pidid Johan III ja Sigis-
mund arutama, kuidas Rootsi 
ja Poola võiksid koos end kaits-
ta ähvardavate venelaste eest. 
Tegelikult oli aga plaanis aruta-
da Sigismundi loobumist Poo-
la troonist. Johan III lootis, et 
Sigismund tuleb pärast kohtu-
mist temaga Rootsi. 

Johan III saabus Tallinna 5. 
augustil 1589. Temaga koos ka 
kuninganna Gunilla Bielke, sa-
muti mitmed riiginõukogu liik-
med ja 3000 sõdurit. Kunin-
gas ja kuninganna elasid los-
sis, sõdurid majutati linna. Kol-
me nädala pärast saabus ku-
ningas Sigismund, saatjaskon-
nas õde printsess Anna, mit-
med Poola senaatorid ja muud 
aadlikud, samuti 2000-meheli-
ne väesalk. Kohe tõusis Rootsi 
ja Poola sõdurite vahel tõsine 
riid, oli ka tapetuid.

Isa ja poja tüli
Kroonika jutustab, kuidas Si-

gismund juhiti lossis ühte ruumi, 
kus seisis hõbedane troon, mis 
oli nii suur, et sinna oleks või-
nud kolm inimest istuma mah-
tuda. Kummalgi pool trooni oli 
sammas, millel ilutses kaks kul-
latud krooni. Arvatavasti seisis 
see troon uues riigisaalis.

Igatahes oli Sigismund vae-
valt kohale jõudnud, kui salaja-
sed loobumisplaanid tulid ava-
likuks ja läksid liikvele kuul-
dused, et Johan III tahab po-
ja endaga Rootsi viia. See te-
kitas rahutusi mõlemas leeris. 

Pärast pikki läbirääkimi-
si kokkuleppele ei jõutud ning 
Sigismund võis septembri lõpus 
tagasi Poola minna. Johan sai 
siiski Poola senaatoritelt lubadu-
se, et Sigismund võib mõne aja 
pärast Rootsi sõita. Kibestunud 
Johan III lahkus Tallinnast mõni 
päev hiljem. Ta ei näinud oma 
poega enam kunagi. Luhta läi-
nud kohtumine avaldas Rootsi-
Poola suhetele väga negatiivset 
mõju, tuues hiljem kaasa Eesti 
alasid laastanud sõjad kahe rii-
gi vahel, mis viisid kuni 1710. 
aastani kogu Eesti Rootsi ku-
ningriigi võimu alla.

Artikli koostamisel on kasu-
tatud Juhan Maiste raamatut 
"Refuugium", Hans Lepa ar-
tiklit "Rootsi mälestised Ees-
tis" ning Andres Parve artiklit 
"Ühe Eestimaa päritolu väe-
pealiku sõjateest".

Liivi sõja ajal piirasid ja pommitasid 
rootslased Toompead tallinlaste abiga

Ettevõtluskonkursi Tallinna 
eriauhinna pälvis sel aastal 
Mustamäe gümnaasiumi 
abiturientide Henri Pihelga 
ja Ats Oskar Laansalu ette-
võte DeepPeat, kelle loodud 
turbamatist võib saada olu-
line keskkonnareostuse vä-
hendamise abivahend. 

DeepPeat pakub loodussõb-
ralikku alternatiivi õlireostuse 
koristusel, mis ei tekita kahju 
keskkonnale toodete valmista-
misel ega ka vee või maa pinna 
koristamisel õlireostusest. "Noo-
re ettevõtte DeepPeat roheline 
maailmavaade ja rahvusvaheli-
se potentsiaaliga äriidee sobib 
hästi kokku Tallinna arengu- 

strateegia eesmärkidega," sõnas 
abilinnapea Aivar Riisalu. Val-
minud turbamatid tulid toime 
rapsi-, mootori- ja transmissioo-
niõli ning naftareostuse likvidee-
rimisega kümme korda efektiiv-
semalt kui siiani kasutatavad va-
hendid. Lisaks on võimalik mat-
te ka taaskasutada või siis toota 
neist energiat. 

"Ajujahi" konkursil olid edukad Mustamäe gümnaasiumi abituriendid

Rootsi kuningas Johan III ajal käis Toompea lossi kibe uuendamine. Loss pidi ümber ehitatama kuninga enda 
Stockholmis asuva lossi eeskujul. Arhiiv

Väikelapse 
jaoks on suht-
lusrakendused, 
mängud ja vi-
deod netis just-
nagu must auk, 
kust ta ise ei 
suuda välja ro-
nida. Scanpix

Toompea lossis 
seisis hõbedane 

troon, kuhu oleks 
võinud mahtuda 

kolm inimest.
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Loomaaed toob lasteni põ-
neva teadusteatri ning kut-
sub loomade ööelu kaema, 
botaanikaaed ootab aga 
aaretejahile.

