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dis mulle jõudu minevik selja 
taha jätta ning nõustajate juu-
res käia. Lõpuks läksin kutse-
kooli ja lõpetasin selle." 

Kätlini sõnul oleks ehk ko-
gu tema läbielatu olemata jää-
nud, kui ta koolis oleks kehti-
nud õpilaste, vanemate ja kooli 
vahelised lepingud, nagu Sand-
ra koolis. "Sandra oli kirjuta-
nud alla lepingule, kus ta lu-
bas, et käib korralikult koolis, 
on kaasõpilaste ja õpetajatega 
viisakas ja ei tarbi uimasteid 
ega alkoholi, meil aga midagi 
sellist ei olnud," selgitas Kätlin. 
"Paar korda käis meil peksmis-
te ja uimastimüügi pärast koo-
lis ka politsei, kuid vahele jäid 
need, kes olid kanepit ja snus-
si ostnud, mitte meie. Õpetajad 
aga tegid kogu aeg näo, et nad 
ei märka midagi ja meil on iga-
ti korralik kool. Niisiis läks pä-
rast politsei minekut elu vana-
viisi edasi."

Õpetajale meeldib
Et koolirahu kehtiks, soo-

vib kolmepoolse lepingu sisse 
seada näiteks ka Mustjõe güm-
naasium Haaberstis. Haabersti 
terviseedenduse peaspetsialist 
Liina Kaev soovib selle koo-
li hoolekogu liikmena kolme-
poolsed lepingud sõlmida ju-
ba järgmisel õppeaastal. "Le-
pingus võtab vanem endale 
muuhulgas kohustuse olla lap-
se tegemistega ja sõpruskonna-
ga kursis ja leida aega temaga 
koos olemiseks," ütles Kaev. 
"Lapsed omakorda kohustu-
vad vanemaile oma tegudest 
aru andma ning koolis jõud-
saks edasijõudmiseks tublisti 
õppima. Tähtsal kohal on lu-
badus toetada ja märgata oma 
klassikaaslasi ja tegeleda hobi-
dega. Lapse eesmärk on leida 
õnn tervislikus ja täisväärtus-
likus elus. Õnnelikul lapsel lä-
hebki kõik paremini!"

Mustjõe gümnaasiumi prog-
rammeerimise õpetaja Artur 
Stepanov leiab, et lepingu mõ-
te on järgimist väärt. "Arvan, 
et see on huvitav idee! Kolme-
poolse kokkuleppe mudel on 
asjalik ja väärib rakendamist," 
ütles Stepanov. "Tuleb katseta-
da, siis saame algatust julgelt 
ka teistele koolidele soovitada. 
Kuid see on kindlasti üks või-
malus midagi paremaks muuta."

Sama kooli vilistlasena ja lap-
sevanemana soovib Stepanov 
õpilasi rohkem tervislikke elu-

viise harrastama meelitada. "Mi-
na saan koolielule vaadata kahe-
kümne aasta lõikes ja minu ar-
vates on paljugi muutunud pa-
remuse poole," rääkis Stepanov. 
"Näiteks on vähenenud alkoholi-
probleemid. Kuid alkoholisõltu-
vuse asemele on tulnud hasart-
mängusõltuvus. Kui nüüd kol-
mepoolne kokkulepe õpilastele 
rohkem trennivõimalusi loob ja 
lapsevanemad omakorda anna-

vad lubaduse laste vaba aja kasu-
tust paremini jälgida, peaks sel-
lestki murest jagu saama. Täna-
päeval aga on paraku tihti nii, 
et mõnegi vanema arvates on 
vaid kool see, kes last kasvata-
ma peab. Mina leian, et lapse-
vanem peab samuti panustama, 
ta ei saa kogu kasvatust kooli 
osaks jätta. Tegelikult peaks lap-
sevanemate kohus olema jälgida 
last ööpäev läbi!"

Kätlin oli lapsena hoolas õpi-
lane, käitumiselt koolis eesku-
julik ja õppmises nelja-viieline. 
14-aastasena armus ta aga koo-
lis  populaarsesse poissi Kevi-
nisse, kes oli temast kolm aas-
tat vanem. Rikkast perest pärit 
Kevin oli ühtaegu vihatud, kar-
detud ja austatud, sest ta kuu-
lus paljusid õpilasi hirmu all 
hoidnud jõuku. See kamp tellis 
internetist Eestis ebaseaduslik-
ku mokatubakat ehk snussi ja 
"ravikanepit" ning müüs seda 
koolis, hoolides vähe sellest, 
kui vanad on ostjad. Kaubale 
leidus tõelisi ostjaid, kuid ena-
mik õpilasi kartis lihtsalt pek-
sa saada, kui nad manchi ehk 
kaupa ei osta. 

Saatuslik pööre
Kui jõuk leidis, et keegi nen-

de kaupa piisavalt tihti ei os-
ta, piisavalt ei maksa või kui 
kambale lihtsalt kellegi nägu 
ei meeldinud, ootas seda noort 
karm karistus. Tavaliselt otsi-
ti see inimene koolist 
minnes või sinna 
tulles üles ning 
peksti kam-
baga põhja-
likult läbi. 
Hoopide-
le järgne-
sid ähvar-
dused oh-
ver ja tema 
maja põlema 
panna, kui ta 
vanematele või – 
veel hullem – polit-
seile juhtunust teatab. Sel-
le illustreerimiseks pilluti ohv-
rit põlema süüdatud tikkudega. 

Ka seni korralik Kätlin pi-
di nüüd üht endast nooremat 
tüdrukut rusikate ja jalgade-
ga peksma. Õigus kooli popu-
laarseima poisiga käia ja koht 
kambas tuli välja teenida. "Ma 
ei tahtnud seda tüdrukut lüüa, 
mul oli temast väga kahju," rää-
kis Kätlin nüüd, mõned aastad 
hiljem. "Aga mul oli hirm, et 
kui ma käsku ei täida, ootab sa-
masugune peksmine mind en-
nast. Ja ma tahtsin väga Kevi-
nile meeldida, kartsin teda kao-
tada. Ta oli mulle otse öelnud, 
et kui tahan temaga olla, siis 
pean olema cool (lahe – toim), 
sest tema mingi jobu ja arg-

püksiga ei käi. Niisiis lõin seda 
tüdrukut mitu korda. Kamba-
liikmed ergutasid mind takka 
ja lõpuks läksin ma üha enam 
hoogu. Lõpuks jäi see tüdruk 
meist sinna verisena nutma. 
Kambaliikmed aga kallistasid 
ja õnnitlesid mind. Kevin võt-
tis mul ümbert kinni ja ütles, 
et see oli hot (kuum – toim) 
kuidas ma seda jobu tagusin. 
Nüüdsest olin Kevini kaitse all 
ja mitte keegi teine ei tohtinud 
mind puutuda."

Kätlini elu kulges nüüd kam-
baga koos pidutsedes, juues, 
uimasteid proovides ja öistel 
tänavatel autodega hullumeel-
selt kihutades. "Kui olin 15, 
leidus mul harva kaineid päe-
vi, mil kooli jõudsin," meenu-
tas neiu. "Mul puhkes sellepä-
rast vanematega tüli. Pauguta-
sin siis uksi, karjusin neile iga-
suguseid inetusi ja kolisin Ke-
vini juurde elama," meenutas 
neiu. "Kevin oli selleks ajaks 
juba 18 täis, käis kodust kau-
gel erakoolis ning tema vane-
mad olid talle ostnud korteri."

Muutus tuli alles siis, kui 
Kevin Kätlinist tüdines ja ta 
tänavale viskas. "Ta ütles, et 
ma olen koledaks ja paksuks 
läinud, kuigi ma ei söönud 
peaaegu midagi, põdesin oma 

välimuse pärast," rää-
kis Kätlin. "Olin 

nii õnnetu, et 
tahtsin en-

dalt elu võt-
ta. Mul olid 
juba unero-
hutabletid 
koos alko-
holiga sees, 

kui kirjuta-
sin hüvastijä-

tukirja oma va-
nale kristlasest 

sõbrannale Sandra-
le, kes käis teises koolis ja 

kellega ma polnud kaks aas-
tat suhelnud. Sandra päästis 
mu, ta kutsus politsei ja kiir-
abi ning tuli hiljem mind haig-
lasse vaatama." 

Leping oleks ehk aidanud
Pärast Kätlini toibumist võt-

sid tema vanemad appi psühho-
loogid, õppenõustajad jt spet-
sialistid, et tüdruku elu taas 
korda saada. "Tegelikult oli 
Sandrast ikka väga palju abi. 
Ta armastas mind raskel het-
kel kõigele vaatamata sellise-
na, nagu ma olin, ta ei teinud 
mulle etteheiteid," lausus Kät-
lin. "Ta rääkis, et olen väga 
kallis ja kutsus mind kirikus-
se noorteteenistustele. See an-

Kooli ja vanematega sõlmitud leping aitab 
noortel uimastitest ja peksmistest hoiduda

Lihtne leping 
aitab ära hoida 
koolivägivalda, 
alkoholi ja ui-
mastite pruu-
kimist ning see 
innustab ka 
õppima. Scanpix

"Kõigepealt peksin endast nooremat tüdrukut, sest 
igatsesin oma poisi heakskiitu. Kui aga sain 15, leidus 
mul harva kaineid päevi, mil kooli jõudsin," meenutab 
nüüdseks juba täisealine Kätlin. Neiu sõnul oleks kõi-
ke seda saanud ära hoida, kui tema koolis oleks ol-
nud leping õpilaste, kooli ja vanemate vahel, mis oleks 
pannud noori teistmoodi käituma.

Kevin rääkis, 
et olen koledaks 

ja paksuks läinud. 
Ma tahtsin endalt 

elu võtta.

Kai Maran
kai.maran@ 
tallinnlv.ee

Beškina: Tähtis on lapse muret õigel ajal märgata
Abilinnapea Betina Beškina sõnul on senised linna sot-
siaal- ja tervishoiuameti ning SA Tallinna Koolitervishoid 
koostöös koolinoorte seas läbi viidud uuringu tulemu-
sed mõtlemapanevad. 

"15-16-aastaste õpilaste seas tehtud uuring näitas, et 
lastel on palju muresid – kiusamine, koduvägivald, sõltuvu-
sed, liigne sotsiaalmeedia tarbimine, enesevigastused ja 
enesetapu mõtted," ütles Beškina. "Üle kahe tunni päevas 
suhtleb sotsiaalmeedias 42% küsitletuist, kuid mis on selle 
kasutegur lapse arengule? Teisiti käi-
tumine viib aga üksinduseni ja kurba-
de mõteteni. Mis jääb meie lastel ko-
duses ja koolielus iga päev vajaka 

ning millele peaksime mõtlema, et oma last aidata?"
Beškina sõnul on oluline last märgata ja õigel ajal sekku-

da. "Lapsed vajavad täiskasvanute tähelepanu ja hoolt. 
Lapsevanem peab vastutama selle eest, et lapsel oleks 
hea ja turvaline keskkond kasvamiseks ning tervislik suhe 
nutiseadmetega. Kui peaks juhtuma, et vanemal on lapse 
tunnetega toimetulekul abi või nõu vaja, saab alati külasta-
da lasteabi.ee või tarkvanem.ee lehekülge." 

15-16-aastaste Tallinna õpilaste seas tehtud küsitluse 
andmeid kogub Islandi ennetusmu-
delit kasutavate riikide võrgustik Pla-
net Youth, millega on liitunud ka Tal-
linn.
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"Uuel õppeaastal tahame 
jõuda lepingu sõlmimiseni vä-
hemalt ühes iga linnaosa koo-
lis," lausus linna sotsiaal- ja 
tervishoiuameti juhtivspetsia-
list Ene Tomberg. "Õpilased 
võtavad näiteks veel kooli va-
ra hoidmise kohustuse ja luba-
vad vaheajal  korralikult söö-
mas käia. Lapsevanem omakor-
da jälgib, et laps hommikuti õi-
gel ajal kooli jõuaks ja et tema 
unerežiim paigas oleks. Kogu-
kond omakorda peab hea seis-
ma, et lapsel on, kus oma har-
rastustega tegeleda. Olgu sel-
leks siis jalgpall, maalimistund 
või ballett. Islandil näiteks või-
vad lapsed ja noored omale ta-
suta huviala valida kuni kol-
me eri huviringi seast. Õpila-
ne saab vaba aja kaardi, kuhu 
laekub info sellegi kohta, kui 
hoolega ta treeningutes käib." 

Tombergi sõnul plaanib linn 
teha lähiajal korduva küsitlu-
se 15-16-aastaste koolinoorte 
seas, et noorte tervisekäitu-
mise mured välja selgitada. Nt 
lapse ja vanema pealiskaudne 
ja kiirustav suhtlus on pealin-
nas üks tüüpilisi muresid. noo-
red tunnevad puudust usaldus-
likust vestlusest oma vanemate-
ga, mida siis kompenseeritakse 
nutividina või asjadega. 

"Veebiankeet on anonüümne, 
ligi 80 küsimuse seas uurime suh-
teid sõpradega ja  koduga, näi-
teks kas ja kuidas on kodu noort 
toetamas, mida tehakse nädala-
vahetustel jpm," selgitas Tom-
berg. "Tunneme huvi, kas pere 
teab, kus laps õhtuti aega veedab 
ja millised on tema sõbrad. Kui-
das õpilane end koolis tunneb, 
kui palju liigub värskes õhus ja 
kuidas on unega. Kui tihti tuleb 
ette melanhoolset ja kurvameel-
set tuju ning kuidas on alkoholi- 
ja uimastitarbimisega. Iga koo-
li konkreetsed andmed saab ai-
nult kooli juht. Küll aga toob iga 
kool välja oma erilist tähelepa-
nu nõudva probleemistiku, mil-
le võrdlemisel teiste koolide ga 
teeme koostööd Tallinna Ülikoo-
li teaduritega, et võrrelda koo-
le linna keskmisega. Anketeeri-
mise analüüsi teeb meie partner 
Reykjaviki ülikool ja nii saame 
oma andmeid võrrelda teiste Eu-
roopa linnadega."

Pärineb islandilt
Lepingu idee pärineb Islan-

dilt, millest sai tänu neile jalg-
palliriik. "Küll oli elu seal rahu-
lik!" lausus Kaev. "Üle riigi on 
loodud hulgaliselt vaba aja veet-
mise ja spordivõimalusi. Islandi 
jalgpallifenomen on selle pro-
jekti tulem. Jalgpalliväljakuid 
ehitati suurel arvul ja lastega 
tegelema palgati professionaal-
sed treenerid. Neile pakutakse 
huvitavat ja kaasavat alterna-
tiivtegevust, mis osutus niisama 
sõpradega ringi luusimisest põ-
nevamaks. Meie muidugi ei ta-
ha panna selle projektiga kõiki 
jalgpalli mängima, vaid ka näi-
teks maalima või lugema. Täh-
tis on koos perega teha tead-
lik valik, mis noort arendab."

Kui veel paarkümmend aas-
tat tagasi oli saareriigis muist-
sete saagade vaimus alkoho-
li- ja uimastipruukimine koo-
linoorte seas vägagi levinud, 
siis nüüd leiabki õpilased pi-
gem spordiväljakuilt. "Island 
on saavutanud suurt edu oma 
noorte tervisekäitumise muut-
misel," ütles Tomberg. "Alko-
holi ja uimastite tarbimine on 
koolinoorte seas oluliselt vä-
henenud või muutunud lausa 
olematuks."

Varajast alkoholilembust 
soodustas paljuski Islandi aja-
looline taust. "Ühiskonna suh-
tumine oli varem pigem pool-
dav ja suurt probleemi alkoho-
lis ei nähtud, pigem peeti oht-
rat õllepruukimist rahvale oma-
seks," rääkis Kaev. "Kirjeldasid 
ju saagadki, kuidas õlut joovad 
juba kuueaastased. Kuigi saa-
gade aeg on ammu läbi, olid 
inimeste tõekspidamised visad 
muutuma. Koolide lõpupidudel 
ja suvefestivalidel oli asi ikka 
väga hull, 13-14-aastased läl-
lasid öösiti tnaval."

Juba on kasu
Kaevu sõnul näitasid paar-

ikümne aasta tagused küsitlu-
sed, et alkoholi hakati massili-
selt tarvitama juba väga noorelt.  
"Islandis oli väga suur mure sel-
lega, et alkoholi ja narkootilis-
te ainete tarvitamine oli levi-
nud juba väga noores eas," üt-
les Kaev.  "Toonased küsitlu-
sed näitasid, et 16-19-aastastest 
noortest vaid 18% ei olnud al-
koholi pruukinud. Seevastu eel-
misel aastal kuni 19-aastaste 
seas läbi viidud küsitlus näi-
tas otsustavat pööret – juba 
üle 50% polnud kordagi alko-
holi proovinud!"

Leping pani paika selged kä-
sulauad, millega edasi minna. 
"Õigete lahenduste ja õigete 
sõprade leidmise nimel on Is-
landis nüüd rakendatud last 
toetama terve kogukond," üt-
les Tomberg. "Praktika näitab, 
et töö kogukonnaga ja eeskätt 
lastevanematega töötab seal vä-
ga hästi." 

"Vanemate tugigrupid said 
omavahel arutada näiteks las-
te vaba aja kasutust. Juhtu-
mid, kus laps väitis end olevat 
klassikaaslase pool ja oli te-
gelikult hoopis kolmandas ko-
has, tulid kohe ilmsiks," lau-
sus Kaev. "Valetamise võima-
lus kadus ära. Igapäevane suht-
lus käib sotsiaalmeedias või te-
lefoni kaudu, sest otsenumbrid 
on teada. Samuti lubasid vane-
mad lepingus soodustada noor-
te sportlikku koolivälist tege-
vust. Lepingu sihtidest räägi-
takse juba esimese klassi las-
tele, kuigi allkirja annavad sel-
lele varajases kooliastmes vaid 
kaks osapoolt, 1.-3. klassi õpi-
laste vanemad ja kooli esinda-
jad. Tähtis on, et lapsed juba 
kooliteed alustades oleksid le-
pingu tähtsusest teadlikud. Hil-
jem muutub leping kolmepool-
seks ja sellele annavad allkirja 
ka õpilased." 

pealinn@tallinnlv.ee

Pensionitõus annab juurde 
nädala söögiraha ning linna 
pensionilisa aitab näiteks 
lastelastele sünnipäevakin-
gitusi teha.

Eesti pensionäride ühendus-
te liidu juhatuse esimehe And-
res Ergma meelest on tänavu-
ne pensionitõus päris arvestatav. 
"Mõned päevad tagasi oli meil 
üks veebikoolitus ja ma küsisin 
pensionäridelt, palju nad nüüd 
aprillist rohkem pensioni hakka-
sid saama," lausus Ergma. "Pä-
ris mitu inimest vastas, et neil 
tõusis pension 30 eurot. Sellest 
on eriti praegusel ajal väga abi."

Umbes pooltel pensionäridel 
lisandus 25 eurot, mõnel aga 
isegi kuni 40 eurot. 1. aprillist 
peaks  meil keskmine pension 
olema 552 eurot. 

"Pensionide tõstmine on põ-
himõtteline ja vajalik, et aidata 
kaasa ebavõrdsuse vähendami-
sele, seda eriti praegusel keeru-
lisel ajal, mil Covid-19 kriis võib 
veelgi sotsiaalset ja majandus-
likku ebavõrdsust suurendada," 
ütles tervise- ja tööminister Ta-
nel Kiik. "Vanaduspension peab 
tõusma elukallidusest kiiremini, 
sest Eesti vanemaealiste olukord 
on üks raskemaid Euroopa Lii-
dus – 2019. aastal elas suhteli-
ses vaesuses üle 40% meie ea-
katest See on ebaõiglane ja rii-
gi ning inimeste väärikust rii-
vav, mistõttu tuleb ka edaspi-
di astuda samme eakate heaolu 
tõstmiseks."

Abikäe ulatab ka linn
Ergma lisas, et kui arvesta-

da praegust pandeemiaolukor-
da, inimeste koondamisi, tasuta 
puhkusele saatmisi ja ka seda, 
et viimane riigi toetus oli tööta 
jäänutele 600 eurot kuus, ei ole-
gi pensionäride elu nii halb ning 
pensionitõus läheb ikka asja et-
te. "Pension on tänu indekseeri-
misele muidugi kogu aeg tõus-
nud, aga me räägime lisaks sel-
lele pensioni tõstmisest," selgi-
tas esimees. "Ka eelmisel aastal 
oli väike erakordne tõus, tegin 
väikesed arvestused ja leidsin, 
et see kattis ära vähemasti selle 
vahe, mille võrra pensionäride 
tulumaksu osa tõusis. Aga na-
gu ma juba ütlesin,  tänavusel 
raskel koroonaajal oli niisugu-
ne pensionitõus, mida ei peaks 
häbenema."

Pensionid on tõusnud järjepi-
devalt igal aastal. Näiteks 2017. 
aastal lisandus 20, 2018. aastal 
31, 2019. aastal 36 ja mullu 45 
eurot (vaata graafikut). Kiige 
sõnul on erakorraline pensioni-
tõus kavas ka 2022. aastal, li-
saks keskmise vanaduspensioni 
maksuvabaks muutmine. "Era-
korraline pensionitõus on igal ju-
hul meie jätkuv prioriteet ning 
esitame ka vastava ettepaneku 
valitsuskabinetile," lausus Kiik.

Tallinna pensionärid saavad 
alanud aastast ka suuremat lin-
na makstavat pensionilisa, mis 
aitab neil kerkivate hindadega 
kaasas käia. Tänavu tõusis see 
lisa 100 eurolt 125 euroni. Kui 
eelmisel aastal kulus pensioni-
lisa maksmiseks linnaeelarvest 
üle 9,15 miljoni euro, siis suu-
rema pensionilisa maksmiseks 
eraldati tänavusse eelarvesse li-
gi 2,9 miljonit eurot lisaks. 

"Pensionilisa makstakse 
kord aastas toetuse saaja sün-
nikuule eelneval kuul ning see 
on ette nähtud mitte üksnes va-
nadus-, vaid ka töövõimetus-

pensionäridele," ütles abilinna-
pea Betina Beškina. Tema sõ-
nul tuleb pensionilisa saamiseks 
esitada avaldus linnaosavalitsu-
se sotsiaalhoolekande osakonda 
või täita avaldus internetis le-
heküljel https://www.tallinn.ee/
Teenus-Pensionilisa-maksmine .

"Avalduse peab kirjutama 
ühe korra, kui on käes pensio-
niiga. Järgmistel aastatel laekub 
summa automaatselt, korduvalt 
avaldust ei pea kirjutama," üt-
les Beškina. "Tegemist on po-
pulaarse toetusega, mida vaid 
vähesed jätavad kasutamata." 

Abi igast sendist
Eakas mustamäelane Helge-

Liis Munter rääkis Pealinnale, 
et talle on pensionilisa tõus te-
retulnud. "See aitab sünnipäe-
vadeks valmistuda, seda enam, 
et nüüd saab rahalisa juba en-
ne sünnipäeva kätte," märkis 
ta. "Minult küsisid teised pen-
sionärid varem tihti, et kas mul-
le on juba raha laekunud. Pal-
jud on hädas, et ei saa lisara-
hata sünnipäevagi pidada. Mi-

na nii kriitilises olukorras küll 
pole, aga tuleb välja, et palju-
dele on see summa väga oluli-
ne. On tunda, et linnapea mõt-
leb oma elanikega kaasa."