Lastekaitsepäeval pääsevad 
kõik lapsed ja kuni 19-aasta-
sed noored linna muuseumi-
desse ning botaanikaaeda ja 
loomaaeda tasuta, igas linna-
muuseumi filiaalis on sel  pu-
hul koostatud ka mingi spet-
siaalne programm. Linnamuu-
seumi kõik filiaalid on avatud 
ja näitused ootavad avastamist 
nii Kiek in de Köki kindlustus-
temuuseumis, Lühikese jala vä-
ravatornis kui ka äsja taasava-
tud Jaani seegi galeriis. 

• Lastemuuseumi Miiamilla 
miniaias on avatud välinäitus 
"Roheliste näppudega lap-
sed", mis õpetab ise tegut-
sedes aiatarkusi ammutama 
ja rohelist mõtteviisi juuru-
tama. Miiamilla kohvikuruu-
mis, fuajees ja väliterrassil 
saab näha Arvo Iho foto-
näitust "Muutuv vana Kad-
riorg", mis kujutab endast 
pildilist ülevaadet vana Kad-
rioru muutustest uue suunas. 

• Kiek in de Köki kindlustus-
temuuseumi näitus "Linna-
loom. Lehm, lutikas ja lohe 
Tallinna ajaloos" viib külas-
tajad keskaegsele linnatäna-

vale, kus näeb koduloomade 
elukäiku seasulust peolaua-
ni. Torni keldrikorrusel on 
aga avatud metsikute ja talt-
sutamata loomade maailm. 

• Kalamaja muuseumi ja Ka-
lamaja põhikooli ühisnäitus 
"Minu ema(d)" on kooli aial 
Vabriku 18 avatud 18. juu-
nini. 

• Jaani seegi galeriis on ava-
tud 130 fotograafi koostöös 
sündinud näitus "Isolatsioo-
nidialoogid", mis võtab kok-
ku viimase aasta isolatsioo-
nikogemused. 

• Linnamuuseumis toimuvast 
leiab lähemat teavet linna-
muuseum.ee/

• Loomaaias on lastekaitse-
päev täis põnevaid tegevusi 
ja etteasteid. Näiteks tunnus-
tab keskraamatukogu laste-
kaitsepäeval Järje Hoidja au-
hinnaga lastekirjanik Leelo 
Tungalt ja zooloog  Aleksei 
Turovskit teose "Kati, Carl 
ja isevärki farm" eest ning 
viib läbi põnevaid viktoriine, 
esineb nukuetendusega jpm. 

• Noorsooteater kutsub lap-
si Karl Sakritsa põnevates-
se töötubadesse. 

• Loomaaia looduslabor toob 
lasteni põneva teadusteatri, 
mille raames saab näha nii 
värvilisi leeke, maagilist tos-
su kui ka suures koguses ele-
vandi hambapastat. Pääste-
amet näitab lastele päästeva-
rustust ning õpetab päästmis-
nippe. Lisaks toimuvad loo-

maaias hilisõhtused ekskur-
sioonid lastele (vt lähemalt 
loomaaia kodulehelt). 

• Botaanikaaias ootab lapsi 
ekskursioon "Aaretejaht", 
mille käigus otsitakse toi-
du- ja vürtsitaimi ning täide-
takse leidude põhjal ristsõna. 
Ekskursioon toimub 1. juunil 
kell 11 ja 14 ja ühes rühmas 
saab osaleda kuni 25 last. 

• Botaanikaaeda tasub juunis 
külastada ka niisama, sest 
siis õitsevad laugud ja aedii-
rised. Botaanikaaia kollekt-
sioonis on 56 liiki ja sorti 
lauke ning 160 eri sorti ii-
riseid. Lisaks pakuvad õite-
ilu varajased pojengid, õu-
napuud, magnooliad, rodo-
dendronid, sirelid jpm. Bo-
taanikaaias saab soetada töö-
lehti "Taimedega sõbraks", 
mängida avastusmängu "Bo-
taatika" ning tellida taime-
riigiga põhjalikumalt tutvu-
miseks giidiga ekskursioone. 
Botaanikaaed on avatud iga 
päev kella 10-19.  

• Lastekaitsepäeval korralda-
vad Tallinna lasteaiad oma 
laulupeo "Meie lapse laulu-
pai", mis jätkab 2018. aastal 
alustatud traditsiooni, kuid 
mida sel aastal korraldatak-
se virtuaalselt. Laulupeo sal-
vestust saab näha Vabaduse 
väljaku ekraanilt 1. juunil 
algusega kell 11.11, kui toi-
mub aktsioon "Teeme lap-
sele pai".

TEATED DETAILPLANEERINGUTEST

Tallinna Kesklinna Valitsus annab teada äri-
ruumide üürile andmisest läbi avaliku kirjaliku 
enampakkumise

Tallinna Kesklinna Valitsus kuulutab välja vasta-
valt Tallinna Linnavolikogu 13. juuni 2013 määru-
sega nr 32 kehtestatud „Linnavara kasutusse 
andmise korrale“ avaliku kirjaliku enampakkumi-
se järgmistel aadressidel asuvate äriruumide üü-
rile andmiseks:
1. Apteegi tn 1 // Saiakang 2 // Raekoja plats 11 I 
korruse äriruum M3 (inv pl) üldpinnaga 47,0 m2:
1.1 äriruum antakse kasutusse viieks aastaks;
1.2 äriruumi kasutusotstarve on büroo;
1.3 üüri alghind 564 eurot kuus (s.o 12 eurot/m2);
2. Estonia pst 5a osa V korruse äriruumist M2 
(ruumid nr M2-190 - M2-195, inv pl) üldpinnaga 
79,7 m2:
2.1 äriruumid antakse kasutusse viieks aastaks;
2.2 äriruumide kasutusotstarve on büroo;
2.3 üüri alghind 398,50 eurot kuus (s.o 5 €/m2);
3. Kuninga tn 2 I korruse äriruum M8 (inv pl) üld-
pinnaga 23,3 m2:
3.1 äriruumid antakse kasutusse viieks aastaks;
3.2 äriruumide kasutusotstarve on jaekauban-
dus (v.a alkohoolsed joogid);
3.3 üüri alghind 582,50 eurot kuus (s.o 25 €/m2);
4. Kuninga tn 4 III korruse äriruumide nr 40-46, 
48 (inv pl) üldpinnaga 65,6 m²:
4.1 äriruumid antakse kasutusse viieks aastaks;
4.2 äriruumide kasutusotstarve on büroo;
4.3 üüri alghind 328 eurot kuus (s.o 5 €/m2);
5. Raekoja plats 16 // Vene tn 3 I korruse äriruumi 
M2 üldpinnaga 27,6 m2:
5.1 äriruum antakse kasutusse viieks aastaks;
5.2 äriruumi kasutusotstarve on jaekaubandus;
5.3 üüri alghind 690 eurot kuus (s.o 25 €/m2);
6. Müürivahe tn 52 keldrikorruse äriruumid nr 1-3 
(inv pl) üldpinnaga 22,4 m2 ja I korruse äriruumid 
nr 8-20 (inv pl) üldpinnaga 142,2 m2, pind kokku 
164,6 m2:
6.1 äriruumid antakse kasutusse viieks aastaks; 
6.2 äriruumide kasutusotstarve on toitlustus 
kaubandustegevuse seaduse § 3 lg 2 punkti 3 
mõistes, mille korral müüakse toitu koos valmis-
tamise ja serveerimisega kohapeal tarbimiseks 
või serveerimisega kohapeal tarbimiseks (toit-
lustusteenust võib osutada kella 10.00 kuni 2.00. 
Täiendava teenusena ei ole lubatud erootilise ja 
seksuaalse suunitlusega meelelahutus); 
6.3 üüri alghind 823 eurot kuus (s.o 5 eurot/m2); 
Punktides 1-6 toodud äriruumide üürile andmise 
üldised eritingimused on:
· tasule äriruumide kasutamise eest lisanduvad 
kõik kõrvalkulud (sh hooldus- ja halduskulud, 
erakorralised heakorra- või ohutustööd, kindlus-
tus ja remondifond) ning üüritavate äriruumide 
eest tasumisele kuuluvad kohustuslikud riiklikud 
ja kohalikud maksud;
· üür suureneb üks kord aastas tarbijahinnain-
deksi muutuse alusel. Kui tarbijahinnaindeksi 
muutus on negatiivne, siis üüri suurus ei muutu;