Aadu Jõgiaas Tallinna pen-
sionäride ühendusest ütles, et 
pensionärile on abi igast sen-
dist, mis ta juurde saab. "See, 
et Tallinna linn 25 eurot pen-
sionilisale juurde andis, on suur 
tegu," kinnitas ta. "Kokkuvõttes 
on see täiesti tubli lisasumma! 
Kahekümne viie euroga saab 
üksik pensionär omale korra-
liku nädalase toidukorvi. Kui 
kõik maksud ära maksad, siis 
ega pensionärile elamis- ja söö-
giraha ju enamjaolt väga palju 
üle ei jää. Seega on pensionilisa 
suurenemine väga teretulnud!"

Tallinna pensionärid saavad 
nautida ka muid hüvesid, mida 
linn pakub. Näiteks on linnal kok-
ku lepitud soodustused apteeki-
des ja Tallinna spordiklubides.

Levinud on ka toiduabipakid, 
mida jagab Toidupank, eraldi 
toetus on Tallinnal olemas toi-
metulekuraskustes inimestele.

Kooli ja vanematega sõlmitud leping aitab 
noortel uimastitest ja peksmistest hoiduda
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Linna sotsiaal- ja tervis-
hoiuamet peatas Tallinna 
Haigla rahvusvahelise pro-
jekteerimishanke, et välis-
tada võimaliku huvide konf-
likti ohtu projektimeeskon-
nas. Uus hange kuulutakse 
välja esimesel võimalusel.

"Viivitus rahvusvahelise 
hankemenetlusega teeb graa-
fikus püsimise küll keerulise-
maks, kuid pean õigeks prae-
gu tekkinud kahtlused välista-
da ja pärast auditi läbiviimist 
uus hange esimesel võimalusel 
välja kuulutada. Kuigi sisulist 
huvide konflikti ei ole ja üks-
ki ettevõte ei ole konkurent-
sieelist meie praeguse info ko-
haselt saanud, peame oluliseks 

hanketingimused üle vaada-
ta ning välistada igasugused 
võimalikud edaspidised vaid-
lused sel teemal," ütles linna-
pea Mihhail Kõlvart.

Projektimeeskonna kontrol-
limisel selgus, et hanke etteval-
mistamisel osales projektimees-
konna liige, kelle töösuhe oma 
endise tööandjaga ja juhatuse 

liikme volitused olid lõppenud 
juba novembris 2020, kuid et-
tevõte muutis andmed Ärire-
gistris alles tänavu 23. märt-
sil. Antud ettevõtte profiil või-
maldaks selles hankes osaleda.

Haiglahoone põhiprojekti 
tähtaeg on 2023. aasta, põhi-
projekti alusel viiakse läbi ehi-
tushange. Hanke eeldatav mak-
sumus on 11 miljonit eurot. Tal-
linna Haigla rajamisega on ka-
vas luua terviklik haiglaorgani-
satsioon ning rajada praeguste 
amortiseerunud Ida- ja Lääne-
Tallinna Keskhaiglate hoonete 
asemele uus nüüdisaegne me-
ditsiinilinnak aadressile Narva 
mnt 129, 129b. Tallinna Haig-
la peaks kava kohaselt valmi-
ma 2027. aastal.

Linn korraldab Tallinna Haigla 
projekteerimiseks uue suure hanke

Eesti riigi ja Tallin-
na linna koostöö-
leppe Tallinna 
Haigla asutami-
se ettevalmis- 
tamiseks allkir-
jastasid toonane 
tervise- ja töömi-
nister Riina Sik-
kut ning toonane 
abilinnapea Tõ-
nis Mölder 18. 
veebruaril 2019. 
 Albert Truuväärt

ANDRES ERGMA: 
Pensionitõus on 
koroonaajal suureks abiks
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Kaks kuud tagasi kukkus 
Luule Järviste oma kodus voo-
dist välja põrandale. "Rulaator, 
millega tavaliselt ringi liigun, ei 
olnud piduri peale pandud ja li-
bises eest ära," meenutas vana-
proua. "Üksi ma üles ei saanud, 
jäin väga ebamugavalt täisnurk-
sesse asendisse lebama. Küll oli 
hea, kui abi saabus – üks noor-
mees võttis selja tagant, teine 
kätest, ja sain taas liikuma!"

Luule elab üksinda, tema lä-
him sugulane, lapselaps, elab 
Kalamajas, nii et häirenupu ka-
sutamine on vältimatu. "Üritan 
küll ettevaatlikult liikuda ja uk-
selingist ja -piitadest tuge haara-
ta, aga ikka on kukkumisi ette 
tulnud," nentis proua. Rihma-
ga käe ümber kinnitatavat häi-
renupp-kella ei võta ta ära ise-
gi duši alla minnes, kuna sea-
de kannatab vett ja on turva-
tundeks oluline mistahes het-
kel. "Häirenupp on suur asi, kui 
vanainimene on äkki põrandal 
maas ja telefonini ei ulatu. Ega 
mobiili ju kogu aeg taskus ei 
kanna," sõnas naine. "Mu raa-
maturiiulil on karp ja kui häire-
nuppu vajutan, kostab "karbist" 
kõnekeskuse töötaja hääl: "Noh, 
Luule, mis juhtus? Kas teil on 
kõik korras?" Kui kõvemini hõi-
kan, kostab mu hääl aparaadini 
ka teisest toast, kui kedagi ap-
pi on vaja kutsuda. Kohe helis-
tatakse ka lapselapsele – tema 
on märgitud kontaktisikuks."

Kõrge vererõhk ja  
sinine kulm

Ükskord varem kukkus ela-
tanud vanadaam püstijala pealt 
külili maha – ja taas oli vaja väl-
jakutseekipaaži abi. "Tol korral 
tuli ka arst, mu ülemine vere-
rõhk oli üle 200," lausus Luu-
le. "Kukkusin endal kulmunur-
ga siniseks, nii et lapselaps ka 
pärast ehmus."

Tallinn soovib pakkuda sot-
siaalvalvet ehk häirenuppu se-
nisest rohkematele pealinlastele, 
kes oma tervise pärast võiksid se-

da vajada. Häirenupp aitab olu-
korras, kus inimene ei ole kukku-
des või muul moel abitusse olu-
korda sattudes võimeline abista-
jale oma koduust avama. Prae-
gu on häirenupp üle 400 inime-
sel. "Me suudaks ära teenindada 
ka mitu korda rohkem hoolealu-
seid," kinnitab Tallinnas sotsiaal-
valveteenust pakkuva Meditech 
Estonia AS-i üks eestvedajatest 
Paavo Ala. "Tallinna-suuruses 
linnas on häirenupu vajajaid te-
gelikult 7000-8000. Võrdluseks 
olgu toodud, et näiteks Rootsis 
on 160 000 ja Soomes 80 000 
igapäevast häirenupu kandjat."

Järviste soovitab häirenupu 
teenust tingimata ka teistele ea-
katele. "Vanad, võtke ühendust 
oma sotsiaalosakonnaga – teie-
ga tehakse leping," märkis va-
naproua. "Eriti tahaksin rõhu-
tada, et Tallinnas on teenus ta-
suta. Olen uurinud, et näiteks 
Rootsis seevastu tuleb häirenu-
puteenuse eest maksta iga kuu 
140 krooni. Ja mis konfident-
siaalsusse puutub, siis on teenu-
se osutajal võtmete juures koo-
di number, mitte aadress, nii et 
kõik on absoluutselt kindel."

Kodused õnnetused  
esirinnas

Kui abitust olukorrast teada 
anda ei saa, võib abi saabumine 
võtta tunde või lausa mitmeid 
ööpäevi, enne kui keegi inime-
sega kontakti otsima hakkab või 
hooldustöötaja järgmisele külas-
tuskäigule tuleb (see juhtub ta-
valiselt 1-2 korda nädalas). "Kui 
abi mitmeid tunde või päevi oo-
datakse, võivad ka lihtsa kuk-
kumise tagajärjed ühel hetkel 
muutuda tõsiste tüsistuste-
ga pikaajalisteks trau-
madeks, mida tingib 
muuhulgas alajahtu-
mine, vedelikupuu-
dus, regulaarsete ra-
vimite mittevõtmi-
ne jpm. Just selline 
õnnetu juhtum la-
hendatakse häirenu-
puga mõnekümne mi-
nuti või kehvemal juhul 
paari tunniga, aga mitte 
päevadega... või avastatakse 
juhtunu üldse alles siis, kui on 
juba liiga hilja."

Ala täpsustas, et üldjuhul ai-
tab häirenupp eakaid. Neile li-

saks aga vajavad abi liikumisras-
kustega inimesed, kelle seas lei-
dub ka liikumispuudega noori ja 
ajutisi (näiteks pärast operatsioo-

ni) abivajajaid, kes elavad ko-
dus ja veedavad kasvõi osa 

päevast omaette. "Ena-
mus ajast saavad need 
inimesed oma toime-
tustega kenasti hak-
kama, aga aeg-ajalt 
võib juhtuda õnne-
tu olukord, kus abi 
saamise kiirus on 

oluline," rääkis Ala. 
"Pahatihti ei ole mo-

biiltelefon just sel õn-
netul hetkel endaga kaa-

sas ja helistada ei õnnestu!"
Kukkumine ongi Ala sõnul 

kõige levinum põhjus, miks häi-
renupu abi vajatakse – üle 80% 
vajutustest tehakse just seetõttu. 

"On teada fakt, et oma kodus su-
reb rohkem inimesi kui liikluses 
või lennuõnnetustes, sest kodus 
veedame enamus aega, ja suure 
osa sellest üksinda," jätkas Paa-
vo Ala. "Kui siis õnnetuse järel  
üheainsa lihtsa nupuvajutusega 
abi kutsuda ei õnnestu, võib juh-
tunu jäädagi viimaseks."

Selliste õnnetute olukordade 
ja tõsiste tagajärgede-tüsistus-
te vastu ongi (iseäranis kukku-
misanduriga) häirenupp maail-
ma lihtsaim ja parim abivahend, 
mis tagab kiiresti abi. 

Kohale poole tunniga
Meditech pakub Tallinnas häi-

renuppu kõikidele selle vajajate-
le. "Samuti saavad abi sotsiaal-
maja elanikud, kes väikses korte-
ris elavad ja sealgi hätta sattuda 
ning abi vajada võivad," lausus 

Ala. "Kui hoolealuse kontaktisi-
kud – sugulased, naabrid, sõb-
rad-tuttavad – on meile teada, 
püüame vajaduse korral esmalt 
alati neid telefoni teel informee-
rida ja nad appi saata. Kui abi-
vajajal kontaktisikuid pole, nad 
ei vasta telefonile või viibivad 
Tallinnast eemal, sõidab kiire-
mas korras appi ööpäev läbi te-
gutsev ekipaaž."

Abi saab Ala kinnitusel igal 
juhul, isegi siis, kui hättasattu-
nul Tallinna kandis ühtki lähe-
dast polegi.

Maksimaalne aeg, mil ekipaaž 
abivajajani jõudma peab, on hil-
jemalt kahe tunni jooksul alates 
häirekõnest. "Reaalsuses oleme 
aga siiani palju kiiremad," kin-
nitas Ala. "Selle aasta esimese 
kolme kuuga oleme häirekõne 
saabumisest kuni hoolealuse uk-

VANAPROUA HÄIRENUPUST:  
Kui õnnetult kukkusin, tulid noormehed 
poole tunniga ja tõstsid mu püsti

Ärksale proua 
Leidale oli häi-
renupp toeks, 
mis aitas tal 
suisa 102-aas-
taseks elada. 
Tänu nupule ei 
pidanud ta 
kartma, et näi-
teks kukkudes 
jääb abi õigel 
ajal saabuma-
ta.  
 2  X Kalev Lilleorg / 

 Naisteleht

Oma kodus sureb 
rohkem inimesi kui 
liikluses või lennu-

õnnetustes.

Krista Kiin
krista.kiin@ 
tallinnlv.ee

"Üksi elavatele eakatele on niisugune teenus suureks 
abiks – ega mobiiltelefoni ju kogu aeg taskus ei kan-
na," ütleb 94-aastane mustamäelane Luule Järviste, 
keda häirenupu vajutamise peale kohale sõitnud ope-
ratiivteenistus viimaste aastate jooksul kahel korral 
täbarast kukkumisest välja on aidanud. Kui abi tuleks 
mitu päeva oodata, võivad eakat ohustada pikaaeg-
sed traumad, alajahtumine, vedelikupuudus ja ravimite 
mittevõtmisest tingitud tervisehädad.
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sest väljumiseni ära teinud kesk-
miselt ühe tunni ja 14 minutiga. 
See tähendab, et kohale jõuame 
tavaliselt 30-40 minutiga alates 
väljakutsest, ja seda kõikjal üle 
Tallinna."

Võimalik aidata paljusid veel
Viimase kolme kuuga on Me-

di väljakutseekipaaži abi vaja 
läinud keskmiselt paarikümnel 
korral kuus, näiteks märtsis 22 
juhul. "Nendest väljakutsetest 
paar korda enam on olukordi, 
kus inimest kontrollima ja aita-

ma saadetakse kontaktisikust lä-
hedane," märkis  Ala. "Vastatud 
häirekõnesid on omakorda veel 
ligi neli korda rohkem."

Selle aasta esimese kolme 
kuuga on Medi sotsiaalvalve-
teenusele võetud üle 40 teenu-
se vajaja. "Teenusel on sel aas-
tal mahtu iga kuu vähemalt 15 
inimesele rohkem, ilma et peaks 
järjekorra tekkimist pelgama," 
julgustas Ala. "Seega soovita-
me kõigil huvilistel linnaosa sot-
siaalosakonna poole pöörduda!"

Kai Maran
kai.maran@tallinnlv.ee

Heakorrakuu ootab osale-
ma prügijooksul, kolmel e-
seminaril  ja töötubades. 
Linna teed ja tänavad 
peaksid kevadiselt puh-
taks saama maiks.

Uue algatusena toimub Tal-
linna prügijooks ehk plogging. 
See kombineerib jooksu ja kesk-
konnahoiu: liikuja eesmärk on 
teele ette jääva prügi korjami-
ne, et see hiljem nõuetekohaselt 
ära anda. Osaleda võib kõikjal 
endale sobivas kohas üle Tallin-
na, läbides valitud raja joostes, 
käies, kepikõndides, jalgrattal 
või muul moel. Motoriseeritud 
abi kasutamine arvesse ei lähe. 
Tegemist ei ole võistlusega, mis-
tõttu paremusjärjestust ei selgi-
tata, küll aga loositakse osaleja-
te vahel välja meeneid. Osale-
mise tingimused leiab heakorra- 
kuu veebilehelt  www.tallinn.
ee/heakorrakuu.

Uuskasutuskeskus viib oma 
kaubikuga ära kodudes üleliig-
seks muutunud, ent jätkuvalt 
heas korras puhtaid ja terveid 
asju, et neile mõnes teises pe-
res uus elu anda. "Võtame vas-
tu väiksemaid asju nagu ehted, 
aksessuaarid, raamatud, nõud, 
riided ja jalatsid, aga ka suure-
mahulist sisustuskaupa. Asjad 
võib tuua näiteks kilekotis, pa-
berkotis, kastis või karbis, kui-
das inimestel endal mugavam 
on," rääkis Uuskasutuskeskuse 
sorteerimiskeskuse juht Kristi 
Suup. "Suuremad asjad nagu 
lastevann või sisustusesemed 
võib tuua ka lahtiselt. Võib an-
da ära kodutehnikat, nagu näi-
teks veekeedukannud või töö-
tavad telefonilaadijad. Kines-
kooptelekaid me vastu ei võ-
ta, aga teisi telekaid ja sülear-
vuteid küll. Väga teretulnud on 
hobitarbed, nagu rulluisud või 
kõnnikepid, samuti laste män-
guasjad."

Kuidas toiduraiskamist  
vähendada?

Keskus sorteerib kõik an-
netatud asjad ja saadab heas 
korras esemed uuesti ringlusse. 
Igal aastal pääseb sel viisil sadu 
tonne heas korras asju prügisse 
jõudmast. "Kogutud korralikud 
asjad jõuavad kohe Uuskasutus-
keskuse poodidesse, kus meil 
on samuti võimalus eelnevalt 
kaupa sorteerida," ütles Suup. 
"Hiljuti avasime uue poe Mus-
tamäel Sõpruse pst 255. Kui 
kaup kohe poodidesse ei mahu, 
jõuab see sorteerimiskeskus-
se. Kauba müügitulu 
läheb meie ma-
janduskuludeks 
nagu üürid 
ja kommu-
naalid. Osa 
kaupa lä-
heb abiva-
jajaile, meil 
on ka palju 
koostööpart-
nereid, kelle 
jaoks kaupa sor-
teerime. Oodatud 
on teise ringi asjad näi-
teks huviringides ja õpilasfir-
mades, kus neist materjalidest 
võib põnevat käsitööd ja uusi 
tooteid teha."

Traditsiooniliselt tähistatak-
se heakorrakuu raames 22. ap-
rillil rahvusvahelist Maa päeva, 
et juhtida tähelepanu keskkon-
naprobleemidele, nagu näiteks 
kliima soojenemine ja õhusaas-

te. Sel puhul toimuvad kolmel 
järjestikusel neljapäeval e-se-
minarid, kus räägitakse klii-
mamuutustest, Tallinna pür-
gimisest roheliseks pealinnaks 
ja praktilistest näidetest, kui-
das iga inimene saab olla kesk-
konnateadlikum. Toimuvad ka 
e-töötoad, kus saab teada nii 
Tallinna rohepöördest kui ka 
sellest, kuidas toidujäätmeid 
vähendada või tekstiilile uus 
elu anda.

Ka linn ise on asunud täna-
vate puhtuse eest hoolitsema. 
"Oleme alustanud kevadpuhas-
tusega," lausus abilinnapea Kal-
le Klandorf, kelle sõnul saab tä-
navate graniitsõelmeist puhas-
tamisega alustada siis, kui õhu-
temperatuur on vähemalt poo-
le ööpäeva ulatuses plusskraa-
dides ning tänavarentslites lumi 
ja jää sulanud. "Alustasime 24. 
märtsil ja prioriteet on jalgrat-
ta- ja jalgteed ning ühistrans-
pordi peatused," lisas Klandorf.

Tööd alustab mereprügi 
püüdur

Samal ajal on käimas puis-
tematerjalide, naastrehvide ka-
sutamisest  tekkinud asfaldiosa-

keste, pühkmete jm prahi ko-
ristus puhastuspiir-

konna sõidutee-
delt, parklatest, 

treppidelt, 
äärekividelt, 
teeäärsetelt 
plaatidelt ja 
eraldusriba-
delt. Halja-
salade hool-

dus  algab ko-
he, kui maa-

pind on piisavalt 
tahenenud. "Kevad-

koristus peab olema teh-
tud 1. maiks," ütles Klandorf 
ja lisas, et  tänavapuhastuseks 
kasutatakse ka vett. "Kui teed 
hakkavad rohkem tolmama, 
hakkame ka vett rohkem ka-
sutama. Loodame, et suurema 
tänavapesuga saame alustada 
aprilli keskel, kui kaks näda-
lat on suurematest tänavapu-
hastustest möödunud. Siis on 

mõistlik alustada ka veega täna-
vate puhastamist, et tolmu kin-
ni püüda. Linnaosad on samu-
ti oma lepingupartneritega juba 
usinalt tänavaid puhastanud."

Talve jooksul kõnniteedel li-
bedusetõrjeks kasutatud granii-
dipuru tuleb kokku korjata ka 
nende samade kõnniteede kõr-
val elavatel inimestel või ühis-
tutel. Lehepuhureid selleks ka-
sutada ei tohi, kuna need pais-
kaks õhku liigselt tolmu. Tä-
navale pikemalt seisma jäänud 
ja koristust segavate sõiduki-
te omanikud peavad koristama 
oma sõidukite aluse ja ümbruse 
ühe meetri raadiuses. Tolmu tek-
ke vähendamiseks linnaruumis 
tuleks sõidukijuhtidel vahetada 
naastrehvid suverehvide vastu, 
soovitatav on ka sõidukite põh-
japesu. Mai alguses avab teise 

hooaja Tallinna Vanasadamas 
rahvusvaheline mereprügipüü-
dur Seabin. Kuigi Seabin tähen-
dab tõlkes mereprügikasti, pole 
tegu vaid passiivse kogumisko-
haga. Seadme põhja paigaldatud 
pump püüab merevette sattunud 
reostust, suutes kinni püüda ka 
kuni 3 mm suurusi mikroplas-
tiku osakesi. Seabin jääb mere-
prügi püüdma kuni oktoobrini 
ning ootab uudistama nii lapsi 
kui ka täiskasvanuid.

Sellekevadise heakorrakuu 
tunnuslauseks on "Vastutus 
tuleviku ees" ning eesmärgiks 
panna inimesi kaasa mõtlema  
keskkonnahariduse ja ringma-
janduse teemadel. 19. aprillil 
on kavas linnapesupäev ja pes-
ukraani pidulik avamine. Täpse-
mat teavet leiab veebiaadressilt 
www.tallinn.ee/heakorrakuu

VANAPROUA HÄIRENUPUST:  
Kui õnnetult kukkusin, tulid noormehed 
poole tunniga ja tõstsid mu püsti

Väga teretul-
nud on rulluisud, 

kõnnikepid ja 
mänguasjad.

BEŠKINA: Häirenupp on  
abivajajatele tasuta
"Häirenupp võib päästa abi-
vajaja elu. see pakub tur-
vatunnet, füüsilist abi ja 
psühholoogilist tuge," 
ütles abilinnapea Beti-
na Beškina.

"Abi osutamisel ei teki-
tata kliendile ka varalist 
kahju, sest sotsiaalvalvetee-
nusega hoitakse ära tema ko-
duukse lõhkumine,"  lisas Beš-
kina. "Ka aitab see eakatel 
ning puuetega isikutel elada 
võimalikult kaua oma kodus, 
mis on oluliselt odavam kui 
hooldamine hoolekandeasu-
tustes. Kahtlemata on see pal-
jude jaoks ka mugavam ning 
eelistatum variant."

Häirenupp võimaldab abi 
kutsuda eelkõige olukordades, 
kus inimene ei ole võimeline 
liikuma ja iseseisvalt abistaja-
tele ust avama, nagu näiteks 

kukkumise, sise-
ruumidesse 

lõksu jäämise 
tagajärjel või 
juhtudel, kui 
tekib oota-

matu vajadus 
arstiabi järele.
Häirenupu 

jaoks pannakse koju valve-
seadmed, mis annavad nupule 
vajutades otseühenduse kõ-
nekeskusega, et saaks kutsu-
da abi. 

Sotsiaalvalveteenus on 
kliendile tasuta ning seadme-
te paigalduse ja hoolduse eest 
tasub Tallinna linn. Teenuse 
saamiseks tuleb pöörduda 
elukohajärgse linnaosavalitsu-
se sotsiaalhoolekande osa-
konda, teenuse vajaduse tu-
vastab sama osakonna spet-
sialist kodukülastusega.

Kuidas häirenuppu taotleda  
ja millal seda kasutada?
• Häirenupu saamiseks tuleb 

pöörduda oma linnaosava-
litsuse sotsiaalhoolekande 
osakonda. Teenus on tasuta 
ja järjekorda ei ole. Info tel 
661 8181, e-mail info@medi.
ee

• 2020.a. kasutas häirenuppu 
üle 475 inimese (2019. a ligi 
390 inimest).

• Keskmiselt kasutab häire-
nuppu 400 inimest, kellest 
üle 43% on linna kodutee-
nuse kasutajad.

• Kõige rohkem teenuse ka-
sutajaid on Mustamäe, 
Haabersti ja Lasnamäe lin-
naosas.

• 2020. aastal said häirenupu 
abi pakkujad 13 väljakutset 
kuus.

• Väljakut-
sete 
peamis-
teks 
põhjus-
teks on 
kukkumi-

sed ja muud terviseproblee-
mid.

• Tallinnas on teenust osuta-
tud alates 2007. aastast. 
Medi alustas sotsiaalvalve-
teenuse osutamist Tallinnas 
1. veebruaril 2018. Üle Eesti 
on häirenuputeenust osuta-
tud alates 2010. aastast.

• Häirenuppu võib kasutada, 
kui inimene on sattunud olu-
korda, kus ta vajab kiiresti 
kõrvalabi, tugeva kukkumise 
korral läheb kukkumisandu-
riga häirenupp ise tööle.

• Abikeskuse töötaja vastab 
häirenupuga tehtud häire-
kõnele, ta selgitab, mis juh-
tus ja edastab info abivajaja 
kontaktisikule. Kui kontakt-
isik ei vasta telefonile või tal 
ei ole võimalik piisavalt kii-

resti teenuse kasutaja 
juurde minna, reageerib 
24 h töötav väljasõidu-
meeskond, kes pakub ka 
esmast abi. Vajadusel 

kutsub keskus ka kiirabi.

Ohtlikke jäätmeid saab tasuta  
ära anda mai keskel,  
riideid juba sel nädalal

• Uuskasutuskeskuse kau-
bik kogub majapidami-
ses kasutuna seis-
vaid korralikke as-
ju, mida võiks teis-
tel vaja minna. 
Kaubik peatub 17. 
aprillil kella 11-13 
Nõmme tervisemaja 
ees, 20. aprillil kella 12-13 
Kristiines Räägu pargi juu-
res ja kella 14-15 Tondi Sel-
veri parklas. Pirita Selveri 
parklas on kaubik 24. april-
lil kella  11-13.

• Lisaks saab aprillis ja mais 
kutsuda oma asjadele järe-
le  annetustakso keskuse 
kodulehelt www.uuskasu-
tus.ee/annetustakso või tel 
5553 3001.

• Asju saab aasta ringi ära 
tuua ka Uuskasutuskesku-
se kauplustesse Lasna-
mäel, Mustamäel, Põhja-
Tallinnas ja kesklinnas.

• Heakorrakuu raames saa-
vad Tallinna elanikud taas 

ohtlikke jäätmeid tasuta 
ära anda. Korjeringid 

toimuvad 15. ja 16. 
ning 22. ja 23. 
mail. Jäätmeau-
to peatuspaigad 
selgumisel, jälgi 

pealinn.ee
• Heakorrakuul annab 

linn traditsiooniliselt välja 
infovoldiku Heakorra ABC, 
mis koondab teavet linna-
keskkonna, lindude-loo-
made, jäätmete, mänguväl-
jakute ja kalmistute kohta. 
Sel aastal on infovoldik ai-
nult elektrooniline. Teavi-
kust leiab ka kinnistuoma-
nikule vajalikku infot, sa-
muti üldist teavet, kuhu 
pöörduda linna heakorda 
puudutavates küsimustes.

• Veebilehelt www.tallinn.ee/
est/keskkond/jaatmed 
leiab teavet  jäätmete ko-
gumispunktide kohta ja lii-
giti kogumise juhendid.

Heakorrakuu ärgitab 
vanadele asjadele 
uut elu andma

Viiruse leviku tõttu suuri ko-
ristustalguid ei toimu, kuid 
igaüks ise saab oma maja-

ümbruse ikkagi puhtaks teha.
 Albert Truuväärt
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"Meil on plaan investeerida 
päikesepaneelidesse," teab maal 
elav Marve Järvela täpselt, et te-
ma ja abikaasa teise samba raha 
läheb elektriarve vähendamis-
se. "Aitab küll pankurite nuu-
mamisest. See, mis välja võta-
me, on ühe aasta palk, aga sis-
se on makstud kaks aastapalka. 
Me jäime ikka väga palju mii-
nusesse. Kui hakkad pensioni-
le lisa saama 35-40 eurot kuus, 
siis see ei ole küll see, mille pä-
rast jätta raha pankurile hoiule."

Tõenäoliselt mõtleb sama-
moodi suur osa neist 152 000 
inimesest, kes esitasid märtsi lõ-

puks avalduse teisest sambast 
raha välja võtmiseks. Teatavasti 
on teine sammas olnud kahju-
lik madalamapalgalistele ja või-
ta on olnud vaid kõrgema sisse-
tulekuga inimestel. 

1,3 miljardit moodustab teise 
samba mahust 24%. Muidugi ei 
ole need teise samba hülgamise 
osas lõplikud numbrid. Aprillist 
algab lihtsalt uus avalduste vas-
tuvõtmise periood. 

Statistika järgi on keskmine 
teisest sambast lahkuja keskea-
line ja keskmisest palgast pisut 
madalama sissetulekuga pensio-
nikoguja. Keskmine välja võe-
tav summa jääb 8000-9000 euro 
kanti. Märkimisväärne, et kõi-
ge enam lahkus parimas tööeas, 
35-49-aastaseid inimesi (48%). 
Neile järgnevad 25-34-aastased 
(28%) ja 50-59-aastased (22% ).

"Puhtalt rahalises mõõtmes 
on 1,3 miljardit eurot ligikau-

Virkko  
Lepassalu
virkko. 
lepassalu@ 
tallinnlv.ee

Teisest sambast välja võetavast 1,3 miljardist eurost 
võidavad kõige enam kauplused ja kinnisvaraettevõt-
ted ning tarbimine saab kõva dopingu. Kaotajateks 
jäävad aga pangad. Väga magusat äri tarbimislaenu-
dega, mille eest maksavad inimesed Euroopa mõistes 
ülikõrgeid intresse, tabab nimelt valus tagasilöök.

Kohtutäitur Risto Sepp üt-
leb, et teisest sambast võla 
hüvitajad on tema silmis 
kangelased. 

Uuringute järgi kavatseb osa, 
võimalik et umbes mõniküm-
mend protsenti raha välja võt-
jatest kasutada sääste võlgade 
kustutamiseks. See puudutab ka 
kohtutäituritele liikunud nõu-
deid. Kohtutäitur Risto Sepp ni-
metab teise samba rahast võlga-
de hüvitajaid kangelasteks, ent 
seaduselünk võimaldab samas 
teise samba raha varjamiseks 
ka välispanka kanda.

Sepa sõnul ei saa täitur ini-
mest survestada, et ta kasutaks 

teise samba raha mõnes täite-
asjas võla kustutamiseks. 

"Ma olen küsinud, et mis 
oleks, kui saaksid omi sääs-
te võla hüvitamiseks kasuta-
da, aga ma ei ole kunagi öel-
nud, et võta nüüd kõik võla 
jaoks välja," sõnab Sepp. "Ja 
ma julgen öelda, et viis ini-
mest on minu asjades kas osa-
liselt või täielikult oma võ-
lad ära maksnud. See on nen-
dest väga julge samm ja suur 
eeskuju, minu silmis on nad 
kangelased! Eriti olukorras, 
kus suureks kangelaseks ki-
putakse pidama hoopis neid, 
kes oma kohustuste eest ära 
jooksevad."

Sepa sõnul teeb teda aga 
murelikuks, et vaatamata täi-
turite esindajate palvetele jäeti 
teise samba väljamaksete puhul 
seadusesse kirjutamata nõue, 
et raha makstaks välja vaid 
Eesti krediidiasutuse kontole. 
"Lubati, aga see ei realiseeru-
nud," lisab Sepp. "Inimesed on 
aga leidlikud. Varade varjami-
si me näeme iga päev." 

See tähendabki, et konto 
võib küll võlanõuete tõttu ol-
la mõnes Eesti pangas aresti-
tud. Kuid raha teisest sambast 
kantakse mõnda välispanka, 
kust täitur seda kätte ei saa.

"Juba on foorumites ringle-
mas jutud, et need võlglased, 

kes lasevad teise samba raha 
oma Eesti pangakontole kan-
da, on ikka lauslollid," ütleb 
Sepp kibeda noodiga hääles. 

Tema sõnul on taolised ju-
hud seda taunitavamad, et kuigi 
igasugune võlg on võõra oma, 
tegelevad täiturid üsna palju 
eriti kaitsetuid inimesi puu-
dutavate võlanõuetega. Sepp 
tõi oma klientide hulgast näi-
te vanamemmest, kellele sõide-
ti ülekäigurajal otsa, nii et oh-
ver pidi pikalt haiglas lebama. 

Pärast oli Sepp pikalt pingu-
tama sunnitud, et välja mõis-
tetud tsiviilkahjuhüvitist süüd-
laselt kätte saada.

TARBIMISVÕISTLUS TULEKUL: Kes võidavad ja kes  
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Läti. Soome määr on kusagil Eu-
roopa keskmise ligi. Ja Austria 
oma 3%-ga jääb meile ilmselt 
igaveseks kättesaamatuks. 

Põhjustest rääkides kasuta-
vad pankade analüütikud tüü-
tuseni korduvaid väljendeid turu 
väiksusest ja konkurentsi nõrku-
sest. Sellega põhjendatakse ül-
diselt kõike, mis meil on muu 
Euroopaga võrreldes liiga kallis. 

Kuigi teoreetiliselt saaks sek-
kuda ka riik finantsinspektsiooni 

du 10% Eesti eraisikute aasta-
sest tarbimiskulutustest," maa-
lib selle raha tegelikust hulgast 
pilti kinnisvaraga tegeleva Eften 
Capitali jaeärisuuna juht Kristjan 
Tamla. Varem juhtis ta Swedban-
kis pensionifonde. Kui palju see 
Eesti majandust praeguses kriisis 
abistab, sõltub Tamla sõnul siiski 
meie tegelikust rahandus- ja ma-
jandusministrist: viirusest.

"Kõige kitsamaks jääb mõju 
majandusele juhul, kui meil on 
aasta teisel poolel endiselt pal-
ju viirusest tingitud siseriiklikke 
piiranguid ning inimesed kuluta-
vad raha suuresti interneti teel 
tellitavatele välismaistele kaupa-
dele," sõnab ekspert. "Sellisel ju-
hul jääb pensionisäästudest Ees-
ti majandusse vaid nende kau-
pade kohalike vahendajate poolt 
võetav tasu." 

Märksa laiapõhjalisemalt 
elavneks Eesti majandus aga 
olukorras, kus suuremas ma-
hus on võimalik tarbida kodu-
maiseid teenuseid. Seega tuleb 
loota, et sügisel on meil viirus 
kontrolli all ja piiranguid või-
malikult vähe.

1,3-miljardiline suutäis
Loomulikult on siin põnev 

küsimus, mis ärid 1,3 miljardi-
lisest palast suurima tüki hau-
kavad. Raha hakatakse välja 
maksma septembris. Ühe suur-
panga analüüsi järgi ei ole suu-
rim võitja internetikaubandus, 
kuigi laias laastus kolmandik 
väljavõtjate rahast läheb elu-
järje parandamisse. Kolmandik 
investeerib selle ennustuse jär-
gi ise, oma käel, ja kolmandik 
kustutab laene või võlgu.

Investeerimisasjatundja 
Kristjan Tamla arvates aga ki-
puvad inimesed endast tegelik-
kusest paremat muljet jätma. 

"Muu maailma kogemus näi-
tab, et üldjuhul vastavad inime-
sed üsna ebatäpselt küsimustele, 
kuidas nad oma rahaasjadega tu-
levikus käituda kavatsevad," üt-
leb Tamla. "Küsitlustes vastatak-
se ühte moodi, kuid reaalelus käi-
tutakse teisiti. Seejuures kiputak-

se küsitluste vastustes üle hinda-
ma oma soovi säästa ja investee-
rida. Pole mingit põhjust arvata, 
et Eesti on siin eriline. Nõnda lä-
heb ka meil – võrreldes varem 
tehtud eri küsitluste tulemuste-
ga – märksa suurem osa pensio-
nisamba rahast tarbimisse." 

Tamla arvates tarbitakse tõe-
näoliselt suurem osa ära ligikau-
du esimese aasta jooksul alates 
raha pangakontole laekumisest. 
Selle toel saab aasta kahes viima-
ses kvartalis tarbimine "tugeva 
steroidisüsti", nagu ta väljendub. 

Puhtalt rahalises mõõtmes 
on 1,3 miljardit eurot ligikau-
du 10% Eesti eraisikute aasta-
sest tarbimiskulutustest.

Nii mõnedki finantsilmas end 
koduselt tundvad eksperdid arva-
vad, et üsna tugeva hoobi saab 
pankade jaoks nii tulus äri tar-
bimiskrediitidega. Ja seda kahest 
suunast. Inimesed maksavad va-
nu tarbimislaene teise samba ar-
velt kiiremini tagasi, mis pole aga 
pankade huvides, sest teenitak-
se intressidelt. Teiseks võetakse 
vähem tarbimiskrediite, sest va-
jalikku ostetakse teisest sambast 
võetud rahaga. Küsimus on siin 
aga sadades miljonites eurodes 
ja nendelt pankade jaoks laeku-
mata jäävates intressides.  Tarbi-
jalaenude koondjääk on praegu 
suurusjärgus 1,2 miljardit eurot. 
Teisisõnu pisut vähem kui teisest 
sambast esimeses voorus välja 
võetav kogu raha.  

Tarbimislaenude Eldoraado
Mis aga muudab tarbimiskre-

diitide äri nii kasumlikuks? Sel-
lest on varemgi räägitud, muu-
hulgas ettevõtja ja ekspankuri 
Indrek Neivelti suu läbi, et ees-
timaalased on sunnitud tarbimis-
laenudelt maksma umbes kaks 
korda kõrgemat intressi, kui seda 
võiks normaalseks pidada. Eu-
roopas oleme selles osas halvas 
mõttes üks juhtriike.  

Näiteks kuni üheaastaste lae-
nude intressimäär on olnud ku-
sagil 17% ringis. Euroala kesk-
mine on jäänud 6% kanti. Edes-
tada on meid pisut suutnud vaid 

Väikesepalgalistele oleks pensionilisa vaid mõnikümmend eurot kuus.
 Scanpix

Investeerimisasjatundja Kristjan Tamla arvates tõuseb teise samba rahast Eesti majandusele tulu vaid siis, kui piirangud leevenevad sügiseks ja suuremat osa rahast ei tarbita internetipoodides.
 Scanpix

TÄITUR: Kahjuks on võimalik  
teise samba raha varjata
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kaudu, kirjutades intressi ülempii-
ri ette, on tegemist tundliku poliit-
otsusega, mida pole kunagi isegi 
tõsisemalt arutatud. Reaalsuses 
määrab mõni suurpank ülempii-
ri. Ülejäänud krediidipakkujad ri-
vistuvad tema kiiluvette. Kujuneb 
umbes samasugune "konkurents" 
nagu kütusemüüjatel. 

Tõsi, Eesti Panga esindajate 
meelest on statistikast kujunev 
pilt natuke ülekohtune. Näiteks 
autoliisinguid oma madalate int-
ressidega pole statistikasse sisse 
arvutatud. 

Seda pakuvad meil – erine-
valt paljudest teistest maadest – 
pankadest eraldi ettevõtted. Igal 
juhul saab tarbimislaenude ma-
gus äri teisest sambast kõva hoo-
bi. Kõigepealt makstakse sada-
de miljonite eest tagasi ülikah-
juliku intressiga nn vanu laene. 
Isegi lihtinimene saab aru, et 
umbes 15% intressiga laen on 
väga kahjulik. Teiseks jäävad 
pankadelt võtmata sajad mil-
jonid uut laenu kodutehnikaks, 
autodeks jne. 

Keskmine välja võetav sum-
ma, 8000-9000 eurot, on just 
taoline, millega midagi suurt ei 
osta. Lisaks võtavad kalleid tar-
bimislaene – loomulikult val-
davalt hädavajadusel – suure-
mas osas tagasihoidliku elujär-
jega inimesed väljaspool suure-
maid linnu. SEB andmetel elab 
ligi 65% väikelaenude võtjatest 
väljaspool Tallinna, Tartut, Nar-
vat ja Pärnut.

Teise samba reformi ühe toe-
taja, Bigbanki suuromaniku Par-
vel Pruunsilla arvates tasuks 
mõista väiksema sissetulekuga 
inimesi, kes pensionisäästud ko-
he elujärje tõstmiseks ära kulu-
tavad. Paradoksaalsel kombel on 
tema üks kahju saajatest. Üks 
Pruunsilla panga ärisuundadest 
on just tarbijakrediidid.

Parandagu parem hambaid
"Nendel, kellel väiksemad 

summad, poleks niikuinii hi-
lisemas elus sellest pensionist 
mingit tolku," ütleb Pruunsild. 
"See läheb kindlasti tarbimis-
se, mis iganes tarbimine see ei 
ole. Siin aetakse asjad segi: ko-
gu aeg räägitakse, et inimesed 
peaksid hakkama ise investee-
rima. Aga miks nad peaksid? 
Kusagil ei investeeri inimesed 
ise otse aktsiatesse ja võlakirja-
desse. Inimesed investeerivadki 
– oma kodusse, peresse, põllu-
maasse. Parandavad oma ham-
bad ära näiteks. Üldiselt tervi-
sesse. Igasugune elujärje paran-
damine on hea." 

Selles osas, kui palju välja 
võetavast rahast võiks konver-
teeruda kinnisvaraks, on ana-
lüütikud eri meelt. 

Kinnisvarategelase Martin 
Vahteri (1Partner) meelest ei 
tasuks teise samba raha panust 
üle hinnata. 

"Teises sambas paikneb prae-
gu üle nelja miljardi euro – sa-
mas ulatub kogu Eesti aastane 

kinnisvaratehingute maht 3,5 
miljardini," sõnab ta. "Investori-
te otsuseid see keskmiselt kätte 
saadavad 8000-10 000 eurot ei 
mõjuta. Notarisse tehingut sõl-
mima aga selliste summadega 
samuti ei minda."

Vahteri sõnul on praegusest 
kinnisvarabuumist palju räägi-
tud, kuid jutt on suurem kui elu 
ise. Jutt käib siiski vaid Tallinna 
korteritest: "Seda mõjutab näi-
teks elanike arvu kasv." 

Ülejäänud sektoris – alates 
elamumaadest ja ärikinnisvarast 
– ei paista mingit tõusu. Rää-
kimata teistest Eesti linnadest. 
Küll panustatakse teise samba 
raha kinnisvarasse kaudsemalt 
ehk remondi kaudu. 

Näiteks Lasnamäe korterma-
ja ventilatsiooni jm üldkasuta-
tavate süsteemide ja majaosade 
kaasaegne remont läheb korte-
ri kohta maksma 10 000 eurot. 
Sama summa kuluks keskmise 
Mustamäe korteri remondiks. 
Seega võib kolmandast sambast 
keskmiselt välja võetavat sum-
mat kinnisvara kontekstis pigem 
marginaalseks pidada.

Swedbankis pensionifonde 
juhtinud Kristjan Tamla on laias 
laastus Martin Vahteriga samal 
arvamusel.

Inflatsioon üha süveneb
"Kinnisvarasektorile on pen-

sioniraha juba vaikselt mõju aval-
damas," möönab ta. "Täna tun-
dubki, et üha laiemalt on levimas 

Investeerimisasjatundja Kristjan Tamla arvates tõuseb teise samba rahast Eesti majandusele tulu vaid siis, kui piirangud leevenevad sügiseks ja suuremat osa rahast ei tarbita internetipoodides.
 Scanpix

SOTSIAALEKSPERT: Vikatimees tellimise peale ei tule

Liisi Uder vedas 2017. a Uue Eakuse Rahva-
kogu ehk ideekorjet, kuidas või mida ette 
võtta, et vanaduspõli oleks kõigil jõukam ja 
helgem. Tema sõnul ei taha enamik inimesi 
oma eakapõlve kavandamise peale para-
ku mõelda. 

"Alati leitakse põhjendusi, miks seda mitte 
teha," sõnab Uder. "Tüüpilisemad põhjendu-
sed kõlavad, et aega on, või ma suren nagunii 
enne pensionipõlve ära jne. Ei tule see surm 
midagi tellimise peale. Isegi kui mõni läheb 
60-selt, peab keegi siiski ka sajani elama. 
25-aastane inimene elab keskmiselt veel vä-
hemalt 54 aastat. Julgelt pooled elavad ilmselt 
kauemgi kui 79-aastaseks. Seega loodan, et 

sambast lahkujad on võetud va-
badusega võtnud ka vastutu-

se ja teavad, mis neid eaka-
põlves ootab."  Uderi sõnul 
taandub kõik lõpuks siiski 
majandamistarkusele ja 

summade suurus pole esma-
ne: "Kui raha kasutatakse in-

vesteeringuteks, edendatakse kas-
või oma enda väikeäri, siis võib olla sellest suur 
kasu ka inimese toimetulekule vanemas eas."

Teise samba väljamaksete reformimine oli 
üks Uue Eakuse Rahvakogule laekunud 80 
ideest. Autor Tõnu Pekk saatis selle 2300 allkir-
jaga ettepaneku 2017. a novembris riigikokku.

VÄIKEETTEVÕTJA: Pensionisüsteem soosib  
kõrgepalgalisust, aga mitte laste kasvatamist

Väikeettevõtja ja terapeudi Maivi Talvingu 
meelest oleks vaja pensionisüsteemi teise 
samba osas tehtud muudatuste järel edasi 
reformida, sest see on liiga ebaõiglane las-
tega emade suhtes.

"Suurim ebaõiglus või lühinägelikkus puudu-
tab lapsevanemaid," ütleb ta. "Näiteks üks 
lapsevanematest, kes tulevasi maksumaksjaid 
kasvatab, saab lapse kohta kõi-
gest u 7 eurot, kuid tänane 
kõrgepalgaline võib saada 
tulevikus baaspensionist 
neli korda suuremat pen-
sioni, isegi kui pole lapsi, 
kes maksudena pensio-
nivõimalused loovad."

Talving toob näite sõb-
ranna kohta, kes on valinud 
olla kolme lapsega kodune 

ema. Aga tema pension kujuneb tulevikus pisi-
keseks, sest tema on valinud laste kasvatami-
se. 