· kui üürniku poolt pakutav äriruumide kasutus-
otstarve eeldab teatud eritingimuste olemasolu, 
tagab üürnik oma kulul nende eritingimuste täit-
mise ja vajadusel vastavate dokumentide vor-
mistamise;
· üürileandja ei parenda üürile antavaid äriruume, 
ei hüvita üürniku poolt hoone ja selles asuvate 
äriruumide parendamiseks tehtud ja tehtavaid 
kulutusi ega maksa üürilepingu lõppemisel hüvi-
tist parendustest tingitud äriruumide väärtuse 
suurenemise eest;
· äriruume ei ole lubatud allüürile anda;
· äriruumi üürilepingu muud tingimused tulene-
vad Tallinna Linnavalitsuse 13. augusti 2003 
määrusest nr 73 "Tallinna linna omandis oleva 
äriruumi üürilepingu tüüpvormi kinnitamine".
Äriruumidega tutvumine toimub kohapeal eelne-
val kokkuleppel telefonil 5289171. Infot kasutus-
se andmise tingimuste kohta saab telefonil 
6457231.
Enampakkumisel osalemise tingimustega (osa-
võtutasu, tagatisraha jms) on võimalik tutvuda 
Tallinna linna veebilehel: https://www.tallinn.ee/
est/Teade-Tallinna-Kesklinna-Valitsus-kuulutab-
valja-avaliku-kirjaliku-enampakkumise-ariruumi-
de-uurile-andmiseks-44  ja https://www.tallinn.
ee/est/Teade-Tallinna-Kesklinna-Valitsus-kuulu-
tab-valja-avaliku-kirjaliku-enampakkumise-ari-
ruumide-uurile-andmiseks-45
Pakkumused esitada linnavara osakonnale 
(Nunne tn 18, III korrus tuba 304) kinnises ümbri-
kus, millele on tehtud märge vara kohta, millega 
seoses pakkumus on esitatud, hiljemalt 8. juu-
niks 2021 kella 12.00-ks. Pakkumuste avamine 
algab 8. juunil 2021 kell 12.15 Tallinna Kesklinna 
Valitsuse saalis. Pakkumuste avamine on avalik 
ja selle juures võivad viibida kõik pakkujad. Kirjali-
ku enampakkumise võidab pakkuja, kes on tei-
nud kõige kõrgema pakkumuse.

Tallinna Linnavalitsus otsustas 19. mai 2021 is-
tungil:
1.    korraldusega nr 518:
jätta algatamata Akadeemia tee 32c kinnistu de-
tailplaneeringu koostamine eesmärgiga muuta 
Akadeemia tee 32c sihtotstarbeta maa ärimaaks 
ning määrata kinnistule ehitusõigus kuni 4 korru-
selise büroopindadega ärihoone ehitamiseks.
2.    korraldusega nr 519:
algatada Põhja-Tallinnas Kopli tn 2c ja Vana-Ka-
lamaja tn 4 kinnistu detailplaneeringu, edaspidi 
ka detailplaneering. Planeeritava maa-ala suurus 
on 0,21 ha. Detailplaneeringu koostamise ees-
märk on liita Kopli tn 2c ja VanaKalamaja tn 4 
krundid ning määrata moodustatavale krundile 
ehitusõigus olemasolevale hotellihoonele kuni 
5-korruselise juurdeehituse ehitamiseks. Lisaks 
antakse detailplaneeringus heakorrastuse, hal-
jastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja tehno-
võrkudega varustamise põhimõtteline lahendus.
3.    korraldusega nr 520:
kehtestada Põhja-Tallinnas asuva 0,05 ha suuru-

se maa-ala kohta koostatud Heina tn 6a kinnistu 
detailplaneeringu (edaspidi detailplaneering), 
osaühingu R-KONSULT töö nr 11/2013. Detail-
planeeringus on ette nähtud Heina tn 6a kinnistu 
maakasutuse sihtotstarbe muutmine tootmis-
maast elamumaaks ja krundile ehitusõiguse 
määramine kuni 3 maapealse (sh katusekorrus) 
ja 1 maa-aluse korrusega korterelamu ehitami-
seks ning määratud krundi kasutamise tingimu-
sed.
4.    korraldusega nr 521:
kehtestada Kesklinnas asuva 0,20 ha suuruse 
maa-ala kohta koostatud Tuukri tn 50 kinnistu 
detailplaneeringu, Arhitekt Tarbe OÜ töö nr 592. 
Detailplaneering on koostatud eesmärgil määra-
ta ehitusõigus Tuukri tn 50 kinnistule kuni 6 maa-
pealse ja 1 maaaluse korrusega ärihoone ehita-
miseks ja krundi kasutamise tingimused.