"Ta saab miinimumi, baaspensioni, sest pole 
valinud karjääri," ütleb Talving. "See naine, kes 
on valinud pere ja lapsed, asub ebavõrdsemas 
olukorras võrreldes naisega, kes on valinud 
karjääri. See paneb teatud osa ühiskonnas vä-

ga hella seisu."
Kogumispensioni süsteemis maksab 
riik ühele vanemale lapse sünnist kuni 

tema kolmeaastaseks saamiseni 
täiendavaid sissemakseid kogumis-
pensioni ehk teise pensionisamba 
kontole. Raha makstakse keskmise 
palga alusel ning käesoleval aastal 

on igakuine summa 50,95 eurot. Kriiti-
kute meelest ei korva see aga kodus 

lapsi kasvatavate emade unarusse jätmist.

arvamus, et sügisel viib pensio-
niraha kinnisvara hinnad uutele 
kõrgustele. Selles ootuses soovi-
vad nii mõnedki juba positsioo-
nid turul sisse võtta. Reaalsuses 
ei pruugi aga teisest sambast väl-
ja võetud rahast väga palju kin-
nisvarasse jõuda." 

Isegi kui keskmise välja võe-
tava summa suurusjärk, 8000-
9000 eurot, võib aidata laenuks 
omafinantseerimise nõuet täita, 
hindavad pangad ka seda, kui-
das inimesed igakuisest sissetu-
lekust võetava laenu makseid 
suudavad katta.

Pankur Parvel Pruunsilla ar-
vates võivad kasutada oma sääs-
te laenu sissemakseteks need, 
kellel kogunenud summad ala-
tes 20 000 eurost.

"Kuna laenu intressid on ma-
dalad, siis vaatamata sellele, et 
kinnisvara hinnad tõusevad, on 
kinnisvara soetamine ikkagi ka-
sulik," ütleb kogenud finantsist. 
"Varsti on oodata ka suuremat 
inflatsiooni. See omakorda tä-
hendab, et kinnisvara hinnad 
tõusevad veelgi. Ega midagi po-
le teha: meie kinnisvarahinnad 
on näiteks Helsingiga võrreldes 
lapsekingades veel."

Finantseksperdid viitavad aga 
üha rohkem, et kuigi 1,3 mil-
jardit eurot annavad tarbimise-
le alates sügisest ergutava süsti, 
määravad majanduse käekäigu 
ikkagi kaks põhitegijat. Need on 
koroonapiirangud ja inflatsiooni 
süvenemine.

"Eelmise aasta augustis in-
tervjuud andes ütlesin, et "rii-
gid ei pea oma täna võetud lae-
ne kunagi tagasi maksma"," kir-
jutas üks teise samba reformi põ-
hitoetajaid Indrek Neivelt sot-
siaalmeedias. "Pikemalt seleta-
sin, et need laenud lihtsalt piken-
datakse ja küll inflatsioon oma 
töö teeb. Ma ei osanud küll ar-
vata, et pool aastat hiljem rää-
gitakse, et Euroopa Keskpanga-
le kuulub veerand riikide võlga-
dest, ja selle saaks lihtsalt kus-
tutada..." 

Teisisõnu: riikide võlgade ma-
hakandmisest räägitakse Euroo-
pa Liidu koridorides järjest kõve-
ma häälega. Üle saja majandus-
teadlase esitasid veebruaris ni-
melt Euroopa Keskpangale üles-
kutse teha euroala majanduse-
le läbi riigivõla kustutamise 2,5 
triljoni eurone ergutussüst. Vee-
rand eurot kasutavate riikide võ-
last kuulub hetkeseisuga Euroo-
pa Keskpangale. Lihtsam mak-
sude tõstmisest või kulude kär-
pimisest on võlg maha kanda.

Neivelti sõnul elu areneb kii-
resti. See, mis täna tundub usku-
matu, on mõne aja pärast reaal-
sus. Praegu vaidlevad keskpan-
kurid ja ilmselt suurem osa tead-
lasi veel vastu. Aga lõpuks ot-
sustab ju ikkagi rahvas. 

"Selline ettepanek on minu 
jaoks ootamatu areng," resü-
meerib Neivelt. "Natukene ju-
ba nagu 1917."
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Aeglane vaktsineerimine Eestis on seadnud ohtu Eu-
roopa Komisjoni eesmärgi, et suve lõpuks on koroo-
naviiruse vastu kaitsepoogitud vähemalt 70% liik-
mesriikide täisealistest elanikest. Ei maksa uhkusta-

da ka sellega, et oleme EL-i riikide hulgas kaitsepookimisega 
esireas. Vaktsiine ei jätku ja eakate vaktsineerimise poolest 
paistame me silma Euroopa tagareas. Väga palju oleneb siiski 
sellest, kuidas vaktsineerimine on korraldatud meil siin koha-
peal. Kuni vaktsineerimine on vabatahtlik, peaksime mõtle-
ma, kuidas kasutada olemasolevaid vaktsiiniannuseid nii, et 
need ei jääks asjatult seisma. Kahjuks ei tahtnud meie see-
niorid nagu üks mees talgutele ilmuda, nii jäid suured süsti-
miskeskused tühjaks ning protsess muutus veel aeglasemaks, 
sest kõigile noorematele, kes keskusi piirasid, ei lubatud süs-
ti teha... Huvitav, kas nii tuli mõned juba süstaldesse valmis 
pandud vaktsiiniportsud ka prügikasti visata? 

Isegi riigikontrolör on nüüd juhtinud terviseministri tähele-
panu sellele, et vaktsineerimise strateegiat oleks vaja muuta. 
Ei tahaks seada kahtluse alla soovi teha kaitsesüstid esialgu 
vanemaealistele, et hoida ära nende sattumist haiglasse. Sa-

mas ühtegi pookimise suh-
tes tõrksat seeniori me vägisi 
suurde süstimiskeskusse mi-
nema sundida ei saa. Tasuks 
muidugi mõelda ka arstide 
tungivale soovitusele muu-
ta vaktsineerimine üldse ko-
hustuslikuks. Aga kuni see 

on vabatahtlik, peame aru saama, et vanurid lähevad meel-
samini oma perearsti manu kui suurde kõledasse spordikes-
kusesse. Niisiis oli täitsa õige mõte anda talgutel üle jäänud 
kasutuskõlblikud doosid perearstidele. Kuid ega me ka pe-
rearstide abiga ei suuda kõiki vanakesi kiirelt  ümber veen-
da. Aeg tiksub ja iga päev kuuleme ikka mitmetest sadadest 
uutest haigestunutest. Kas ei peaks tõepoolest mõtlema sel-
lele, et ka nooremaid inimesi vaktsineerima hakata? Viiru-
se leviku ahelate läbilõikamisel pole ju tähtis kui vana ini-
mese organismi pahalane purema on hakanud. Haigestumi-
se tempo mahavõtmine aitab ka vabastada haiglakohti. Se-
da võimalust peaks kaaluma eeskätt lastega perede puhul, 
kes on ju täiesti kaitseta, kuna lapsed kannavad viirust en-
da teadmata. Neil pole sageli isegi väikest nohu, mis võiks 

reeta haiguse olemasolu. Aga nende vanemad 
võivad saada väga valusalt pihta. Mõnedki 
täiesti terved ja tugeva tervisega inime-
sed on siit ilmast lahkunud raskete kop-
sukahjustuste tagajärjel. Eriti tähtis on 
see juhul, kui koolid otsustatakse ruta-

kalt taas avada.
Meil on nooremad inimesed, kes 

nõuavad vaktsiini, saanud peami-
selt hurjutada. Võib-olla peaks 
neid hoopis tunnustama selle 

eest, et nad hoolivad mitte ai-
nult iseendast, vaid teisteski. 
Vaktsineeritud inimene, kui 

vana ta ka ei oleks, pole enam 
viiruse edasikandja.

Miks mitte teha süst 
ka noorematele?

Ivo Karlep,  
toimetaja

Väljaandja Tallinna linnakantselei

Toimetus Toompuiestee 35, Tallinn

Peatoimetaja Maarja-Liis Arujärv

Tegevtoimetaja Oliver Õunmaa

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

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

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

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

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

Toimetaja Õnne Puhk, onne.puhk@tallinnlv.ee, 616 4048

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

Tellimine, tellimuste tühistamine, kandemured 661 6616

Ega eakaid  
ei saa vaktsineerima 
sundida.

Lasnamäel alustatakse tä-
navu jalgrattatee ehitamist, 
mis ühendab Kadrioru ja 
Tondiraba parke, uus tee 
muudab jalgrattasõidu mu-
gavamaks nii Kesklinna ja 
Lasnamäe vahel kui ka pea-
linna suurima linnaosa 
piires.

"Uus kergliiklustee võimal-
dab jalutada, sõita jalgrattaga 
ja tõukeratastega kogu Lasna-
mäe rohekoridoris ehk linna-
osa piirist Kadrioru pargiga ku-
ni Lasnamäe lõpuni Pirita jõe-
orgu. Tee idaosa on juba välja 
ehitatud Tondiloo pargis, kesk-
mist ehitatakse Tondiraba parki 
ja nüüd algavad lääneosa pro-
jekteerimistööd. Uus tee ühen-
dab ka risti asetsevad Lindaki-
vi ja Saarepiiga puiesteed ning 
Pae silla ühtseks süsteemiks, mis 

laiendab piirkonnas oluliselt lii-
kumis-, kõndimis- ja sportimis-
võimalusi," rääkis Lasnamäe lin-
naosa vanem Vladimir Svet.

Uus jalgrattatee kulgeb Val-
ge tänavalt läbi tühermaa, see-
järel paralleelselt Liikuri tänava-
ga kuni selle ristumiseni Smuu-

li teega. Jalakäijate ja jalgrat-
turite turvalisuse parandami-
seks laiendatakse ülekäigura-
da Smuuli tee ääres. Edasi lä-
bib väike osa rajast ajutiselt par-
ki Liikuri ja Smuuli ristmikul. 
Seejärel läheb rada mööda Lii-
kuri tänavat, suundub Miina 

Härma staadioni piirkonnas tei-
sele poole teed ja kulgeb elekt-
riliinist põhja poole läbi tüher-
maa, mis viib ehitatavasse Ton-
diraba parki.

Kogu raja ulatuses hakkavad 
jalakäijad ja jalgratturid liiku-
ma mööda tee eri osi, et välti-
da üksteise segamist ja suuren-
dada ohutust. Kohati lisatakse 
ka multšiga kaetud jooksura-
jad, mis asetsevad veidi teist-
sugust trajektoori mööda. Tee 
võtab võimalikult palju arves-
se olemasolevaid maastikumuu-
tusi. Kogu jalgrattatee ulatuses 
tulevad puhkealad ja väikesed 
spordiväljakud. Samuti paigal-
datakse valgustus ja lisatakse 
välimööbel, pingid ja prügikas-
tid ning rataste remondijaamad. 
Tööd on kavas lõpetada 2022. 
aasta sügiseks.

Uus rattatee ühendab Kadrioru ja Tondiraba pargid

Lasnamäel algas Võidujooksu 
tänava remont Laagna tee ja 
Valge tänava vahelises lõigus, 
tööd peaks lõppema septemb-
ris. Ehitustööde ajal kehtesta-
takse ajutine liikluskorraldus, 
millega on tagatud juurdepääs 
kohalikele elanikele. Liikle-
jatel palutakse järgida ajuti-
si liikluskorraldusvahendeid. 
Tööde eesmärk on luua jala-
käijatele ja jalgratturitele pa-
remad ja ohutumad liikumis-
võimalused, ehitada kõnniteed 
ja teha korda sõidutee. Samuti 
on kavas korrigeerida liiklus-

korraldust ja korrastada hal-
jastust, tänava ääres säilivad 
rohelised koridorid.

Lisaks tee-ehitusele rajatak-
se sademeveekanalisatsioon 
ning korrastatakse veetorus-
tik, tänav saab leedvalgustu-
se ja ülekäigurajad erivalgus-
tuse. Liikluse rahustamiseks 
rajatakse sõiduteele künnised 
ja tõstetud ristmikud. Ehitus-
tööde lepinguline maksumus 
on 1,4 miljonit eurot, millest 
ligi 25 000 euroga kaasrahas-
tab torustike korrastamist AS 
Tallinna Vesi.

Kahekordne maailmameister 
Kreeka-Rooma maadluses Heiki 
Nabi on sattunud mudamaad-
lusse positiivse dopinguproovi 
ümber. Juba veebruari keskel, kui 
asi ilmsiks tuli, vandus Nabi, käsi 
südamel, et tegemist on arusaa-
matusega. Äsjane B-
proovi avamine po-
le Nabi süütust 
vähemalt seni 
tõestanud, 
ehkki ta 
kavatseb 
oma au-
sat nime 
edasi 
kaitsta. 
Kui Nabi on 
võitluslikest 
spordialadest 
huvituvate mees-
te iidol, siis sama-
moodi languskeerisesse 
sattunud endise teletähe Maire 
Aunaste austajaskond koosneb 
suuremas osas ilmselt naiste-
rahvastest. Võiks küsida, kas do-
pingusüüdistusega heitlev tipp-
sportlane ja  napsisena roolist 
tabatud teletäht on meie järje-
kordsed langenud iidolid, asetu-

des ühte ritta Veerpalu jt patus-
tanutega? Siiski – kümne aasta 
tagune aeg, mil Veerpalu vahele 
jäi, sarnaneb praegusega üsna 
vähe. Ühiskonnas peaaegu 
enam polegi ühtseid tähti, igal 
inimrühmal või -rühmitusel on 

omad. Patustanutele – 
ehkki Nabit ei to-

hiks veel nõnda 
nimetada – 

on see te-
gelikult 
õnneks. 
Läheb 
mööda 
lühike 
aeg ja 

kõik on kil-
lustunud 

ning  tehno-
loogia meeleval-

las ühiskonnas 
unustatud. Tegelikult on ii-

dolite ja tähtede marginaliseeru-
misest kahju. Kogu ühiskonnale 
ühte moodi midagi ütlevad ni-
med ja eeskujud peaksid siiski 
säilima. Muidu on eri inimrühma-
del järjest raskem ühiseid tee-
masid leida. Ainult laulupidudest 
ei piisa.

Eri küsitlused, sealhulgas suur 
Microsofti oma, näitavad, et ini-
mesed on kodus töötamise 
omaks võtnud.  Microsofti küsit-
lus hõlmas inimesi 31 riigist ja 
73% neist sooviksid vähemalt 
osalise kodus töötamisega jätka-
ta ka pärast pandeemia kahane-
mist või lõppu. Muuhulgas on 
märgitud, et pandeemia on sün-
nitanud tõelise ettevõtlusno-
maadluse, kus teatud erialade 
esindajad on  võimelised seljako-
tist kontori lahti pakkima ja ava-
ma selle kus tahes. Teisalt nime-
tab  Ühendkuningriigi suurvälja-
ande The Guardian üks autori-
test kodus töötamist "läbikukku-
nud eksperimendiks", toetudes 

sellele samale Microsofti uurin-
gule. Tõepoolest, fragmendid, 
mis esile tuuakse, osutavad üsna 
üheselt hulgale miinustele. Alus-
tades juba virtuaalses Teamsi 
keskkonnas peetavate koosole-
kute umbes 15 minutit pikemaks 
venimisest – võrreldes tavapä-
rastega. Ühtlasi tähendab kodu-
kontor uurijate meelest leidlikku-
se ja uute idee vajumist varjusur-
ma, töötajate motivatsiooni lan-
gemist jne. Kokkuvõtlikult – võib-
olla oleme jõudmas aega, kus 
vastupidi varasemale suunale la-
sevad eriti edukad ja edasipürgi-
vad ettevõtted töötajatel kontori-
tes askeldada ja kodutöö jääb pi-
gem lihtsamatele.

Riigikogus korrastatakse jäät-
memajandust – keskkonnako-
misjon saatis jäätmeseaduse ja 
pakendiseaduse muutmise sea-
duse eelnõu teisele lugemisele. 
Loodetavasti vabaneme seadu-
se vastuvõtmise järel piltidest, 
kus taaskasutusorganisatsiooni 
pakendikonteineri ümbrus mee-
nutab prügimäge. Nii hoiavad 
sealt eemale isegi need, kes ta-
haksid muidu korralikult prügi 
sorteerida. Sageli on  konteinerid 
ka täis ja sinna ei mahu midagi. 
Eelnõu järgi peaks kohalik oma-

valitsus korraldama üle-
täitunud avalike paken-
dijäätmete konteinerite tühjen-
damise ja ümbruse puhastamise. 
Seda muidugi juhul, kui pakendi-
organisatsioon on lasknud taoli-
sel olukorral tekkida. Kulu nõu-
takse hiljem vastutajalt sisse. Li-
saks tekib võimalus, et tavalise 
jäätmeveo raames saab igal pool 
lasta pakendeid oma kodu juures 
eraldi sordituna prügiautol mine-
ma vedada. Loodetavasti paneb 
see meid kõiki pakendeid roh-
kem sortima.

Mustamäe linnaosas oodatak-
se elanike mõtteid ja arvamusi 
pesukuivatamise postide vaja-
likkuse üle. Leidub inimesi, kelle 
arvates on pesu kuivatamine 
hoovis loomulik. Teiste arvates 
riivab see silma isegi lubatud 
kohtades. Seda dilemmat võiks 
laiendada teistelegi vanematele 
linnaosadele. Teisalt kuulub 
hoovis pesu kuivatamine ilm-
selt samasugusesse kaduvasse 
linnanähtuste kategooriasse 
nagu vaipade tassimine puhke-
päeviti hoovi ja nende materda-
mine klopperitega. Või kas see 
peakski kaduma? Näiteks kui-
vatite tarvitamine on märksa 
loodusvaenulikum. Ilmselt tu-

lebki sellele läheneda kõige-
pealt elanike küsitluste kaudu. 
Heakorraeeskirja järgi ei tohiks 
pesu näiteks rõdul kuivatada 
piirdest kõrgemal ja õues on 
see lubatud vaid ette nähtud 
kohas. Arvestades, kui igapäe-
vane ja argine teema on pesu 
pesemine, peaksid ka ühistud 
siin elanikelt arvamusi ja mõt-
teid koguma, et siis seada kirik 
keset küla. Kui elanikud pool-
davad, tuleks tekitada pesukui-
vatuskoht hoovis paika, kus see 
kõige vähem segab ja silma rii-
vab. Lipendavad rõdud, kuhu 
muidu märga pesu riputatakse, 
sest heakorraeeskirja sageli ri-
kutakse, pole ju samuti ilusad.

Algas Võidujooksu 
tänava remont

Nabi ja Aunaste:  
viimaste iidolite langemine

Kodus töötamisel  
leidub hulk varjukülgi

Pakendisortimine muutub  
loodussõbralikumaks

Pesupäevad ei tohiks panna 
rõdusid lipendama



ARVAMUS  •  12. aprill 2021 •  9

Priit Liiviste
priit.liiviste@tallinnlv.ee

Tallinna linnapea Mihhail 
Kõlvarti sõnul tuleks eakate 
kõrval vaktsineerida ka 
teisi. 

"Vaid siis saavutame vakt-
sineerimisel suurema kiiruse ja 
pealegi on sõltumata vanusest ju 
iga inimene tähtis," selgitas Kõl-
vart. "Nooremad inimesed on 
aktiivsemad ja omavad rohkem 
kontakte, eriti need, kes ei saa 
endale lubada kodukontorit."

Kõlvarti arvates võiks vakt-
sineerimise korraldust muuta. 

"Vaktsineerimise edukus sõltub 
nii numbritest kui ka kiirusest," 
märkis ta. "Kui meil on vakt-
sineeritud ainult üks rühm, po-
le võimalik edu saavutada. Sõl-
tumata vanusest on iga inime-
ne tähtis. Nooremad inimesed 
on aktiivsemad ja neil on roh-
kem kontakte. Eriti neil, kes ei 
saa endale lubada kodukontori 
võimalusi. Nad käivad tööl, lä-
hevad koos lapsega lasteaeda ja 
ka oma vanemate ehk riskirüh-
ma esindajate juurde. Vaktsinee-
rimiseks peaks valmis olema ka 
alternatiivsed sihtrühmad, aga 
seda tuleb teha eelnevalt, mit-
te käigu pealt. Kindlasti ka nei-

le võiks korraldada massvakt-
sineerimisi. Loomulikult sõltub 
see kõik vaktsiini mahust, aga 
nagu ka meile teada anti, on 
kuu aja jooksul oodata umbes 
100 000 doosi. Oleme jätkuvalt 
valmis olema abiks ja toeks."

Nädalavahetuse massv-
aktsineerimise kriitiku-
tele vastates nentis 
Kõlvart, et kaoo-
tiline vaktsineeri-
mine ja teavita-
mine ei ole loo-
mulikult mõistlik, 
ning märksa pa-
rem oleks, kui sar-
nased otsused mõne 

sihtgrupi kaasamise osas tehtaks 
tsentraalselt ja piisavalt pika ette-
hoiatusega. "Ma ei saa nõustuda 
ka sellega, et oli vähe kommuni-
katsiooni," lausus linnapea. "See 
ei ole adekvaatne kriitika. Igast 
meediakanalist räägiti sel tee-

mal mitu korda päeva jook-
sul. Vaatamata sellele, 

et me saime vakt-
sineerimisest tea-
da esmaspäeval, 
jõudsime me se-
da protsessi kor-
raldada ja teavi-
tada, aga inime-

sed ei ole alati val-
mis nii kiiresti rea-

geerima. Mõned ei soovi ennast 
vaktsineerida või soovivad seda 
teha perearstide kaudu. Selgub, 
et perearstide kaudu on teine 
vaktsiinide valik ja seegi mõju-
tab, olgem ausad. Me ju näeme, 
kuidas muutub info AstraZeneca 
kohta, ja pole põhjust arvata, et 
inimesed seda ei loe ja see neid 
ei mõjuta." 

Kõlvarti hinnangul ei ole 
kindlasti õige süüdistada era-
kliinikuid selles, et vaktsinee-
rimise kahel viimasel päeval 
võeti vastu ka n-ö inimesi tä-
navalt. "Kujutame endale ette 
olukorda, et õel on juba süst-
las vaktsiin olemas ja tänaval 

on inimene, kes seda soovib. 
Kas õde peaks nüüd ütlema: 
"Jah, süst on olemas, aga sul-
le ma seda ei anna!"? Ma ar-
van, et on õige, et inimesi võe-
ti ka tänavalt vastu. Tegelikult 
oleme me ju kõik huvitatud, et 
võimalikult palju inimesi vakt-
sineeritud saaks."

Vaktsineerimine on Kõlvar-
ti sõnul väga tähtis ja poliitiku-
tel on selles protsessis suur vas-
tutus ja kohustus, aga tema ar-
vates ei tohiks lubada stigma-
tiseerida inimesi selle põhjal, 
kas nad teevad endale kaitse-
süsti või mitte ja millist vakt-
siini eelistavad.

KÕLVART VAKTSINEERIMISEST: Sõltumata vanusest on iga inimene tähtis

Jalgratastele ja elektritõu-
keratastele tuleb kesklin-
nas anda rohkem liiklusruu-
mi, ja see on linnal edaspidi 
ka plaanis.

Algatus anda jalgratastele jm 
kergliiklusele kesklinna suure-
matel tänavatel üks sõidurada 
autode ja ühissõidukite arvelt on 
kogunud hulga allkirju. Oleme 
nõus, et jalgratastele ja elekt-
ritõukeratastele tuleb kesklin-
nas anda rohkem liiklusruumi, 
ja see on edaspidi ka plaanis. 

Ma olen ratturitega nõus, et 
pikka aega on linna ehitatud 
niimoodi, et prioriteediks on 
olnud autod. Aga juba aastal 
2005 alustas toonane linnapea 
Jüri Ratas sihipäraselt jalgratta-
teede ehitust. Tasuta ühistrans-
pordile üleminekuga ligi küm-
me aastat tagasi hakkasime ak-
tiivselt jagama ümber liiklus-
ruumi, tekitades eraldi korido-
ri ka bussiradade näol. 
Aktiivne bussirada-
de rajamine al-
gas 2012. aas-
tal ja siis oli 
isikuid, kes 
kaebasid 
linna koh-
tusse, sest 
neile tun-
dus selli-
ne initsia-
tiiv vastu-
võetamatu. 
Edasi on tee-
ruumi ümberjao-
tamise tendents auto-
kesksuselt muudele transpor-
divahenditele ainult süvenenud 
– see on ka ainuvõimalik tee.

Tuleb möönda, et kõik eri 
sõiduliikide kasutajad tunneta-
vad, et just nemad peaksid ole-
ma prioriteetsed, ja ühtlasi ta-
havad nad  väljendada soovi, 
et kõik muutuks üleöö vasta-
valt nende huvidele. Paraku ei 
ole seda üleöö võimalik linna-
tingimustes teha, sest see tooks 
kaasa liikluses kaose ja koha-

ti võiks halvata isegi sadama-
te või rongiliikluse sujuva toi-
mimise. Linna areng ei saa toi-
muda järsku, vaid kõikide huve 
tasakaalukalt arvestades. Tei-
selt poolt võib see ka hoogtöö-
na finantsiliselt ja sisuliselt eba-
mõistlikuks  kujuneda.

Rattaarmastus kasvab
Linna ülesanne on pakku-

da sujuvat üleminekut kaas-
aegsetele standarditele – Tallin-
na mõistes tähendab see suure-
mat panust kergliiklusele. Seega 
on mõneti ka arusaadav ühelt 
poolt nende nii inimeste soov, 
kes kunagi kaebasid linna koh-
tusse ühistranspordiradade ra-
jamise pärast, kui ka nende 
soov, kes nõuavad praegu au-
todelt ühe sõiduraja äravõtmist. 
Samas järgib linna suund ühest 
ja õiget üleilmset tendentsi: liik-
lusruum tuleb ümber jaotada, 
andes suurema prioriteedi esi-
teks ühistranspordile ja teiseks 
ka kergliiklusele. Seetõttu jät-
kame ka ühistranspordiradade 
laiendamist.

Mõistan, et kui sa tahad muu-
tusi, peadki olema radikaalne, 
kuid kui sa muutust läbi viid, 
siis sul lasub vastutus kõigi huvi-

gruppide ees. Radikaalne 
siin olla ei saa – meie 

eesmärk on tasa-
kaalustatud ja 

ühtehoidev 
areng, ja 
mitte üks-
teisele vas-
tandumi-
ne.

Võib 
oodata, et 

sel suvel 
sõidavad ela-

nikud ratta ja 
elektritõuksiga se-

nisest rohkem. Tallinna 
infrastruktuur vajab selles osas 
kindlasti tänapäevastamist. Kus 
on võimalik rattateid luua kii-
remini, seal me seda kindlas-
ti teeme. Praegu töötame väl-
ja kesklinna jalgrattateede kii-
rete lahenduste rajamise ka-
va. Selle lõplik kooskõlastami-
ne võtab veel veidi aega, sest 
see tähendab, et näiteks pos-
tide ümberpaigutamiseks tu-
leb saada nõusolek ja vaadata, 
et trolliliiklus või valgustus ei 

katkeks. Paberi peal saab teha 
ilusa pildi, kuid päriselus mõ-
jutab tee asukohta suures osas 
maa-alune maailm, mida palja 
silmaga tavaliselt näha ei ole. 
Arvestada tuleb küttevõrgus-
tike, bussipeatuste ja reklaam-
tahvlitega, mida tuleb siin-seal 
nihutada, et tagada jalgrattatee 
mõistlik kulgemine.   

Teetööde ajal on paratama-
tu Narva maantee liikluskoor-
muse tõus. Samas peame vaa-
tama mõned sammud ette. Nar-
va maanteel oleks põhimõtteli-
selt võimalik alates Petrooleu-
mi tänavast kuni Kreutzwaldi 
tänavani luua jalgrattatee ole-
masoleva kõnnitee peale, edasi 
tuleb aga osa, kus tuleks võt-
ta ära üks sõidurada või suu-
nata ratturid ja jalakäijad eba-
mõistlikult kitsasse ruumi. Se-
da mõjutab ka Narva mnt ja 
Jõe tänava ristmik, mille pu-
hul tuleb arvestada, et aasta lõ-
pus algab Jõe tänava rekonst-
rueerimine. Seetõttu tuleb pä-
rast Reidi tee rajamist Jõe tä-
navale siirdunud täiendav liik-
luskoormus ajutiselt tagasi Nar-
va maanteele – pärast Reidi tee 

rajamist on suur hulk Piritalt, 
Lasnamäelt ja Viimsist kesklin-
na poole sõitjaid hakanud kasu-
tama nimelt Reidi teed ja sealt 
edasi Jõe tänavat. Teetööde ajal 
on paratamatu Narva mnt  liik-
luskoormuse tõus. Rekonstruee-
rimise aegne liikluskoormuse 
tõus on üks põhjus, miks Nar-
va mnt liikluskorraldust ei ole 
muudetud senini, kuigi liiklus-
koormus on Reidi tee tulekuga  
objektiivselt vähenenud.

Lõika pärast kümnekordset 
mõõtmist

Tuleb arvestada, et kui üht 
tänavat remonditakse, tuleb tei-
sele suurem koormus. Seetõttu 
on Narva mnt sõiduradade vä-
hendamine väga riskantne init-
siatiiv. Selle juurde võib ja tu-
leb tulla tagasi pärast Jõe täna-
va rekonstrueerimist ehk järg-
misel aastal. Seega ei ole osa 
ettepanekuid võimalik panna 
töösse mitte seepärast, et nen-
de ettepanekute sisu on vale, 
vaid seepärast, et liikumist tu-
leb jätkuvalt tagada ja koha-
ti vajadused isegi suurenevad. 
Tuleb arvestada, et kui üht tä-

navat remonditakse, tuleb tei-
sele suurem koormus.

Paralleelselt on Tallinna 
transpordiamet tellinud ka liik-
lusuuringu Narva mant ja Toom-
puiestee kohta. Nendel kahel tä-
naval ühe raja eraldamisel rat-
turitele oleks praegu suur risk, 
et lööme sassi liikluse just nen-
del tänavatel, kus on suur hulk 
ühistransporti: Narva mnt ja tei-
selt poolt Toompuiesteel. Toom-
puiestee kaudu liigub mitu trol-
liliini ja palju maakonna bussilii-
ne, seal on ka muu hulgas ron-
gireisijaid teenindav Balti jaam 
– kõik see on oluline mitte au-
tojuhtide, vaid ühistranspordi 
kasutajate seisukohast.

Sellistes kohtades, kus sõide-
takse palju ühistranspordiga, on 
linna ülesanne mõelda kümme 
korda ja lõigata üks kord. Sa-
muti tuleb arvestada tänavate 
rekonstrueerimise kava. Sel-
liseid kaalutlemisvajadusi eri 
paikades on suhteliselt palju ja 
nende kohta on tunnetus linna 
eri ametitel parem kui teistel.

Meie eesmärk on samuti nagu 
petitsiooni kirjutajatel luua olu-
kord, kus nii elektritõukerattad 

kui ka jalgrattad oleks Tallinna 
ühistranspordi osa. Sel eesmär-
gil panustame sel suvel oluliselt 
jalgrattateede kiirete lahendus-
te loomisesse kesklinnas. Juhin 
tähelepanu, et probleem on just 
kesklinnas, linna südamest ee-
male jäävates linnaosades toi-
mib jalgrattateede võrk suhte-
liselt hästi.

Eripalgelised uuendused
Sel aastal on Tallinnal ka-

vas ehitada täiesti eraldiseisvaid 
jalgrattateid ligikaudu 5 miljoni 
euro eest. Rajada on kavas sa-
damaala kergliiklustee Kalaran-
na tänavast Reidi teeni, rattatee 
Majaka tänavale, Pärnu maan-
tee ja Viljandi maantee vaheli-
ne kergliiklustee ning Järveva-
na tee ja Viljandi maantee va-
helise kergliiklustee teine etapp.

Lisaks sellele on jalgrattatee-
de kiiretele lahendustele kesk-
linnas sel aastal kavas panusta-
da suurusjärgus 1-2 miljonit eu-
rot. Säärased ajutised lahendu-
sed on mõeldud kestma maksi-
maalselt kuni tee rekonstrueeri-
miseni. Meil on kavas ka katse-
tada eri teemärgistuste võima-
lusi nagu pollarid, helkurid ja 
värvkate. Sõltuvalt asukohast 
on võimalik, et lahendused on 
eripalgelised, sest igal pool pea-
me kohandama jalgrattateede 
tähistust lähtuvalt ümbritseva 
keskkonna tingimustest.

Samas kõik uued projektid, 
sh Jõe tänava remont, arvesta-
vad eraldisesisva jalgrattatee-
de taristuga. Seda on võimalik 
luua uuendamise, mitte jooks-
va remondi käigus. Olemasole-
va linnaruumi kiirete vahendi-
tega ümberkorraldamine ja põh-
jalik läbimõeldud lahendus on 
võimalik tänavate remondiga.

Ajalise kestvuse osas oleks 
meie nägemus mõneti erinev – 
me ei poolda lahendust, mis on 
mõeldud mõneks suvekuuks ja 
seejärel endise olukorra taas-
tamist. Näeme, et ratas oleks 
linnasisese ühistranspordi osa. 
Meil peab olema võimalus jalg-
rattaga sõita aasta ringi või vä-
hemalt suurem osa aastast. Me 
paraku ei ole nii rikkad, et teha 
topeltinvesteeringuid väga lühi-
ajalistesse lahendustesse, nagu 
radu suve alguses maha märkida 
ja suve lõpus maha kustutada.

Andrei  
Novikov,
abilinnapea

Jalgrattad peavad saama 
kesklinnas rohkem liiklusruumi 

Kui rattur sõidab sõidutee servas, on tal autode keskel ohtlik. Samas kui rattur sõidab kõnniteel, on ta ise jalakäi-
jatele ohtlik. Niisiis tuleb rajada eraldi rattateid.  Tallinna linnameedia

Tänavu on  
kavas rattateid 

ehitada ligikaudu  
5 miljoni euro  

eest.
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Parki on kavandatud Eesti 
disainerite loodud jalgratta-
hoidjad, lauatenniselauad ja 
mänguelemendid rulaga ja 
rattaga sõitjatele, samuti 
tulevad sinna uued prügi-
kastid ja kastid koerte 
väljaheidetele.

Mereakadeemia esisest 
alast saab graniidipurust kat-
tega väljak ülikooli töötajatele 
ja tudengitele vaba aja veetmi-
seks. Ala serva rajatakse sa-
masuguse kattega parkla 12 
sõidukile. Trammi taga-
sipöörderingi ning 
Kaluri tänava 
äärne park-
la likvideeri-
takse, viima-
se asukoh-
ta rajatakse 
hoopis jalg-
rattapark-
la ning puh-
keala.

Korda saab 
ka Kopli lõpp-pea-
tuse ja tagasipöörde-
ringi asfaltkate ja peatuses-
se tuleb uus ootepaviljon. Li-
saks paigaldatakse parki män-
guelemendid rula- ja ratta-
sõitjatele.

Parki kavandatavad teera-
jad jälgivad praegu väljakuju-
nenud teekondi, plaan näeb et-
te ka lihtsalt sisse niidetavaid 
rajakesi. Väikesed romantili-
sed teejupid on praegu par-
gis olemas, kuid masinalaiuse 
niitmisega saab need nähtava-
maks muuta, et tekiks mitme-
kesine teedevõrk.

"Kõige suurem sekkumine, 
mis me pargis teeme, on ole-
masoleva teedevõrgu põlista-
mine," lausus pargi välimuse 
eest vastutav maastikuarhitekt 
Merle Karro-Kalberg. 

Kõige suurem tee läheb lä-
bi pargi keskelt ja on mõeldud 
ühendusteeks kunagi valmiva 
merepromenaadiga. "Mere ää-
rest üles tulles jõuame parki ja 
kesktelg kannab seda mõnusa 
promeneerimise tunnet edasi," 
mainis arhitekt.

Peatee puhas ja hoolda-
tud

Arhitekti sõnul on praegu-
ses pargis kõndijad tundnud 
muret, et rajad muutuvad ke-
vadel kuiva jalaga läbimatuks. 
Seetõttu rajatakse teedele kor-
ralik aluspinnas ning suure-
mad teed saavad asfaldi. Näi-
teks parki diagonaalselt läbi-
vale, Süsta tänavat mereaka-
deemiaga ühendavale peatee-
le pannakse asfalt kolme meet-
ri laiuselt. "Peatee on kavan-
datud asfaldist, et see kan-
nataks pidevat käimist, seda 
oleks võimalik talvel hoolda-
da ja puhtana hoida," mainis 
Karro-Kalberg.

Lisaks on kavandatud asfalt-
tee olemasoleva paviljonini, ar-
vestusega, et paviljon saab pea-
gi parki väärtustava sisu, näi-
teks kohviku. "Paviljoni taga-
osa on kaubaõu ja ilmselt peab 
siis saama sinna ka suuremate 
masinatega ligi," märkis Põhja-
Tallinna vanem Peeter Järve-
laid. "See on võimalik rajada 
graniitsõelmetest teena prae-
gu kavandatud asfalti asemel." 

Viimane asfalttee on ka-
vandatud kulgema Süsta täna-
va poole. "See ettepanek tu-

li konkreetselt avalinna 
ideekorjest, kus pa-

luti ühendus par-
giga Süsta täna-

valt paremaks 
teha ja taasta-
da kõnnitee, 
mis seal aja-
looliselt ol-
nud on," üt-

les Järvelaid.
Ülejäänud 

pargiteed kae-
takse graniitsõel-

metest kattega. Väikes-
te teede trajektoor ning laiused 
muutuvad puudega arvestades. 
Pargiteede minimaalseks laiu-
seks jääb 1,5 meetrit ja nen-
de äärde rajatakse leedvalgus-
tus, samuti pinkide, prügikas-
tide ja rattahoidjatega varus-
tatud puhkekohad. 

Paljuski kavandati parki 
loodav kohalike elanike ar-
vamuse alusel. Näiteks algselt 
kavandati pargipingina kasuta-
da disainistet Peatakana, mis 
lubab istuda eri kõrgustel. Aru-

telul elanikega aga tehti ette-
panek pinkide valikut muuta, 
ja sellega nüüd ka tegeldak-
se. Lisaks on plaanis paigalda-
da parki mänguelemendid ru-
la- ja rattasõitjatele ning laua-
tenniselaud.

Kõige vähem  
sekkumist loodusesse

Järvelaid tänas aktiivseid 
kogukonnaliikmeid, kes 2018. 
aastal osalesid Süsta pargi 
uuendamise ideekorjel, samu-
ti 6. aprillil toimunud avalikul 
arutelul osalejaid. "Ma tänan 
piirkonna elanikke, kes osa-
lesid arutelul ja oma mõtteid 
meiega jagasid," lausus Jär-
velaid. "Meil on aktiivne ja 
tegus kogukond, kes soovib 
kaasa rääkida oma kodukoha 
avaliku ruumi kujundamisel. 

Linnaosavalitsus plaanib ko-
gukonna kaasamisega jätka-
ta ka tulevaste projektide el-
luviimisel."

Ideekorje ettepanekutest 
võeti projekti koostamisel pal-
jutki  arvesse, välja tuli jätta 
vaid need ettepanekud, mis ei 
sobitunud eesmärgiga säilitada 
park võimalikult looduslikuna. 
Nii ei rajata parki mängu- või 
koerteväljakuid, sest see oleks 
tähendanud paljude puude ma-
havõtmist. Samas asub lähedal 
peagi valmiv Kase park, kus väl-
jakud on olemas. "Süsta park 
jääb looduslähedaseks pargiks, 
Kase park aga hakkab pakku-
ma ka tegevusi lastele ja täis-
kasvanutele," mainis Järvelaid.

Süsta pargi korrastamisel on 
eesmärgiks võetud, et väärtus-
lik haljastus säiliks. Korrasta-

takse ligikaudu kuue hektari 
suurune ala. 

Karro-Kalbergi sõnul on 
kõik Põhja-Tallinna suuremad 
pargid kavandatud loodusli-
ku ilmega, kuid Süsta pargis 
on inimese sekkumine kõige 
väiksem. "Väärtustame seal-
set loodust," tähendas arhitekt. 
"Sekkume võimalikult mini-
maalselt, aga see-eest kvali-
teetselt. Pargis on kunagi ol-
nud ka põõsad ja alusmets, aga 
need on praegu välja raiutud. 
Istutame parki uusi puid ja põõ-
said, nt harilikku toomingat ja 
pihlakapuid. Nii taastame aja-
loolist olukorda ja saame ehk 
parki tagasi väikesed linnud."

Pargis kasvab praegu 468 
puud. Sanitaarraie korras võe-
takse maha 46 puud, et anda 
kasvuruumi väärtuslikumale. 
Valgustingimuste paranemisega 
muutub ka alustaimestik elu-
rikkamaks. Seevastu istutatak-
se parki juurde 14 puud ja sada  
põõsast. Osa raiutavatest puudest 
jäetakse parki lamama, mis oma-
korda aitab kaasa liigirikkusele. 

Kaheksa kuud kestvad uuen-
dustööd on juba alanud. Ligi 6 
ha suurune park on jäänuk ku-
nagi Kopli poolsaarel laiunud 
suurtest, ürikutes tihti maini-
tud metsadest. Ala on allika-
ne ja seetõttu on siin valdavaks 
sanglepik, samuti kasvab kaske 
ja tamme, millest vanim puu 
on 300-aastane. 1960. aastatel 
istutati parki märkimisväärne 
siberi ja euroopa lehistest puu-
desalu, kus kasvab samuti ük-
sik 300-aastane tamm.

Iidse Kopli metsa järglasest 
Süsta park rõõmustab  
linde saja uue põõsaga

Pirita kloostri-
varemete  
väravas töötab 
piletimasin
Nüüdsest saab pileti Pirita 
kloostri varemete vaatami-
seks soetada piletiautomaa-
dist. Pilet maksab kaks eurot, 
tasuda saab nii mobiili kui ka 
pangakaardiga, kuid mitte su-
larahas, samuti pole soodus-
hinnaga pileteid. Uus elekt-
rooniline süsteem võimaldab 
hoida varemeid avatuna iga 
päev kella 8-20. Lisaks uuele 
sissepääsusüsteemile on 
kloostrivaremete territooriu-
mile paigaldatud videovalve, 
mille otsepilti saab jälgida mu-
po.

Mupo alustas 
151 taksojuhi 
suhtes  
menetlust

Mupo kontrollis kõiki Tallinnas 
välja antud 10 075 taksojuhti-
de teenindajakaarti, et inimesi 
ei teenindaks kehtiva karistu-
sega juht. Teenindajakaarti 
välja andes kontrollitakse küll 
juhi tausta, kuid mõni aeg hil-
jem võib ta korda saata teo, 
mis peaks välistama tema 
töötamise taksoteenuse osu-
tajana. Mupo andmetel ongi 
suur osa avastatud rikkumis-
test toime pandud viimase 
poole aasta jooksul, kuid 
praegune süsteem jooksvalt 
lisandunud rikkumisi karistus-
registrisse mupole automaat-
selt ei kuva. Kontrolli tulemu-
sena on mupo alustanud juba 
151 menetlust, neist 90%  in-
foplatvormil töötavate juhtide 
suhtes.

 

Kesklinnas  
saab 20 korteri- 
ühistut linna 
toel ilusa hoovi

Projekt "Hoovid korda" an-
nab sel aastal kesklinna 20 
korteriühistule võimaluse 
oma elamu õuealal korras-
tustöid või rajatisi teha, seda 
on rohkem kui kahel eelne-
nud aastal.  Korteriühistud 
küsisid toetust peamiselt 
hooviala katendi parendami-
seks, piirdeaedade uuenda-
miseks, prügimaja rajami-
seks, jäätmete süvamahutite 
ja rattamaja paigaldamiseks 
ning valgustuse uuendami-
seks. Linn hüvitab tööde 
maksumusest kuni 70%, mis 
võimaldab saada 16 000 eu-
rot kalendriaastas. Et ühe 
hoovi kohta võib toetust saa-
da kokku kuni 40 000 eurot, 
on võimalik esitada taotlus 
mitmel aastal. 

Seni  
sopased teed  

saavad iga  
ilmaga  

kõnnitavaks.

Mis muudatused sündisid kohalike 
arvamust arvestades?
• Linlaste muudatusettepa-

nekud puudutasid pargi-
mööbli valikut, kõnniteede 
katet ning väärtusli-
ke puude ja tai-
mede säilita-
mist. 

• Esitatud et-
tepanekute 
alusel otsib 
linn koos 
maastikuar-
hitektidega 
uusi pargipinke 
ning lisab prügi-

kaste ja koerte väljaheidete 
kogumiskaste.

• Kui ehitamisel selgub, et 
mingid puud on või-

malik raiumata 
jätta, siis selle-

ga ka arves-
tatakse. 

• Kõnniteed 
pargis oleva 
kohvikuni 
rajatakse 

graniidipurust 
kattega asfaldi 

asemel.
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Ivo Karlep
Oliver Õunmaa
pealinn@tallinnlv.ee

Uuendusena on tulemas las-
teaedade juures töötavad 
malevarühmad, kes teevad 
peamiselt heakorratöid. 
Siiski ootavad malevate 
korraldajad firmadelt ja ta-
lunikelt veel tööpakkumisi.

Vanalinna hariduskolleegiu-
mi 11. klassi õpilane Carmen 
Mölder on neli aastat malevas 
käinud. "Vähemalt kaks aas-
ta saan ma sinna veel minna ja 
kavatsen seda ka tänavu  teha," 
lausus ta. "Malevas satud kok-
ku linna teiste koolide õpilaste-
ga ja see on vahva. Leiad uu-
si ja huvitavaid inimesi, kellest 
enne aimugi polnud. See liht-
salt paneb silma särama ja teeb 
südame soojaks, kui tunned se-
da ühtsust nendega. Kujutage 
ette, algul on nad lihtsalt täies-
ti tundmatud ja teiste huvidega 
inimesed. Aga selle kahe-kolme 
nädalaga õpid neid päris hästi 
tundma, saad selgeks kõik nen-
de kiiksud ja väikesed veidrused. 
Ja õpid nendega arvestama. Sa 
saad endale nagu jälle uue pe-
re igal aastal. Enamasti on ikka 
alati uued inimesed, kuna 
rühmajuhid valivad 
neid ise."