Tallinna Linnavalitsus otsustas 26. mai 2021 
istungil:
1.    korraldusega nr 552:
võtta vastu Kesklinnas asuva 0,21 ha suuruse 
maa-ala kohta koostatud Vile tn 8 detailplanee-
ringu, ArhiPlan OÜ töö nr 06AP-2019. Detailpla-
neering on koostatud eesmärgil määrata ehitus-
õigus elamumaa sihtotstarbega Vile tn 8 kinnis-
tule kuni 2-korruselise üksikelamu ehitamiseks 
ning krundi kasutamise tingimused.
2.    korraldusega nr 553:
kehtestada Kesklinnas asuva 0,42 ha suuruse 
maa-ala kohta koostatud Mardi tn 10 kinnistu, 
Mardi tn 12 kinnistu, Mardi tn 14 kinnistu ja lähia-
la detailplaneeringu (edaspidi ka detailplanee-
ring), K-Projekt Aktsiaseltsi töö nr 11024.
Detailplaneering on koostatud eesmärgil:
1. määrata ehitusõigus:
1.1 elamumaa sihtotstarbega Mardi tn 10 kinnis-
tule ühe kuni 5 maapealse ja 1 maa-aluse korru-
sega korterelamu ehitamiseks; 1.1.2 elamumaa 
sihtotstarbega Mardi tn 12 kinnistul oleva kahe 
elamu laiendamiseks 3 maapealse ja 1 maa-alu-
se korrusega elamuteks;
1.2 elamumaa sihtotstarbega Mardi tn 14 kinnis-
tul oleva 4 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega 
elamu ning 3 maapealse ja 1 maa-aluse korruse-
ga elamu kasutusotstarbe ja suuruse järgi;
2. näha ette rajada mänguväljak üldkasutatava 
maa sihtotstarbega Mardi tn 8a kinnistule;
3. määrata kruntide kasutamise tingimused.
3.    korraldusega nr 554:
kehtestada Kristiine linnaosas 0,32 ha suuruse 
maa-ala kohta koostatud Nõmme tee 70 kinnis-
tu detailplaneeringu (edaspidi detailplaneering), 
Guru Projekt OÜ töö nr DP-122-2016. Detailpla-
neeringu koostamise eesmärk on määrata Nõm-
me tee 70 kinnistule ehitusõigus ühe kuni 3 maa-
pealse ja ühe maa-aluse korrusega korterelamu 
ehitamiseks. Lisaks määratakse planeeringus 
heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, 
parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhi-
mõtteline lahendus.

Tallinna Linnavolikogu otsustas 20. mai 2021 
istungil:
1.    otsusega nr 67:
tunnistada Tallinna Linnavolikogu 17. septembri 
1998 otsusega nr 114 kehtestatud Sauna, Viru ja 
Müürivahe tänava vahelise kvartaliosa detailpla-
neeringu kehtetuks Sauna tn 12// Viru tn 18 kin-
nisasja, Suur-Karja tn 18a // Kuninga tänav // 
Müürivahe tänav T1 // Sauna tänav // Suur-Karja 
tänav // Vana turg // Vana-Posti tänav // Väike-
Karja tänav kinnistu osa ja Viru tänav kinnistu 
osa osas.
2.    otsusega nr 68:
algatada Saviliiva tee 14c ja Vana-Rannamõisa 
tee 10a kinnistute ning lähiala detailplaneeringu, 
edaspidi detailplaneering. Haabersti linnaosas 
asuva planeeritava maa-ala suurus on 4,55 ha. 
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on maa-
tulundusmaa sihtotstarbega Saviliiva tee 14c ja 
Vana-Rannamõisa tee 10a kinnistu jagamine 
elamumaa, üldkasutatava maa ja transpordimaa 
sihtotstarbega kruntideks ning elamumaa siht-
otstarbega kruntidele ehitusõiguse määramine 
kuni 2-korruseliste üksikelamute ja neid teenin-
davate abihoonete ehitamiseks. Lisaks antakse 
detailplaneeringus üldised maakasutustingimu-
sed ja heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsude, 
parkimise ning tehnovõrkudega varustamise põ-
himõtteline lahendus.
2.1 Detailplaneeringu koostamise korraldaja on 
Tallinna Linnaplaneerimise Amet (aadress Vaba-
duse väljak 7, 15198 Tallinn), koostaja on OÜ 
Hendrikson & Ko (aadress Maakri tn 29, 10145 
Tallinn) ja detailplaneeringu kehtestab Tallinna 
Linnavolikogu (aadress Vana-Viru 12, 10148 Tal-
linn).
2.2 Keskkonnamõju strateegilise hindamise kor-
raldaja on Tallinna Keskkonna- ja Kommunaal-
amet, kes korraldab keskkonnamõju strateegili-
se hindamise väljatöötamise kavatsuse ja aruan-
de menetluse ning koostöös Haabersti Linnaosa 
Valitsusega detailplaneeringu ja keskkonnamõju 
strateegilise hindamise aruande avaliku väljapa-
neku ja arutelu.
2.3 Algatada Saviliiva tee 14c ja Vana-Ranna-
mõisa tee 10a kinnistute ning lähiala detailpla-
neeringu keskkonnamõju strateegiline hindami-
ne. Keskkonnamõju strateegilise hindamise läbi-
viimine detailplaneeringu koostamisel on eelhin-
nangu põhjal vajalik järgmistel põhjustel:
2.3.1 detailplaneeringuga kavandatakse eeldata-
valt olulise keskkonnamõjuga tegevust nagu ela-
murajooni rajamist alale, mis moodustab osa 
suuremast terviklikust metsaalast. Elamute ja 
infrastruktuuri ehitamisega likvideeritakse suurel 
hulgal heas seisukorras kõrghaljastust, mistõttu 
on ohustatud rohevõrgustiku säilimine ja sidusus 
ümbritsevate rohestruktuuridega;
2.3.2 kavandatava tegevuse tulemusena asen-
dub metsamaastik eramualaga, mis võib mõjuta-
da ümbritsevate rohevõrgustikualade toimimist 