Õpilasma-
leva juht Ott 
Väli rääkis, 
et etteval-
mistused 
malevasu-
veks käi-
vad ja loo-
detavasti ma-
levad koroona 
tõttu ära ei jää. 
"Ka eelmisel aastal 
malevad toimusid, ehkki 
aasta tagasi oli teadmatus veel 
suurem kui praegu," lausus ta. 
"Nüüd oleme kõik palju targe-
maks saanud, meil on ühe koroo-
na-aasta kogemus olemas. Mui-
dugi, päris kindlalt me veel ei 

väida, et sel aastal rühmad töö-
le hakkavad. Aga loodame, et 
kõik läheb hästi."

Väli lisas, et malevlased oo-
tavad innuga firmadelt ja talu-
nikelt tööpakkumisi. "Mõni aeg 
tagasi tuli uudis, et põllumajan-
duslikele hooajatöödele lubatak-
se võõrtööjõud jälle sisse. Suu-
red marjakasvatajad eelistavad 
kahjuks igal juhul võõrtööjõudu, 
mitte kohalikke inimesi ega ma-
levlasi appi kutsuda," ütles Vä-
li. "Õnneks on siiski selliseidki  
marjakasvatajaid, kes annavad 
tööd ka malevlastele, ehkki see 
nõuab nendelt rangelt töölepin-
gutest ja kohustustest kinnipida-
mist. Paljud tööandjad ei taha se-
da teha ja eelistavad välismaa-
lasi, kes on nende arvates selles 
suhtes palju paindlikumad. Ma-
leva tööaeg peaks algama, nagu 
ikka, juunis pärast kooli lõppu 
ja kestma augusti keskpaigani. 
Iga rühm töötab sel ajavahemi-
kul natuke eri ajal  kaks kuni 
kolm nädalat."

Anna malevlastele tööd!
Kuna ettevalmistused male-

vasuveks veel käivad, loodab 
Väli veel lisanduvat neid, kes 
tahaksid noortele tööd pakku-
da, aga millegipärast pole se-

ni veel otsustanud seda teha. 
"Aprilli jooksul tahame 

lõplikult asjad paika 
saada," märkis ta.

"Oleme aru-
tanud, et miks 
ei võiks täna-
vune maleva-
suvi olla pü-
hendatud Ees-

ti Vabariigi ise-
seisvuse taasta-

mise 30. aastapäe-
vale! Selle tähista-

miseks tahaksime iga-
tahes ka korraldada mõned 

üritused, kui hästi läheb."
Mölder töötas kaks esi-

mest maleva-aastat nooremate-
le mõeldud linnasiseses male-
varühmas, tehes heakorratöid. 
"Natuke oli ka aedade värvimist 

ning puude-põõsaste pügamist ja 
korrastamist," selgitas ta. "Kol-
mandal aastal sattusin rühma, 
mille tööks oli mõisapargi taas-
tamine. Üks perekond oli mõi-
sa ära ostnud ja palkas malev-
lased suveks appi. See oli väga 
lahe töö! Leidsime seal ka iga-
suguseid huvitavaid vanu asju, 
näiteks lehma nimesildi, mis oli 
olnud kõrva küljes. Ja veel oli 
igasuguseid imelikke töid ka – 
pidime maa seest välja kaeva-
ma heinapallid, mis olid sinna 
aastateks seisma jäänud, nii et 
rohi oli neist läbi kasvanud. Oli 
väga palju huvitavat, mis andis 
tunnistust endistest aegadest."

Möödunud suvel aga koristas 
Mölder umbrohust turbavälja, et 
turba kvaliteet oleks parem. "Oli 
huvitav kogemus – olla seal väl-
jal nii lõõskava päikese käes kui 
ka lausvihmas, mil vajud põlvi-
ni turba sisse," rääkis ta. "Male-
vas on sageli sellised huvitavad 
ja küllalt omapärased töökohad."

Väli sõnul ei oska ta veel öel-
da, kui palju malevlasi sel aastal 
tööd leiab, sest läbirääkimised 
on pooleli. Ometi võib arvesta-
da umbes 50 malevarühmaga.

Uuendusena on tulemas las-
teaedade juures töötavad male-
varühmad, kes teevad peamiselt 
heakorratöid. On ka terve hulk 
väljaspool Tallinna asuvaid ette-
võtteid, nagu alati. Osa neist on 
pakkunud välja saagikoristust, 
samuti on  heakorratöid tege-
vaid rühmi.

"Raha pärast vaevalt keegi 
malevasse läheb, see on seal tore 
lisaboonus," leidis Mölder. "Kes 
tahab palju teenida, see leiab 
kindlasti mingi muu koha. Malev 
on ikka üldine positiivne meele-
olu, mis kaalub kõik muu üles."

Sõbrad terveks eluks
Mölder rääkis, et malevas on 

hästi tähtsad traditsioonid. Näi-
teks esimese aasta malevlaste 
rebaseks löömine, kellele  kor-
raldatakse siis igasuguseid vah-
vaid katseid. Üks iga-aastane 
tippsündmus on ka malevapulm. 

Mängitakse maha päris ehtsa 
pulma sarnane näitemäng.  

"Mu enda väga heal sõbran-
nal juhtus tema rühmas nii, et 
ta valiti pruudiks ja nad jäidki 
mängupeigmehega kokku. Nüüd 
hakkab juba aasta täis saama," 
rääkis neiu. "Sõpru leiab male-
vast kogu eluks. Ühine töö ja 
koos elamine liidab rohkem kui 
aastate viisi koos tuupimine ühes 
klassiruumis. Sa saad selle mõ-
ne nädalaga malevas oma rüh-
makaaslastega tunduvalt läheda-
semaks kui üheksa aasta jook-
sul põhikoolis."

Ka juhul, kui sel aastal ma-
levad ära ei jää, peab siiski ar-
vestama terve rea piirangutega. 
Näiteks eelmisel aastal oli nõue, 
et rühma suurus võis olla kuni 
20 õpilast. Veel olid kõrgendatud 
hügieeninõuded ning lähemalt ei 
tohtinud kokku puutuda kellegi 
teise kui ainult oma rühma liik-
metega. "Maleva plussiks prae-
gusel pandeemia ajal võib pida-
da seda, et rühmad ongi laiali 
mööda Eestit ja elatakse oma-
ette," lausus Väli. "Ei puututa 
kokku teiste rühmadega ega ka 
eriti kohalikega, sest malevlas-
te elukohad on ikka eraldi koh-
tades. Kuna suurem osa töödest 
tehakse ka väljas, siis ei ole eriti 
raske ettevaatusabinõudest kinni 
pidada. Muidugi oli malev juba 
eelmisel aastal väiksem kui see 
on tavaliselt olnud. Ja kui täna-
vu malevasuvi tuleb, siis on kar-
ta, et ka seekord on meie read 
tavapärasest veidi väiksemad."

Väli loodab, et ka üle-eestili-
ne kokkutulek õnnestub. "Peame 
lootma, et suve teisel poolel saab 
olukord olema palju parem, kui 
ta on praegu," lausus ta. "See-
vastu malevasuve avamine Tal-
linnas jäi eelmisel aastal ära, ja 
on väga tõenäoline, et see jääb 
ära ka tänavu. Kohe pärast jaa-
nipäeva ei ole vist mõtet riskida 
paljude noorte kokkusaamisega 
ja nende läbi kesklinna rongkäi-
gus liikumisega."

Malevas on 
tihti huvitavad 

ja teistsugused 
tööd kui igapäe-

vaelus.

HIRVO SURVA: Malev  
õpetab teistega arvestama
"Malev annab töökoge-
muse, tööandjad võik-
sid olla julgemad ma-
levlaste palkamisel," 
leiab koorijuht Hirvo 
Surva.

"Esiteks saab male-
vast sageli esimese töö- 
ja teiseks meeskonnatöö 
kogemuse," lausus Surva. "Sa 
õpid teistega arvestama, leid-
ma oma kohta kollektiivis. Mina 
õppisin malevas, kuidas suhel-
da teistega tööl, vabal ajal jne. 
Malevaajast on mul jäänud siia-
ni väga head sõbrad. Tekib 

suhtlusringkond, kelle-
ga käid läbi elu aeg. 

Siiamaani lävin ma 
ka kunagiste rüh-
makomandöride-
ga."

Surva ise käis 
õpilasmalevas 1981. 

ja 1982. aastal. "Pärast 
seda otsustasin juba ise rühma 
juhtida. Rühmades oli ikka väga 
palju vaimsust ja isetegevust, 
mis mind mõjutas. Olid kokkutu-
lekud ja taidluskavad, mängisi-
me kohalikele igasugustel tant-
suõhtutel ja pidudel."

MALEVLANE: Pole vaja suvel  
päevad läbi kodus istuda,  
kui võin ühiskonnale kasulik olla

"Maasikakorjamine pani küll 
selja veidi valutama, aga 
keegi polnud sellest siru-
li maas," leidis Prant-
suse lütseumi 11. 
klassi õpilane 
Kaspar Born. 

Born on käinud 
malevas kaks aas-
tat. "Eelmisel aastal 
oli ikka kõigil hirm, et 
malev võib ära jääda, sest 
rühmade moodustamine jm 
lükkus aina edasi. Kui selgus, 
et ikkagi on minek, siis tähen-
das see meile kõigile, kes taht-
sid malevasse, ikka väga pal-
ju," lausus ta. "Tänavu on na-
katunute arv palju suurem. Ja 
taas on kahtlus, kas maleva-
suvi ikka tuleb. Me kõik siiski 
ootame ja loodame, et ikka tu-
leb."

Noormees rääkis,et male-
vas sattus ta kohtadesse, kus 
polnud varem käinud. "Nii sat-
tusin kaks aastat tagasi Rak-
vere rühma, eelmisel aastal 

õppisin aga tundma Voore-
maad," lausus Born. "Tööko-

gemus ei jookse ka külge 
mööda maha. Malev 

on siis mitmes mõt-
tes hea. Ka selles 
mõttes, et ei ole va-
ja suvi läbi kodus 
istuda. Kui minu 

tööst on ka ühiskon-
nale kasu, siis on ju vä-

ga hästi."
Töö malevas pole Borni sõ-

nul konti rikkunud. "Kaks aas-
tat tagasi korjasin maasikaid, 
eks see kükitamine ja koogu-
tamine pani natuke  selja ja 
turja valutama," nentis ta. 
"Aga sellega ei olnud suuri 
probleeme. Ega see kedagi 
meist siruli maha ei võtnud. 
Eelmisel aastal Vooremaal ro-
hisime arooniapõõsaid ja sillu-
tasime puukoolis teed. Õhtuti 
algavad aga malevamängud.  
Ma suhtlen siiani oma  mõle-
ma malevasuve kaaslastega. 
Ühine elu liidab. 

KOOLINOOR: Malevas saad endale 
igal aastal nagu uue ühtehoidva pere

Möödunud aastal said Tallinna noored 
õpilasmalevaga tööd nt OÜ Männiaru 
põldudelt maasikaid korjates.
Albert Truuväärt
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lil. Kindlasti ei tohiks täna üh-
tegi last koolist välja arvata te-
ma halvemate õpitulemuste tõt-
tu. Vastupidi, neid lapsi on va-
ja aidata.

Peredele soovitame õppetöö-
ga seotud murede puhul esmalt 
pöörduda õpetaja poole. Kui-
gi koolid on distantsõppel, on 
siiski säilinud paindlikkus. Ka 
praegusel distantsõppe  ajal on 
vajadusel võimalik lapsel koo-
lis õpetajaga kohtuda, et osa-
leda konsultatsioonides ja saa-
da praktilist õpet. Samuti on 
õpilasele ja perele toeks kooli-
de tugispetsialistid ning Raja-
leidja, MTÜ Peaasi ja lasteabi 
nõustajad.

Ka vanemate digimahajäämus 
suurendab laste kooliprobleemi-
de kuhjumise riski. Kas kooli-
del ja ministeeriumil on lahen-
dusi pakkuda neile, kel kodus 
vähe arvuteid või kelle vane-
mad ei suuda aidata piisavalt?

Distantsõppe ajal on eriti te-
ravalt esile kerkinud vajadus 
toetada peresid, kus puudub veel 
distantsõppeks vajalik seade või 
internetiühendus. Omavalitsu-
sed on koos lastekaitse liidu-
ga eelmisest kevadest kaardis-
tanud peresid, kellel on nende 
probleemide tõttu distantsõp-
pes osalemine keeruline. Koos-
töös  lastekaitse liiduga jõuab 
koolideni distantsõppeks 1254 
arvutit, mille hankimist toetas 
ministeerium 400 000 euroga. 
Suurem osa ehk ligi 1000 ar-
vutit jõudis märtsis juba kooli-
deni ning ülejäänud tarnitakse 
aprillis. Lisaeelarvest on koo-
lide jaoks arvutite soetamiseks 
ette nähtud veel 0,5 miljonit 
eurot, mille eest saab soetada 
ligi 1400 arvutit. Kokku toe-
tab ministeerium ligi 2700 ar-
vuti ostmist. Miljon eurot on 
kavandatud parema interneti-
ühenduse jaoks.

Tuntud õpetaja Lauri Leesi väi-
dab, et digiõppes suudavad 
õpetajad vaid kümme protsenti 
infost õpilaseni viia. On prob-
leem tõesti nii tõsine?

Seni Eestis tehtud uuringutes 
on küsitud õpetajate, vanema-
te ja õpilaste endi hinnanguid 

distantsõppe tõhususe ja õppi-
misega toimetuleku kohta. Sel-
le põhjal võib öelda, et nii nagu 
tavapärase õppekorralduse pu-
hul on õpilaste edasijõudmine 
erinev, on see ka distantsõppe 
tingimustes. Näiteks Tallinna 
Ülikooli distantsõppe uuringus 
hindas 41% õpilastest distants-
õppe tõhususe võrreldes varase-
ma õppekorraldusega samaks, 
31% leidsid, et distantsõpe on 
võrreldes tavaõppega tõhusam 
ja 28% õpilastest pidas  distant-
sõpet vähem tõhusaks. Vähem 
kui pooled õpetajatest ehk 42% 

arvasid, et võrreldes tavapärase 
õppega omandasid õpilased ai-
nekava materjali vähem. Poo-
led vanematest hindasid lapse 
toimetulekut võrreldes tavapä-
rase õppega samasuguseks, lap-
se toimetulekut hindas pare-
maks ligi kolmandik ning hal-
vemaks umbes viiendik vane-
matest. Uuring näitab, et õpi-
raskustes õpilaste arv on dis-
tantsõppe ajal kasvanud, tei-
salt hindas 65% vanematest ja 
76% õpetajatest, et lapsed on 
distantsõppe ajal õppinud uusi 
oskusi, mida nad muidu poleks 

pealinn@tallinnlv.ee

Koroona toodud koduõppe 
kohta on vanematel, õpetaja-
tel ja õpilastel vastakad arva-
mused. Seetõttu uuris Pealinn, 
kuidas suhtub selle korraldus-
se haridusminister ise.

Paljud lapsevanemad nurise-
vad, et õpetaja annab tunnis 
vaid  ülesanded kätte, aga hin-
dab täie rauaga. Ehk et vane-
mad peavad õpetaja töö ära te-
gema ja lapsi premeeritakse lii-
ga range hindamisega. Kuidas 
sellesse suhtute?

Eks me püüame kõik pari-
mal moel pandeemia tingimus-
tes hakkama saada, andmata jä-
rele hariduse kvaliteedis. Lap-
sed ja noored ning nende õi-
gus haridusele, tugiteenustele 
ja vajadusel ka koolilõuna-
le on meie põhitähe-
lepanu all.

Õpet kor-
raldab kool 
ning mu-
rest tasub 
esmalt ala-
ti õpetaja-
le või koo-
lile teada 
anda. Laps 
võib sõltuvalt 
oma vanusest 
ja senistest õpi-
harjumustest vajada 
ka suunamist, et päevakavast 
kinni pidada ning ülesandeid 
planeerida. Samuti tehnilist tu-
ge jm lapse vajadustest tulene-
vat, mida saab pakkuda vanem. 
Õpetamise töö on ikka õpeta-
ja ülesanne. Ka distantsõppel 
tuleb kõigile õpilastele pakku-
da arenguks sobivat keskkonda 
ja juhendatud õpet. Praeguses 
olukorras tähendab juhenda-
tud õpe, et kokkulepitud vee-
bikeskkonnas hoiavad õpetajad 
iga koolipäev õpilastega kon-
takti, selgitavad neile vahetult 
õppeteemasid ning annavad sel-
geid õpijuhiseid ja tagasisidet. 
Ekraani ees veedetud aja ning 
iseseisvate ülesannete vahel tu-
leb leida tasakaal.  Oleme pöö-
ranud õpetajate ja koolijuhtide 
tähelepanu vaimse tervise hoid-
misele. See tähendab muuhul-
gas, et õpetajatel tuleks eelis-
tada pigem kujundavat hinda-
mist ja toetada eelkõige õppi-
mist, mitte sooritamist.

Kas algklasside lastele peaks 
panema hindeid, näiteks ka üh-
tesid ja kahtesid? Kas on nor-

maalne, et õpetaja halvustab 
last klassi ees?

Algklassilastel õpiharjumu-
sed ja suhtumine õppimisse al-
les kujunevad, mistõttu on sel 
ajal eriti oluline anda toeta-
vat, julgustavat ning edasivii-
vat tagasisidet. Õpetaja tagasi-
side õpilasele peab olema õpila-
se arengut ja õpimotivatsiooni 
toetav. Kriitika võib olla eda-
siviiv, kui see on konstruktiiv-
ne. Kui tegemist on halvusta-
misega, võib see oluliselt mõ-
jutada õpilase enesekindlust ja 
suhtumist õppimisse laiemalt.

Kas on normaalne, et kool oo-
tab vanematelt rahalisi toetu-
si? Kas need hakkavad mõjuta-
ma hindeid?

Eesti haridussüsteemis on 
laste hinnete ja vanemate ra-

hakoti sidumine lubamatu.

Kui palju vajaksid 
õpetajad koo-

litust, et te-
ha paremaid 
distantsõp-
pe tunde? 
Mis hin-
de paneksi-
te meie õpe-

tajatele ja kui 
ebaühtlase ta-

semega on meie 
koolid?

Kui aasta eest oli 
olukord kõigi jaoks uus ja oota-
matu, siis nüüd on valdavalt lei-
tud toimivad lahendused. Eestis 
on õpetajal oma töö korralda-
miseks üsna vabad käed, küll 
aga peab ka distantsõpe olema 
juhendatud õpe ehk juhenda-
tud õppe osakaal peab olema 
iseseisvast tööst suurem. Hari-
dus- ja noorteamet on eelmisel 
ja sel õppeaastal korraldanud 
järjepidevalt virtuaalseid koo-
litusi ja veebinare, mis käsit-
levad muuhulgas eri distants-
õppeks sobilikke keskkondi ja 
-vahendeid. Samuti pakutakse 
koolidele haridustehnoloogi se-
minar-konsultatsioone. Ülevaa-
te kõigist veebinaridest jm abi-
materjalidest koolidele ja õpe-
tajatele leiab ameti veebilehelt: 
https://harno.ee/distantsope.

Nii nagu tavaõppes, on ka 
distantsõppe puhul õpilasi, kel-
lele see hästi sobib, aga ka neid, 
kes kipuvad teistest maha jää-
ma või ei osale koolitöös soo-
tuks. Õppetööst kõrvalejäämi-
ne on distantsõppe ajal suur 
oht, millele tuleb aegsasti rea-
geerida nii kodul kui ka koo-

HARIDUSMINISTER LIINA KERSNA: Kedagi ei 
tohiks halbade hinnete pärast koolist välja arvata

Liina Kersna sõnul vajavad abi ka noored ja lapsed, kel ei ole head arvutit või internetti, et kodus õppida. "Koostöös lastekaitse liiduga jõuab koolideni distantsõppeks 1254 arvutit, 
mille hankimist toetas ministeerium 400 000 euroga," selgitas Kersna. "Suurem osa ehk ligi 1000 arvutit jõudis märtsis juba koolideni ning ülejäänud tarnitakse aprillis." Scanpix

"Kindlasti ei tohiks praegu ühtegi last koolist välja ar-
vata tema halvemate õpitulemuste tõttu. Vastupi-
di, neid lapsi on vaja aidata," räägib intervjuus Pealin-
nale haridusminister Liina Kersna (41). "Oleme juhti-
nud õpetajate ja koolijuhtide tähelepanu vaimse tervi-
se hoidmisele. See tähendab muuhulgas, et õpetajatel 
tuleks eelistada pigem kujundavat hindamist ja toeta-
da eelkõige õppimist, mitte sooritamist."

Oluline on anda 
julgustavat ja 

edasiviivat tagasi-
sidet.

BELOBROVTSEV: Õpilased saavad oma koolis teha eksamieelse koroonatesti
"Leppisime Tallinna koolijuhtidega kokku, 
et õpilased, kes koroonatesti tegema tule-
vad, saavad seda teha oma koolis," ütles  
abilinnapea Vadim Belobrovtsev. "Testimi-
ne toimub kolm päeva enne eksamit ja sel-
le viivad läbi kooliõed."

Kõik aprillis riigieksamite sooritajad saa-
vad lasta teha enne eksamit kurguloputus-
vedelikust võetava PCR koroonatesti, mis on 
testitavale kõige mugavam ja täpsem lahen-
dus ning testimine on eksaminandile tasuta.

Tallinna koolide õpilased saavad testi teha 
kolm päeva enne riigieksamit oma koolis. 
Testimine korraldatakse koostöös Synlabiga 
ning protseduuri viivad läbi kooliõed. "Meie 
koolid on selleks valmis. Eesti keele riigiek-
sami sooritajate test toimub 16. aprillil ja 
järgmise päeva pärastlõunaks on testitule-

mus käes," ütles Belobrovtsev. "SA Tallinna 
Koolitervishoid, kellega pidevalt koostööd 
teeme, hakkab protseduuri läbi viima. Kooli-
õed hoolitsevad, et testid oleks tehtud õi-
gesti ja tulemused usaldusväärsed."

Proovi võtmine tuleb korraldada nii, et 
ruumi täituvus oleks 25%, siseruumides tu-
leb kanda maski ning järgida 2+2 
reeglit.

Positiivse testitulemuse-
ga õpilased peavad jää-
ma eneseisolatsiooni 
ning 19. aprillil nad ek-
samit sooritada ei 
saa, kuid neile paku-
takse võimalus soo-
ritada lisaeksam, mis 
toimub juba mais. Sa-

ma süsteem kehtib ka 21.-23. aprillini toimu-
va eesti keel teise keelena riigieksami ning 
24. aprillil toimuva inglise keele tasemeek-
sami puhul.