väike- ja suurselgroogsete elupaigana ning tõ-
kestab loomade liikumisteid;
2.3.3 detailplaneeringu alal ja selle vahetus lähe-
duses esineb mitmeid kaitstavaid taime- ja loo-
maliike. Planeeritav tegevus võib avaldada olulist 
negatiivset mõju alal esinevatele loodusväärtus-
tele, kui ala hoonestamisega likvideeritakse 
kaitstavate ja ohustatud liikide kasvukohad ja 
elupaigad.
2.4 Keskkonnamõju strateegiline hindamine 
peab:
2.4.1 taimestiku-, loomastiku- (sh linnustiku-, ka-
hepaiksete ja nahkhiirte) uuringute alusel selgita-
ma kaitstavate ja ohustatud liikide esinemise de-
tailplaneeringu alal ning planeeringu elluviimisel 
neile avalduva mõju;
2.4.2 veerežiimi uuringu (hüdroloogiline ja hüdro-
geoloogiline) alusel selgitama kavandatava hoo-
nestamise võimalikkuse ja hoonestamisega 
kaasneva mõju keskkonnale, sh elupaikadele ja 
elustikule (taimestikule ja loomastikule);
2.4.3 välja selgitama keskkonnatingimustega ar-
vestava kõige sobilikuma ja looduslähedasema 
planeeringulahenduse, sh tuleb arvestada loo-
duskoosluste ja puistute paiknemist ning metsa 
ökoloogilist väärtust ja terviklikkust;
2.4.4 käsitlema erinevaid planeeringulahenduse 
alternatiive, teiste seas ka (osalist) maatulundus-
maa säilitamise võimalust.
2.5 Detailplaneeringu koostamise algatamise ja 
keskkonnamõju strateegilise hindamise algata-
mise otsusega saab tutvuda Tallinna Keskkon-
na- ja Kommunaalametis, Harju tn 13, esmas-
päeviti kella 14–18 ja neljapäeviti kella 9–12 ning 
Tallinna õigusaktide registris aadressil teele.tal-
linn.ee.
3.    otsusega nr 69:
tunnistada Tallinna Linnavalitsuse 15. märtsi 
2006 korraldusega nr 489-k kehtestatud Soo-
ranna tn 25a ja Sooranna tn 20 kinnistute detail-
planeeringu Sooranna tn 20 kinnistu osas kehte-
tuks.
4.    otsusega nr 71:
võtta vastu Kesklinnas asuva 0,10 ha suuruse 
maa-ala kohta koostatud A. Adamsoni tn 10 kin-
nistu detailplaneeringu, K-Projekt Aktsiaseltsi 
töö nr 14172. Detailplaneering on koostatud ees-
märgil moodustada A. Adamsoni tn 10 kinnistust 
üks elamumaa sihtotstarbega krunt ja üks trans-
pordimaa sihtotstarbega krunt ning määrata 
moodustatavale elamumaa sihtotstarbega krun-
dile ehitusõigus kuni 3 maapealse ja 1 maa-aluse 
korrusega mitme korteriga elamu ehitamiseks 
ning kruntide kasutamise tingimused.
4.1 Detailplaneeringus tehakse ettepanek muuta 
Tallinna Linnavolikogu 16. aprilli 2009 otsusega 
nr 78 kehtestatud teemaplaneeringut „Tallinna 
Kesklinna miljööväärtuslike hoonestusalade piiri-
de ning kaitse- ja kasutamistingimuste määrami-
ne”, kuna A. Adamsoni tn 10 kinnistule planeeri-
takse elamu, mitte Jakob Westholmi Gümnaa-
siumi hoone juurdeehitis.

Lastekaitsepäeval 
pääsevad lapsed 
tasuta muuseumi ja 
botaanikaaeda

Botaanikaaias saab soetada töö-
lehti "Taimedega sõbraks", män-
gida avastusmängu "Botaatika" 
ning tellida taimeriigiga põhjali-
kumalt tutvumiseks giidiga eks-

kursioone. Albert Truuväärt.
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Jaanipäevaks valmib 
Pirita jõe väliujula
Välibassein rajatakse jõekääru oma 
ajaloolisele kohale, kuhu see möödu-
nud sajandi algul esimest korda koos 
hüppetorniga ehitati, ujula pikkuseks 
on kavandatud 25 ja laiuseks 10 meet-
rit. Juba paar nädalat on käinud jõe-
põhja setetest puhastamine ja muud 
ettevalmistustööd; kohale toodi kohale 
72 pontooni, treppide detailid jm vaja-
lik. Basseini juurde jääv kaldariba on 
kavas korrastada ja rajada sinna väike 
rannaala lastele. Välibasseini pääseb il-
ma piletita, selle rajamine koos etteval-
mistustöödega maksab 80 000 eurot.

 

Kai kunstikeskuses 
suur rakendus- 
kunsti näitus
Kai kunstikeskuses on avatud rahvusva-
heline rakenduskunsti näitus "Kumab lä-
bi", kus oma töid esitleb 21 kunstnikku 
Põhjamaadest, Suurbritanniast, Hollan-
dist, USA-st, Leedust ja Eestist. Näha 
saab nii kohaspetsiifilisi teoseid, mis val-
mivad vahetult enne avamist, kui ka fo-
to- ja videotöid, installatsioone, klaasist, 
portselanist või 3D-prinditud objekte, 
ehteid, mööblit jms. Mahukasse satelliit-
programmi kuulub üle paarikümne näi-
tuse, installatsiooni ja eri kunstiliike sidu-
va ettevõtmise üle Tallinna. Näitus Kai 
kunstikeskuses (Peetri 12, Noblessneri 
sadamalinnak) on avatud 15. augustini 
K-P kl 12-19.

 

Pirita aiakontserdi-
sarja avab Helin- 
Mari Arder Kvartett
2. juunil algab Pirita aiakontsertide sa-
ri, Kullese 5 koduaias Pirita-Kosel kuu-
leb kogu suve igal kolmapäeval kell 19 
eri stiilis muusikat kokku 13 kontserdil. 
Aiakontsertide eestvedaja on Pirita 
kogukonnaaktivist Aivar Nurmik, kes 
on selleks puhuks oma koduaia ava-
nud. Esimesel kontserdil astub üles 
Helin-Mari Arder Kvartett, kõlavad nii 
originaallooming, Eesti autorite teosed 
kui ka laulud maailma muusikavara-
must. 9. juunil esinevad Marko Matve-
re ja Peep Raun. Aiakontserdisarjale 
panevad 25. augustil punkti Hanna-Lii-
na Võsa ja Marek Talts. 10-euroseid pi-
leteid saab ticketline.ee või kohapealt. 
Korraldaja palub tulla kontserdile jalg-
si, jalgratta või tõuksiga, istumiseks ta-
sub võtta kaasa oma (matka)tool.

KESKRAAMATUKOGU KUTSUB VEETMA 
OSA SUVEST RAAMATUGA
Keskraamatukogu ootab lapsi osalema lugemisprogrammis "Suvi raamatuga", 
millest saab osa võtta nii raamatukogus kui veebi teel. Programmis, mis avatakse 
1. juunil loomaaias, saab iga osaleja väljakutse lugeda suve jooksul läbi vähemalt 
kümme  raamatut. Programmi tegevused toimuvad nii eesti kui vene keeles. Iga 
loetud raamatu kohta annab osaleja raamatukogule tagasisidet kas joonistuse-
na, kirjalikult või saates foto kohast, kus ta raamatut luges. Osalejad, kes on 21. 
augustiks saatnud vähemalt kümnele raamatule tagasiside, on oodatud 31. au-
gustil  lugemisprogrammi lõpetamisele, kus saavad auhinnaks raamatu ja luge-
misdiplomi. Lisainfo tel 683 0913 ja merle.tanilsoo@tln.lib.ee

Minu  
TALLINN

Suured ja mugavad  
trammid muudavad  
liiklemise mõnusaks

Laulja Siiri Sõnajalg

Liikluse üle viriseda minu meelest ei tohiks, see on aasta-
tega muutunud ainult paremaks. Ühistransport linnas 
läheb üha mugavamaks. Eriti suure muutuse pare-
muse poole on teinud trammiliiklus. Kui ma Saare-
maalt tulen ja mul väga suuri kaamelikotte kaa-
sas ei ole, sõidan koju ikka trammiga. Trammid 
on suured ja mugavad. Mulle meeldib aga pikki 
kilomeetreid kõige rohkem jalgsi läbida. Kuhu 
vähegi võimalik, sinna eelistangi kõndida jalgsi. 
Liikumisruumi jagamisega linnas olen üsna ra-
hul. Ratturid ja teised liiklusvahendid kõnniteel 
mind ei sega, ma jälgin hoolega liiklemist! Nii 
neid, kes eestpoolt tulla võivad, kui ka neid, 
kes tagant lähenemas. Tegelikult on mul hea 
meel, et rattad, rollerid ja väikesõidukid on lin-
napilti tulnud. Inimestel on niiviisi lihtsam ja kii-
rem liigelda!