Kuidas kooliaasta tänavu lõpeb, veel sel-
ge ei ole. "Teame, et praegu on kõikides 
koolides 100% distantsõpe ja see kestab 

arvatavasti 25. aprillini, mil tulevad valit-
suselt uued otsused," selgitas 

Belobrovtsev. "Seda, millised 
need otsused on, ei tea ju 

veel keegi. Ühelt poolt loo-
dame, et lapsed saavad 
veel sel aastal koolimajja 
minna, aga loomulikult on 
olemas ka variant, et se-
da ei juhtu ja õppeaasta 

lõppebki distantsõppega."
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saanud õppida. Ülikooli uurin-
gust selgus, et 60% õppijatest 
ja ka õppejõududest eelistaksid 
tulevikus kombineeritud õpet.

Õpetajate ühenduse koordinaa-
tor Madis Somelar rõhutas sa-
mas, et hariduslik lõhe hak-
kas Eestis tekkima juba enne 
koroonat. Ja et 15 000 õpeta-
jal on ainult keskharidus ja nad 
pole piisavalt kogenud. Kuidas 
seda olukorda lahendada?

Õpilased õpivad erineva tem-
poga, kooli ülesanne on jälgida, 
et iga õpilase potentsiaal saaks 
välja arendatud parimal moel. 
PISA 2018. aasta testi tulemu-
sed näitavad, et Eestis on palju 
õpilasi, kes vaatamata pere keh-
vemale taustale saavad kõrgeid 
tulemusi ning omandavad väga 
häid teadmisi ja oskusi. See tä-
hendab, et koolid teevad head 
tööd ka õpilastega, kes vajavad 
püsivat või ajutist tuge. Ees-
tis õpilaste tulemused erinevad 
rahvusvahelises võrdluses koo-
liti vähe. Eesti põhikoolid an-
navad ühtlaselt head haridust.

Distantsõppes on eriti oluli-
ne kooli ja perede koostöö, et 
õpilane takistuste korral võima-
likult kiiresti tähelepanu ning 
abi saaks.

Eesti üldhariduskoolides töö-
tab üle 16 000 õpetaja. Nen-
de hulgas on erineva etteval-

mistuse, oskuste ja kogemus-
tega inimesi. EHIS-e andmetel 
on neist 904-l keskharidusele 
vastav kvalifikatsioon. Õpeta-
jaamet eeldab head ettevalmis-
tust, pidevat enesetäiendust, ko-
gemust ning mitmeid spetsii-
filisi isikuomadusi. Tuleb ar-
vestada asjaolu, et kui kooli-
juht kehtivatele nõuetele vas-
tavat õpetajat avaliku konkur-
siga ei leia, siis võib ta samuti 
kuni üheks aastaks tööle võt-
ta inimese, kellel on vähemalt 
keskharidus. Samal ajal peab 
olema koolijuht veendunud, et 
tööle võetava inimese kvalifi-
katsioon ja pedagoogiline kom-
petentsus on piisavad, et tagada 
kooli õppekavas määratud õpi-
eesmärkide täitmine ning õpi-
tulemuste saavutamine.

Kuidas on plaanis õpetajate 
põuda leevendada ja õpetami-
se kvaliteeti tõsta? Kui õpilas-
te vahel on juba esimesse klas-
si astudes terav konkurents, 
siis õpetajate vahel see puudub, 
sest õpetajaid ei jätku. Kuidas 
see mõjutab õpetamise kvali-
teeti?

Esimese klassi katsete va-
jalikkus on alati debatikoht. 
Igal juhul on oluline, et laste-
le oleks tagatud võimalus käia 
kodule lähimas koolis. Õpetaja-
te järelkasv ning olemasoleva-

te õpetajate toetamine on olu-
line, sest õpetamise eestveda-
ja on ikkagi õpetaja. Erilist tä-
helepanu on vaja pöörata alus-
tavale õpetajale.

Rõõmu teeb, et viimastel 
aastatel on konkurss õpetajaks 
soovijate vahel kasvanud. TÜ 
õpetajaerialadele esitati 2020. 
a 2096 avaldust, mida on li-
gi 200 võrra rohkem kui aasta 
tagasi. TLÜ-s laekus haridus-
töötajate õppeks kokku 1783 
avaldust, mis on peaaegu 300 
võrra rohkem kui 2019. aastal. 
Ka aineõpetajate puhul on mit-
mel erialal näha väikest tõusu.

Suure töö õpetajate järelkas-
vu nimel on ära teinud ka riigi-
kogu kultuurikomisjon. HTM-
i eestvedamisel käib praegu 
koos töörühm, aprilli lõpuks 
valmib õpetajate järelkasvu ja 
jätkusuutlikkuse tegevuskava. 
Täpsemalt saab mõtetest rää-
kida mais.

Riigil on plaan suunata kol-
mandik põhikooli lõpetajatest  
kutsekoolidesse, samas leiab 
ministeerium, et pole mõistlik 
piirata juurdepääsu üldkeskha-
ridusele, sest keskhariduse mõ-
ju elukaarele on positiivsem. 
Kas me seega peaks soodusta-
ma siiski keskharidust?

Koolide autonoomia on meie 
haridussüsteemi tugevus. Ha-
riduse arengukavas aastateks 
2021-2035 on kirjas, et õpivõi-
malused peavad olema valiku-
rohked ja kättesaadavad. Hari-
dussüsteem peab pakkuma su-
juvat liikumist haridustaseme-
te ja -liikide vahel. Sujuv liiku-
mine haridustasemete ja -liiki-
de vahel tähendab ka sujuvaid 
võimalusi ühendada keskhari-
dus ja kutse omandamine. Tu-
levikus võiks aina rohkem noo-
ri omandada lisaks keskharidu-
sele kutseoskusi. Samuti saavad 
keskenduda kutseõppele need, 
kelle jaoks on parem valik just 
nimelt see tee.

Kava näeb ette, et Eestis on 
pädevad ja motiveeritud õpeta-
jad ja koolijuhid, mitmekesine 
õpikeskkond ja õppijast lähtuv 

õpe ning õpivõimalused vasta-
vad ühiskonna ja tööturu va-
jadustele. Kõige selleni saame 
jõuda vaid koos.

Kas gümnaasiumi riigieksamid 
algavad ettemääratud ajal, s.o 
19. aprillil? Kui algavad, siis 
kuidas tagada ohutus? Kas po-
leks võinud kasutada eelmise 
aasta kogemust korraldada rii-
gieksamid vabatahtlikkuse alu-
sel? Kas olete arvestanud või-
malusega eksamid kooli lõpe-
tamisest lahti siduda? Just sel-
le aasta lõpetajad on eriti palju 
kannatanud viiruse tõttu ja see-
tõttu erilise pinge all.

Esimene riigieksam on 19. ap-
rillil toimuv eesti keele eksam. 
Teadusnõukoda hindas, et kui 
me kasutame eksami korraldu-
ses kõiki ohutusmeetmeid, siis 
ei ole eksami tegemine nakkus-
ohtlik tegevus. Lisaks arvesta-
sime ka teadusnõukoja soovi-
tust anda eksami sooritajatele 
võimalus testimiseks.

Valitsus on kiitnud 
heaks põhikooli- ja 
gümnaasiumi-
seaduse muu-
datuse eel-
nõu, mis lu-
bab sel õp-
peaastal 
muuta va-
jadusel ek-
samite toi-
mumise ae-
gu ning kor-
raldada täien-
davaid lisaeksa-
meid neile, kes ek-
sami ajal olid haiged või 
isolatsioonis. 

Meie eesmärk on, et ühegi 
lapse kool ei jääks covidi tõttu 
lõpetamata. Oleme väga paind-
likud. Samuti on arutelu all või-
malus, et eksamid ei ole ka sel 
aastal, sarnaselt eelmisele aasta-
le, lõpetamise tingimuseks. Te-
gime sel teemal riigikogu me-
netluses olevasse põhikooli- ja 
gümnaasiumiseadusesse.

Riigieksamite korraldamine 
ka praegusel heitlikul ajal on 
siiski tähtis, sest neid on vaja 

järgmistesse koolidesse kandi-
deerimisel, sh rahvusvahelistes-
se ülikoolidesse. Kindlasti jälgi-
takse eksameid läbi viies kõiki 
ohutusnõudeid – õpilased istu-
vad hajutatult, liikumisi regu-
leeritakse, kantakse maske  ja 
desinfitseeritakse käsi.

Miks Eesti on koolikiusami-
se poolest Euroopas esirinnas? 
Kuidas konkreetselt seda lahen-
dada?

PISA 2018. a tulemuste pin-
nalt on Eesti koolikiusamise näi-
taja OECD riikide keskmes (õpi-
laste protsent, kes ütlesid, et neid 
kiusati vähemalt paaril korral 
kuus: OECD keskmine 23%, 
Eesti tulemus 25%). Probleemi-
le tähelepanu juhtimiseks ja la-
henduste leidmiseks on välja töö-
tatud programme ja sekkumisi, 
mis on paljudes lasteaedades 
ja üldhariduskoolides viimase 
kümne aasta jooksul kasutatud. 
Näiteks lastekaitse liidu prog-
ramm Kiusamisest vabaks!, SA 
Kiusamisvaba Kool KiVa-prog-
ramm, Tartu Ülikooli eetikakes-
kuse projekt Hea kool, tugiõpi-
lasliikumine TORE (Tugiõpilas-
te Oma Ring Eestis), Vaikuse-
minutid, tervise arengu instituu-
di VEPA käitumisoskuste män-
gu programm), õpilasesindus-
te liidu projekt Salliv kool, SA 
Archimedese programm Hoo-
liv klass jt. Algatuste eesmär-
giks on peamiselt kiusamiskäi-
tumise ennetamine, efektiivne 
sekkumine ning asjaosalistele 
teema olulisuse teadvustamine.

Koolikiusamise kohta on 
Eestis kogutud erinevaid and-
meid. Näiteks kooliõpilaste ter-
visekäitumise uuringuga (TAI, 
2019) leiti, et rohkem kiusa-
takse kehvema õppeedukuse-
ga õpilasi ning nad osalevad ka 
ise teiste kiusamises rohkem. 
Laste hälbiva käitumise uurin-
gu järgi mängivad olulist rol-

li aga muud koolikeskkonna 
tegurid, näiteks suhted 

õpilaste ja õpetajate 
vahel ning üldi-

sem koolikul-
tuur. Selleks, 
et paremini 
mõista koo-
lide valmis-
olekut kiu-
samisenne-

tuse tööks ja 
sellega seon-

duvaid praktilisi 
probleeme on ha-

ridus- ja teadusminis-
teerium tellinud uuringu, mis 

valmib 2022. a alguses, kus kä-
sitletakse võrdlevalt madala ja 
kõrge tajutud kiusamise määra-
ga koolides eri kiusuennetus- ja 
sekkumistegevuste ning -prog-
rammide efektiivsust ja hari-
dustöötajate hoiakuid ja koge-
musi kiusamise ennetamisel ja 
lahendamisel. Uurimistulemus-
test lähtuvalt töötatakse väl-
ja juhendmaterjalid ja toetus-
meetmed koolidele ning tehak-
se muudatused haridustöötaja-
te esma- ja täienduskoolituses.

HARIDUSMINISTER LIINA KERSNA: Kedagi ei 
tohiks halbade hinnete pärast koolist välja arvata

Liina Kersna sõnul vajavad abi ka noored ja lapsed, kel ei ole head arvutit või internetti, et kodus õppida. "Koostöös lastekaitse liiduga jõuab koolideni distantsõppeks 1254 arvutit, 
mille hankimist toetas ministeerium 400 000 euroga," selgitas Kersna. "Suurem osa ehk ligi 1000 arvutit jõudis märtsis juba koolideni ning ülejäänud tarnitakse aprillis." Scanpix

Koolide  
iseseisvus ja 

õpetajad oma  
erinevustega on 

meie tugevus.

Tallinn jagab 
tasuta maske 
pensionäridele
Linnaosavalitsused jagavad 
aprillis tasuta meditsiinilisi 
maske kõikidele pealinna re-
gistreeritud pensionäridele. 
"Kui varem jagas linn maske 
üksi elavatele pensionäridele, 
siis nüüd kõigile vanadus- või 
töövõimetuspensioni saava-
tele tallinlastele," ütles abilin-
napea Betina Beškina. Igale 
pensionärile on arvestatud 
üks karp, milles on 50 medit-
siinilist maski, nende kätte-
saamiseks tuleb pöörduda 
elukohajärgse linnaosavalit-
suse poole. Kaasa palutakse 
võtta pensionitunnistus. Kok-
ku jagab linn märtsis ja aprillis 
linlastele kuni kaks miljonit 
maski.

 

Kunsti- 
akadeemia loob  
Tallinnale  
ühtsed viidad

Tallinna strateegiakeskus sõl-
mis kunstiakadeemiaga kok-
kuleppe, et kõrgkool töötaks 
välja linna ühtsed viidad jala-
käijate, ratturite ning erivaja-
dustega kasutajate vajadusi 
silmas pidades. Viitade ees-
märk on hõlbustada linna ela-
nike ja külaliste liikumist, li-
saks aitavad need pakkuda 
positiivset ning terviklikku lin-
naruumikogemust. Tallinna 
viidasüsteemi sisulise kont-
septsiooni loomine on ette-
valmistav etapp enne viitade 
teostamisele ja paigaldamise-
le suunatud hangete väljakuu-
lutamist.

 

Väikesed  
tallinlased  
saavad sünni-
tõendid kätte 
oma kodus
Koroonapiirangute tõttu viib 
linna perekonnaseisuamet 
jaanuari algusest kuni märtsi 
lõpuni registreeritud väikes-
tele tallinlastele sünnitõendid 
ja linna kingitused otse koju, 
tavaolukorras on linn andnud 
need pidulikult kätte raeko-
jas. Kingitus koosneb nime-
tunnistusest koos kaantega 
ning kunstnik Helina Tilga 
maalitud piimakruusist ja 
pudrukausist, millel on kuju-
tatud lapse sünniaastat tä-
histav loomamärk Hiina ast-
roloogiast. Sünnitõendeid ja 
kingitusi viiakse eelneva kok-
kuleppe alusel koju kuni 23. 
aprillini.

Kust saavad õppimisega kimpus 
õpilased ja vanemad abi?
• Tallina õppenõustamiskes-

kusest Martsa 2 või Ton-
di 40. Telefonid 5804 
8259, 5671 5802. 
Vaata https://ton-
keskus.ee

• Mures last, noort ja 
lapsevanemat saa-
vad aidata haridus- ja 
noorteameti Rajaleidjate 
nõustajad, kes pakuvad nii 
video- kui telefoninõusta-
mist. Samuti leiab veebile-
helt vestlusakna, kus küsida 
nõu kirjalikult. Kirjalik e-
nõustamine toimub esmas-
päevast reedeni kell 10-14. 
Oma küsimusi ja mõtteid 
saab jätta ka teistel aega-

del ning neile vastatakse 
esimesel võimalu-

sel.
• Laste abista-

mise nimel 
tegutsevad 
ka MTÜ Pea-

asi ja Las-
teabi. Peaasi.ee 

pakub noortele 
vanuses 16-26 vaimse ter-
vise teemal nõustamist vi-
deosilla või kirjaliku e-nõus-
tamisena. Lasteabi telefon 
116111 on suunatud igas va-
nuses lastele ning töötab 
24/7. Lasteabi pakub ka 
võimalust suhelda veebi-
chati vahendusel.
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Taanlased jäid Lindanise 
uuest kantsist välja ajama-
ta vaid seepärast, et neid 
piiranud saarlased märka-
sid merel nelja laeva ja pi-
dasid neid appi tõttavaks 
Taani kuninga väeks.

Teame ajalootundidest, kui-
das Taani kuningas Valdemar II 
1219. aasta 15. juunil eestlaste-
ga nüüdse Tallinna kohal Lin-
danise lahingu maha pidas, sel-
le võitis ning Toompeale linnust 
ehitama asus. Taanlasi oleks või-
nud aga tabada rootslaste saa-
tus, kes aasta hiljem küll Lihu-
la linnuse vallutasid, aga kelle 
saarlased pärast peaväe lahku-
mist Lihulast minema kihutasid.

Just Lihula tagasivõtmine an-
dis saarlastele uut hoogu. Seda 
enam, et viimased nägid taan-
lastes ohtlikku konkurenti siin-
sel olulisel mereteel. Nii maa-
bus pärast 1221. aasta lihavõt-
teid 11. aprillil saarlaste laevas-
tik Tallinna all ja piiras vast-
rajatud Toompea linnuse sisse. 
Nendega liitus ka Taani või-
mu all olnud revalasi, harjulasi 
ja virulasi. Palju tulesid süüda-
tes püüdsid piirajad linnust põ-
lema panna, mis näitab, et vä-
hemalt osaliselt oli see ehitatud 
puust. Taanlased vastasid sellele 
mitu korda linnusest välja tun-
gimisega. 

Paemäel kõrguvat linnust 
aga tulega hävitada ei 
suudetud ja sama-
moodi lõid pii-
rajad tagasi 
kõik taan-
laste väl-
jasööstud, 
sundides 
nad jälle 
linnuses-
se taandu-
ma. Pärast 
14-päevast 
piiramist näh-
ti merel lähene-
vat nelja koget, mi-
da saarlased pidasid eksli-
kult saabuvaks Taani kuninga 

väeks. Nad otsustasid piiramise 
lõpetada, asusid oma laevadele 
ja pöördusid  tagasi Saaremaale.

Liialdused kroonikas?
Piiramisest pääsenud Taa-

ni väed asusid karis-
tama Revala, Har-

ju- ja Virumaa 
eestlaste üli-

kuid. Kõik, 
kes olid 
liitunud 
saarlaste 
väega või 
muul moel 
neid aida-

nud, poodi 
üles. Ülejää-

nutele määrati 
varasemaga võr-

reldes mitmekordne 
maksukoormus ja nõuti sis-

se suuri hüvitisi. See aga kas-

vatas veelgi eestlaste viha taan-
laste vastu.

Kõigist neist sündmustest tea-
me suuresti tänu Läti Henri-
ku kroonikale. Ajalooprofessor 
Marika Mägi hinnangul näitab 
aga Taani võimu selline väga te-
rav reaktsioon, et Henrik võib 
oma kroonikas olla liialdanud 
või osast sündmustest vaikinud, 
näitamaks taanlasi halvas val-
guses. Mägi peab ka arusaama-
tuks, kust võtsid taanlased ko-
he pärast piiramist ressursse, et 
ümbritsevate maakondade vane-
maid karmilt karistama minna.

Piiramise üle elanud Tallin-
na asehaldur, Lundi peapiiskop 
Anders Sunesen leidis, et Taani 
võim Eestimaal pole veel piisa-
valt kindel,  ning otsustas see-
pärast parandada suhteid oma 
rivaalidega Riiast. Nii kutsus ta 
enda juurde Riia piiskopi Alber-

ti ja Mõõgavendade ordu meist-
ri Volquini, lubades neile tagas-
tada kogu Liivimaa, et edaspidi 
üheskoos "paganate ja venelas-
te" vastu võidelda. Samuti loo-
vutas Taani ordule ja piiskopi-
le Ugandi ja Sakala maakonna. 
Anders Suneseni otsust kinnitas 
hiljem ka kuningas Valdemar II.

Kogu maa korra veel vabaks
Saarlaste rünnakule vasta-

miseks ja nende ohu likvidee-
rimiseks asus Taani kuningas 
planeerima sõjaretke saarlaste 
vastu, mis ka järgmisel aastal 
teoks sai. Sealgi piirasid saar-
lased pärast vaenlase peaväe 
lahkumist võõra kantsi ümber 
ja ajasid taanlased maalt välja. 

See andis aga omakorda in-
du eestlaste suureks ülestõusuks, 
misjärel 1223. aasta alguseks ko-
gu Eesti ala korraks veel eest-

laste kätte läks. Ainult sedasa-
ma Toompea linnust ei õnnestu-
nud taanlastelt tagasi võtta, kui-
gi seda veel kahel korral piira-
ti. Teisel korral seejuures koos 
Vene vürstidega.

Põnev on mõelda, kas ja mil-
lisel viisil oleks Eesti ajalugu ku-
junenud teisiti, kui Tallinn oleks 
eestlastel õnnestunud 1221 või 
hiljem taanlastelt tagasi võtta. Igal 
juhul oli taanlaste võim siinmail 
veel niivõrd habras, et aastal 1227 
hõivasid Tallinna Saksa ristisõdi-
jad ehk Mõõgavennad, kes pidid 
linna Taani kuningale tagastama 
alles Stensby lepinguga 1238. aas-
tal. Siis jäi taanlaste võim Põhja-
Eesti ja Tallinna üle püsima pi-
kemaks ajaks kuni aastani 1346.

Artikli koostamisel on kasuta-
tud raamatut "Taanlaste risti-
sõda Eestis".

Saarlased oleksid 800  
aasta eest taanlased  
Tallinnast minema ajanud
Jaak Jusake
ajaloolane,  
pealinn@ 
tallinnlv.ee

TEATED DETAILPLANEERINGUTEST

Eestis kanda kinnitada üritanud taanlased, kes legendi järgi Tallinnast oma lipu saanud, kohtasid siin ootmatult visa vastupanu.

Kesklinnas 
uued  
rattaparklad
Kesklinna valitsuse algatusel 
paigaldatakse lähiajal jalgrat-
tahoidjad üheksasse uude 
asukohta. Need rajatakse Po-
litseiaeda, Falgi ja Tuvi parki, 
samuti Pärnu mnt 82 bussi-
peatuse juurde, Tatari 64 Rimi 
kaupluse ja Uuskasutuskes-
kuse vahele, Kalevi staadioni 
juurde, Hobujaama 2 Forumi 
keskuse lähedusse. Vanalin-
nas on kavas rattahoidjad pai-
galdada Musumäe kõrvale 
Pärnu mnt ja Valli t ristumis-
kohal ning Kesklinna valitsuse 
juurde Nunne 18. Suurte kor-
termajade elanikud saavad 
rattahoidjaid või rattamaju 
paigaldada korteriühistu init-
siatiivil ja linna toetusel.

 

Kristiines saa-
vad pensionä-
rid kaitsemaske 
kahes kohas
Kristiine linnaosa valitsus jagab 
aprillis tasuta meditsiinilisi kait-
semaske oma linnaosa pensio-
näridele, seda tehakse kahes 
kohas. Iga pensionär saab ta-
suta karbi 50 meditsiinilise 
maskiga. Maske jagatakse lin-
naosavalitsuse hoones (Metalli 
5) E kl 8.15-18, T-N kl 8.15-17 ja 
R kl 8.15-16 (lõuna kl 13-14) ja 
Kristiine tegevuskeskuses 
(Sõpruse pst 5) E-R tööpäeva 
jooksul kuni 30. aprillini.