• Eesti on üks kiiremini autostuvaid riike ning naabervaldadesse lisandub autosid rohkem kui Tallinna.  
Pealinn uuris, mis paneks inimesi rohkem ühissõidukisse astuma või rattaga sõitma.

HERMAKÜLA: Sõidan rattaga nii 
tööle kui ka linna peale asju ajama

Haabersti  
turboristmik  
kaotas ummikud

Invaspordiliidu  
peasekretär  
Signe Falkenberg

Mina teen linnas suure-
mad sõidud isikliku autoga. 
Väga peab tänama Haa-
bersti turboristmiku rajamist 
– uskumatu, aga ummikud on 
sealt kadunud! Kui alul kahtlusi oli-
gi, siis need tööd on end täiesti õigus-
tanud. Kui ilmastik ning teeolud luba-
vad, võin üsna pikalt sõita ratastooli-
ga. Elan Õismäel ja Haabersti kant on 
ratastooliga üldiselt täiesti läbitav. 

Kümne aasta taguse ajaga võrreldes 
on liiklemine linnas suure 

arengu läbi teinud. 
Kõnniteeservad on 

madalamaks las-
tud ja ei pea 
enam alati mõt-
lema, kust ringi 
minna. Ratas-
tooliga liikudes 
kasutan juba 

teada teid, kust 
niiviisi läbi pääseb. 

Kuigi on kohti, kus 
ratastoolis liikuja ikkagi 

vastu kõrget kõnnitee äärt 
põrkab ja tuleb sõiduteed pidi sobiv 
koht otsida. Kui kõnnitee serv on kvar-
talisisesel teel maha laskmata, pean 
sõitma ringi ümber mitme maja.

Rongiga jõuab  
täpselt kohale, kuid 
autole peab veel  
parkimiskohta otsima
Tehnikaülikooli professor Dago Antov

Naabervaldades sõidab ühistrans-
port harvema graafikuga, 
nõudlus on väiksem. Tallinn 
on suhteliselt kompaktne 
ja seetõttu on siin reisi-
jatevedu hõlpsam kor-
raldada. Naabervalda-
des elatakse hajusalt 
ja ühistransporti kor-
raldada on raskem. 
See tähendab, et ühis-
transpordi marsruudid 
lähevad keeruliseks ja sõi-
duajad pikaks, mistõttu val-

laelanikele säästab auto rohkem aega. 
Eriti siis, kui on vaja sõite näiteks töö, 
lasteaia ja huviringide vahel kombinee-
rida. Tallinn on aga kindlasti nii palju 
ehitanud, et linna sisse pääseb üsna 
hästi. Eriti hästi töötab "Pargi ja reisi" 
süsteem raudteejaamade juures. Minu 

kodust asub raudteejaam ühe 
minuti kaugusel ja 

kesklinna ma küll 
üldjuhul autoga 

ei sõida. Rong 
on väga täp-
ne ja sõidab 
kiiresti, sa-
mas auto-
ga kesklin-
nas parki-

miskohta 
otsides ei tea 

kunagi ajakulu 
arvestada.

Autode tuule- 
puhmakas on  
ratturile ohtlik

Teleajakirjanik ja koolitaja  
Hannes Hermaküla

Soomes, Rootsis ja Taanis lii-
gutakse jalgrattaga palju, ilm-
selt tasuks nende kogemusi 
järgida. Ise eelistan rattaga 
sõita tööle ja linna peale asju 
ajama, aga teen ka päris palju 
jalgrattatrenni. Olgugi et kesk-
linnas on rattaga päris keeruline 
sõita. Kergliiklusteel sõita on pa-
raku mõneti ohtlik. Seal liiguvad väi-
kesed lapsed, koerad ja eakad. Rat-
tatrenni teen tavaliselt ümber Tallinna 
väiksematel kergliiklusteedel, kus liik-
lemist vähem.

Kui on vilets ilm, sõidan muidugi au-
toga. Ja siis ka, kui on vaja kuhugi üli-
konnaga ilmuda. Suuremaks võistlu-
seks valmistudes treenin jalgrattaga 

maanteelgi, kuid 
autojuhid ei 

pruugi taju-
da, kuidas 

läheda-
sel 
möö-
dasõi-
dul tuu-
lepuh-

makas 
ratturile 

mõjub!
Liikluse ra-

hustamiseks sisse 
seatud auto- või ummikumaks võib ai-
nult trotsi tekitada. Igasugune sund ja 
piirangud võivad mõjuda vastupidiselt.

Loe Pealinna  
veebis:   
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