 

Tihased said 
kesklinnas  
peavarju
Gustav Adolfi gümnaasiumi 
õpilased paigaldasid Toom-
parki ja Tornide väljakule 
paarkümmend pesakasti ti-
hastele. Metsatervenduse OÜ 
andis 10. klassi õpilastele ma-
terjali pesakastide valmista-
miseks kooli õppeprogrammi 
vabatahtliku tööna, õpilased 
panid tihastele mõeldud 20 
pesakasti firma töötajate nä-
punäidete järgi üles nii oma 
koolimaja juurde kui ka mujale 
Tornide väljaku ja Toompargi 
puudele. Metsatervenduse 
OÜ juhatuse andmetel on et-
tevõte paigaldanud eri lindu-
dele enam kui tuhat pesakasti 
üle Eesti, nii metsadesse kui 
ka veekogude äärde. 

Tallinna Linnava-
litsus otsustas 
24. märtsi 2021 
istungil:

1. korraldusega nr 315-k:
kehtestada Haabersti linnaosas 
asuva 0,58 ha suuruse maa-ala 

kohta koostatud Järveotsa tee 
1a // 1b // 1d kinnistu ja lähiala 
detailplaneeringu, koostaja K-
Projekt Aktsiaselts, töö nr 
17116. Detailplaneering on 
koostatud eesmärgil muuta Jär-
veotsa tee 1a // 1b // 1d kinnistu 
sihtotstarve elamumaaks ja 
määrata ehitusõigus ühe maa-

aluse ja kuni 9-maapealse kor-
rusega korterelamu ehitami-
seks. Detailplaneeringuga on 
määratud üldised maakasutus-
tingimused ja heakorrastuse, 
haljastuse, juurdepääsude, par-
kimise ning tehnovõrkudega va-
rustamise põhimõtteline lahen-
dus.

1. 1 Haldusmenetluse seaduse § 
31 lõike 1 punkti 1 kohaselt võib 
dokumendi resolutiivosa aval-
dada üleriigilise levikuga ajale-
hes või seaduses sätestatud 
juhtudel ametlikus väljaandes 
Ametlikud Teadaanded, kui do-
kument on vaja kätte toimetada 
enam kui sajale isikule. Tulene-

valt eeltoodust teavitab kohalik 
omavalitsus detailplaneeringu 
kehtestamisest puudutatud isi-
kuid üleriigilise levikuga ajalehe 
kaudu.
Detailplaneeringutega saab tut-
vuda Tallinna planeeringute re-
gistris https://tpr.tallinn.ee/

Tigedad taanlased 
poosid vastuhaku 

eest ümberkaudsed 
vanemad.
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Kuna lapsel endal pole tava-
liselt võimalik oma vanemalt 
maksmata jäänud elatist 
välja nõuda, ei saa elatise-
võlga aegunuks lugeda kuni 
lapse 18-aastaseks 
saamiseni.

1. aprillil jõustus seaduse-
muudatus, mis lubab "lõpetada 
täitemenetluse nõude täitmise 
aegumise tõttu". Mida see tä-
hendab? Nüüd on võlgnikul või-
malus taotleda kohtutäiturilt, et 
too lõpetaks täitemenetluse, kui 
võlg aegub. Antud juhul on sea-
tud aegumisajaks kümme aas-
tat alates täitedokumendi, mil-
les võlanõue sisaldub, kohtu-
täiturile esmakordselt täitmi-
seks esitamisest. Võtame näi-
teks olukorra, kus võla sisse-
nõudja on esitanud täitedoku-
mendi 19. juunil 2011 ja vahe-
peal on täitemenetlus lõpeta-
tud. Kui aga sissenõudja esitas 
16. veebruaril 2021 täitedoku-
mendi uuesti, siis aegumist ar-
vestatakse ikkagi alates esma-
sest täitmiseks esitamisest ehk 
alates 19. juunist 2011. Kohtu-
täiturile antakse teatud tingi-
mustel õigus ja kohustus võlg-
niku avalduse alusel täitemenet-
lus ka lõpetada. Pärast  aegumis-
tähtaja saabumist on võlgnikul 
õigus keelduda nõude täitmisest 
ja paluda kohaldada nõude täit-
misele aegumist. Täitemenetlus-

se esitatud nõudeid ei ole või-
malik täita igavesti. 

Täitedokumendiks võib olla 
näiteks jõustunud kohtuotsus, 
mille sissenõudja on saatnud koh-
tutäiturile täitmiseks olukorras, 
kus võlgnik ei ole asunud ise va-
batahtlikult kohtulahendit täit-
ma. Kui jõustunud otsus on saa-
detud kohtutäiturile täitmiseks 
näiteks 19. juunil 2011, siis ae-
gub lahendi täitmine 20. juunil 
2021. Samas võib aegumine ka 
peatuda, näiteks kui võlgnik on 
sõlminud sissenõudjaga makse-
graafiku. Aegumine võib pea-
tuda ka teatud ajaks, näiteks 
kui käib täitemenetlusega seotud 
kohtuvaidlus. Peatatuse aega ei 
arvestata nõude täitmise aegu-
mistähtaja hulka. Aegumine ei 
peatu, ei katke ega alga uuesti 
ka juhul, kui võlgnik tasub täi-
temenetluse raames osa nõudest. 

Avaldus kohtutäiturite  
kodulehelt

Lapse ülalpidamise kohustu-
se täitmise nõude aegumistäht-
aeg on kümme aastat iga ko-
hustuse jaoks. Aegumistähtaeg 
algab selle kalendriaasta lõppe-
misest, kui kohustusele vas-
tav nõue muutub sisse-
nõutavaks. Põhjusel, 
et lapsel võib puu-
duda võimalus ela-
tist oma vane-
malt välja nõu-
da, juhul kui 
lapse seadus-
lik esindaja 
seda ka ei tee, 
on vanemate 
ja laste vahelis-
te nõuete aegu-
mine peatunud ku-

ni lapse täisealiseks saamiseni. 
Sellisel juhul algab elatisnõude 
aegumistähtaeg lapse täiseali-
seks saamisest sõltumata täite-
dokumendi olemasolust.

Kohtutäitur ise täitemenetlust 
aegumise tõttu ei lõpeta. Juhul 
kui võlgnik leiab, et nõude täit-
mine on aegunud, saab ta esita-
da kohtutäiturile avalduse. Aval-
dusse tuleb märkida täitemenet-
luse andmed, sh enda ja sisse-
nõudja andmed, ning avaldada 
soovi täitemenetluse lõpetami-
seks nõude aegumise tõttu. Aval-
dus tuleb allkirjastada ja saata 
kohtutäiturile, kes nõuet täidab. 
Kohtutäitur võib küsida avaldu-
se menetlemise eest koos käibe-
maksuga 18 eurot tasu. 

Vastavad avalduse näidised 
asuvad justiitsministeeriumi 
ning kohtutäiturite ja pankroti-
haldurite koja kodulehel (www.
just.ee; www.kpkoda.ee). Aval-
duse täitmisel on võimalik ka-
sutada ka Hugo OÜ robotjuris-
ti teenuseid https://hugo.legal/
oigusrobotid/ .

31. detsembrini 2021 vaa-
tab kohtutäitur võlgni-

ku esitatud avalduse 
läbi 60 päeva jook-
sul avalduse saa-
misest arvates. Ta 

teeb ot-

suse 15 päeva jooksul ja annab 
sellest teada. 2022. aastast vaa-
tab kohtutäitur võlgniku avaldu-
se läbi 30 päeva jooksul avalduse 
saamisest arvates ja teeb otsuse 
seitsme päeva jooksul.

Kaasnevad kulud  
tuleb ikka tasuda

Juhul kui võlg on tõesti aegu-
nud, siis edastab kohrutäitur sel-
le info sissenõudjale. Siiski peab 
sissenõudja olema võlgniku aval-
duse saamisel ise tähelepanelik, 
sest tegelikult ei ole kohtutäituril  
kohustust võlgniku avaldust sis-
senõudjale kätte toimeta-
da. Kohtutäitur võib 
määrata sisse-
nõudjale täht-
aja seisuko-
ha esitami-
seks. Kui 
sissenõud-
ja tähtaeg-
selt vastu ei 
vaidle, lõ-
petab koh-
tutäitur täite-
menetluse. Kui 
sissenõudja ei ole 
täitemenetluse lõpe-
tamisega nõus, on tal õi-
gus esitada vastuväide. Sissenõud-
ja võib leida näiteks, et täitmise 
aegumine oli vahepeal peatu-
nud, mille tulemusel ei ole küm-

met aastat möödunud. Juhul 
kui sissenõudja 

on esita-

nud vastuväite, siis kohtutäitur 
täitemenetlust lõpetada ei saa ja 
see jätkub. 

Kui võlgnik ei nõustu täite-
menetluse jätkumisega ja on näi-
teks seisukohal, et nõude täitmi-
ne ei ole vahepeal peatunud, on 
tal võimalik saata avalduse maa-
kohtusse. Avalduse esitamine 
kohtule on riigilõivust vaba, kui 
võlgnik on varem esitanud koh-
tutäiturile avalduse täitemenet-
luse lõpetamiseks nõude aegu-
mise tõttu. Võlgnikul on võima-
lik ka kohe, ilma eelnevalt täitu-
ri juurde pöördumata, pöördu-

da avaldusega maakoh-
tusse täitemenetlu-

se lõpetamiseks 
nõude aegu-

mise tõttu. 
Sellisel ju-
hul tuleb 
võlgnikul 
tasuda rii-
gilõivu 30 
eurot.

Täiteme-
netluses tu-

leb täitekulud 
kanda võlgnikul. 

Täitemenetluse lõpe-
tamine ei tähenda, et koh-

tutäitur enam täitekulusid sisse 
nõuda ei saaks. Ka on kohtutäi-
turil õigus sisse nõuda võlgnikult 
peale täitemenetluse lõpetamist 
täituritasu 50% ulatuses. 

Kui te ei tea, kes on teie koh-
tutäitur, või teil ei ole infot, mis 
liiki nõuet täidetakse, logige üle-
vaate saamiseks portaali www.
eesti.ee või esitage digiallkir-
jastatud avaldus kohtutäiturite 
ja pankrotihaldurite kojale in-
fo@kpkoda.ee 

Mida tähendab inimesele see, kui 
tema kümneaastane võlg aegub?

Aegumise  
kohta saada  

avaldus, kohtutäitur 
ise võlga ei  

kustuta.

Vahur  
Kõlvart,
HUGO OÜ  
jurist

Astangul piira-
takse konnade 
kaitseks liiklust
Konnade ohutumaks rändeks 
kehtestati kuni 1. maini moo-
torsõidukitele (v.a ühistrans-
port) ajaline sissesõidukeeld 
Astangu tänaval, lõigul Koter-
maa 1 kuni Astangu 19/3. Pii-
rang kehtib kella 21-6. Astan-
gu tänava lõik on Eesti üks 
suurimaid kahepaiksete rän-
dekoridore, mida läbib igal ke-
vadel lühikese aja jooksul tu-
handeid konni, piirangu ees-
märk on tagada looduskaitse 
all olevatele kahepaiksetele 
ohutu rändetee talvituskohta-
dest Astangu tänava ääres 
paiknevatesse sigimistiikides-
se. Kui liiklemiskeeldu ei ra-
kendata ja vabatahtlikke pole 
abistamas, võib ka väikese 
liikluskoormuse korral Astan-
gu tänaval konni massiliselt 
hukkuda.

 

Kristiine palub 
teada anda  
prügistamisest
Kristiine linnaosa valitsus jät-
kab kvartalisiseste tänavate 
intensiivset kevadkoristust. 
Kuna selle käigus on leitud 
ebaseaduslikke ja isetekkelisi 
prügilaid, kutsub linnaosava-
litsus üles märkama risusta-
jaid ja prügistajaid ning teavi-
tama neist mupot lühinumbril 
14410. 

 

Pirita teid  
hakkab valgus-
tama ligi 1000 
uut leedlampi
Tänavavalgustuse uuendus-
töid tehakse Kloostrimetsa, 
Merivälja, Randvere, Kose, 
Ranna, Pärnamäe ja Lükati 
teel. Uue valgustuse saab 
Merivälja tee kuni Viimsi valla 
piirini, kuhu paigaldatakse li-
gi 300 leedlampi. Pärnamäe 
tee ääres vahetatakse välja 
131, Randvere tee ääres 150, 
Kloostrimetsa ja Kose tee 
ääres kummaski 116 lampi 
ning Lükati tee ääres 91 ja 
Ranna tee servas 63 tänava-
lampi. 

Kokku saab Pirita umbes 
950 uut leedvalgustit, mis on 
vanadega võrreldes energia-
tõhusamad, pikema elueaga, 
pakuvad ühtlasemat ja kont-
rollitavat valgust ning ohutu-
mat linnakeskkonda. Tööd 
peaksid tehtud olema juuli 
esimeseks pooleks.

Priit Liiviste
priit.liiviste@tallinnlv.ee

Eesti 200 juht Kristina 
Kallas leiab, et tasuta ühis-
transpordi võiks kaotada, 
sest see ei leevendavat vae-
sust. Kallas tahab haridusse 
ja tervishoidu kaasata era-
raha, mis aga võib suuren-
dada ebavõrdsust. "Piletita 
transpordi kaotamine pole 
elanike huvides," vastas sel-
lele linnavolikogu esimees 
Tiit Terik.

Kallas usub, et hariduse ja ter-
vishoiu rahaprobleemide lahen-
damisel on võluvits tasuta ühis-
transpordi kaotamine ja eraraha. 
Rahapuuduse leevenduseks on 
tema leevendus järgmine:

"Näiteks lubades eraraha 
kõrgharidusse, lõpetades tasu-
ta transpordi (see ei leevenda 
vaesust kuidagi), tõhustades rii-
gisektorit kulude osas (seni on 
riigireform vaid kulusid kasva-
tanud), ja mõelda võiks ka era-
raha suuremale lubamisele ter-
vishoiuteenustesse," loetles Kal-
las eri abinõusid. "Möönan, et 
viimase osas on riske ebavõrd-
suse kasvatamiseks, kus lõpuks 

teenuse kättesaadavus hakkab 
sõltuma tööandjast, kuid teisalt 
raha toob ta tervishoidu juurde 
ja suurendab teenuse kättesaa-
davust üldiselt."

Pealinna küsimustele vastas-
tes täpsustas Kallas, et ta ei rää-
gi siiski Tallinna linna ühistrans-
pordist, vaid peab eeskätt silmas 
maakondlikku tasuta ühistrans-
porti. "See ei ole kuidagi efek-
tiivne – 80 miljonit, mis riigieel-
arvest selleks eraldatakse, ei ole 
tegelikult mõistlikult kasutatud 
raha. On teisi lahendusi, kuidas 
inimesed liikuma saada," ütles 
Kallas. "Lahendus ei ole see, et 
ilmtingimata peab buss olema ta-
suline, vaid see, et mõnikord on 
odavam inimesi ka taksoga ve-
dada. Praegune maakonnaliini-
de korraldus ei ole kuigi tõhus."

Elanike huvides
Kallas leidis, et bussiliinide 

ajastu on mingil määral möö-
das. "Väikestes kogukondades 
ja hajaasustusega maapiirkon-
dades on tõenäoliselt näiteks ko-
gukonna autojuht oluliselt tõhu-
sam viis vanureid ja teisi abivaja-
jaid näiteks perearsti juurde ve-
dada," leidis Kallas. "Mu enda 
isa töötab kogukonna autojuhi-

na väikeses vallas ja tegeleb va-
nurite vedamisega: küll vaktsi-
neerimisele, küll mujale. Ja ma 
arvan, et see läheb vallale olu-
liselt vähem maksma, kui maa-
kondliku tasuta bussiliini käigus 
hoidmine."

2035. aastaks saastevaba
Tallinna volikogu esimees 

Tiit Terik ütles, et praegusel 
kujul linlastele piletita trans-
pordi kaotamine pole mõist-
lik ega elanike huvides. "Tal-
linn on oma elanikele pakku-
nud tasuta ühistransporti ala-
tes 2013. aastast. Aga ka se-
niajani toiminud nn tasuline 
transport oli tegelikult olu-
lisel määral linna poolt do-
teeritud, sõitjad maksid sel-
lest lihtsalt väikese osa," sel-
gitas ta. "Tasuta ühistranspor-
di kriitikud üritavad küll vä-
hendada selle majanduslikku 
mõju elanike rahakotile, kuid 
kas see on ikka nii. Julgen ka-
helda. Loomulikult on neid, 
kellele pole vahet, kas kulub 
mõnikümmend eurot rohkem 
või vähem, kuid suur osa ini-
mesi saavad seda raha kasu-
tada muude vajaduste rahul-
damiseks."

Pikemas perspektiivis seisab 
piletita ühistransport Teriku hin-
nangul ka puhtama keskkonna 
eest. "Tasuta ühistransport pa-
kub elanikele alternatiivi loo-
bumisel õhku reostavast sõidu-
autost," ültes volikogu esimees. 
"Tõsi, siinkohal tuleks mõelda, 
kuidas autousku eestlasi meeli-
tada rohkem ühistransporti ka-
sutama. Ka eelmisel aastal Tal-
linna Linnatranspordi AS-i ning 
Turu-uuringute tehtud küsitluse 
tulemused näitavad väga selgelt, 
et 82% tallinlastest on rahul 
ühissõidukite teenusega. Tallin-
na ühistransporti kasutab 76% 
pealinna elanikest, ühis-
sõidukite ja oma au-
to kasutajaid igapäe-
vaste sõitude tege-
miseks on peaaegu 
sama palju."

Uuringust sel-
gus, et 37% auto-
ga liiklejatest lubas 
tõsiselt kaalu-
da ühis-
transpor-
dile üle-
mine-
kut. Pi-
devatest 
ühis-

transpordi kasutajatest on ra-
hul koguni 95% ja noortest va-
nuses 15-19 aastat 96%. Rahul-
olematuid oli vastajatest vaid 
4%. "Selles osas pigem usun, 
et tasuta ühistransport on lin-
nadele lahendus, millesse tasub 
panustada ja mida arendada," 
selgitas Terik.

Tallinn on uuendamas oma 
bussiparki: eelmisel aastal hak-
kas sõitjaid teenindama sada uut 
gaasibussi. Ka liinivõrgu arenda-
misel ning kaasajastamisel te-
hakse Teriku sõnul pidevalt tööd, 
et arvestada muutuvate olude-
ga inimeste liikumistrajektoori-
del, ent elanike arvu kasvami-

se ning uute elamukvartalite 
loomisega on selge, et kõik-
jale kohe kiire ühistrans-
port ei jõua.

"Aastaks 2025 on Tal-
linna ühistransport täieli-

kult diiselkütusevaba ning 
2035. aastaks saaste-

vaba," märkis Te-
rik.

Kristina  
Kallas.

Kas Eesti 200 tahab tasuta ühistransporti kaotada?
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Salme kultuurikes-
kuse fassaadil näeb 
õpilaste töid
Salme kultuurikeskuse fassaadil avati hü-
piknäitus Tallinna kunstigümnaasiumi 5.-
12. klassi õpilaste joonistatud piltidest, 
mis on loodud kunstitunnis, huvitunnis ja 
projektipäevadel. Valik on koostatud 
kooli põhiväärtusi – avatus, loovus, koos-
töö – silmas pidades. Salme kultuurikes-
kuse projektsioonnäitus on ellu kutsutud, 
et pakkuda inimestele vabas õhus kul-
tuurilisi elamusi. Kunstinäitused toimu-
vad, kuni jätkub pimedat aega ja säilib nii 
kunstnike kui ka vaatajate huvi.

 

Lauluväljak  
kogub foto- ja  
videomaterjali 
Suvel tähistab Eesti Vabariik taasise-
seisvumise 30. aastapäeva ja sel puhul 
valmistab lauluväljak, kus toimusid 
laulva revolutsiooni märgilised sünd-
mused, ette püsiekspositsiooni ning 
kogub asjakohast digimaterjali. Ooda-
tud on 1987. ja 1988. a lauluväljakul toi-
munud sündmustega (öölaulupeod, 
rahvakogunemised jms) seotud mater-
jalid: fotod, filmid, videod, mida saab 
digitaalselt koguda ja säilitada, digi-
taalselt võib saata ka fotosid kirjadest, 
artiklitest jms. Kogutud materjalist põ-
nevamaid leide eksponeeritakse loo-
davas püsiekspositsioonis külastus-
keskuses. Materjale oodatakse info@
lauluvaljak.ee ning teemareale tuleks 
märkida "laulev revolutsioon". Digimä-
lestiste kogumine kestab 10. maini.

 

Algas mänguasja 
ideekonkurss  
"Hariv amps"

Lasterikaste perede liit otsib ideekon-
kursiga "Hariv amps" loovaid mängu-
asjaideid, mis aitaksid lastega peredel 
restorani või kohvikut külastades kvali-
teetselt aega veeta. Konkursi tähtaeg 
on 30. aprill ning saadetud töödest va-
lib liit välja parimad, mille põhjal loob 
toidukohtadele üle Eesti mänguasja 
tegeluskomplektid. Konkursi auhinna-
fond on 1000 eurot, mis jaguneb võrd-
selt nelja idee vahel. Osaleda saab ku-
ni 30. aprillini ning võitjad kuulutatakse 
välja 3. mail. Lisainformatsiooni kon-
kursi kohta leiab www.lasterikkad.ee

VALUKOJA TÄNAVA EHITUS  
MUUDAB BUSSIDE LIIKUMIST
Valukoja tänava ehitustööd muudavad bussiliinide 7, 15, 45, 49 ja 65 liikumisteed tänasest juuni 
lõpuni. Bussiliinidel nr 7 ja 15 jääb Sõjamäe suunal ära Valukoja peatus ja mõlemad liinid peatu-
vad ajutiselt Lõõtsa ja Dvigateli peatuses. Vastupidisel suunal jäävad ära Valukoja ja Järvevana 
peatus, bussid peatuvad ajutiselt peatustes Kaubajaama, Lõõtsa ja Ülemiste jaam, samuti ajuti-
selt Dvigateli peatuses. Bussiliini nr 45 jääb ära Lõõtsa peatus, lisanduvad ajutised Valukoja ja 
Dvigateli peatus ning bussid hakkavad peatuma täiendavalt Kaubajaama peatuses. Bussiliini-
del nr 49 ja 65 jäävad Lennujaama poole liikuval suunal ära Valukoja, Ülemiste jaama ja Lindakivi 
peatus, vastupidisel suunal jääb ära Valukoja peatus, kuid bussid peatuvad Lõõtsa ja Dvigateli 
peatuses. Ka busside sõidumarsruudid on muutunud.

Minu  
TALLINN

Tegelik tervisekäitumine on 
kõige tähtsam  
Anneli Kannus,  
õdede liidu president  

Tallinnas on meede kasulik juba seetõttu, et linnas 
on nakatumise määr väga kõrge. Kõige tähtsa-
maks pean aga tegelikku tervisekäitumist. Mi-
na juhindun ennekõike kolmest reeglist: välti-
da ebavajalikke kontakte, sageli pesta või 
selle võimaluse puudumisel desinfitseerida 
käsi, ning ruumidesse, näiteks poodi sise-
nemisel panna mask ette. Sünnipäevade 
pidamine tuleks edasi lükata. Sugulased 
tulevad sel puhul üle Eesti kokku, kuid 
mõistlik on seda traditsiooni jätkata ko-
roonapuhangu vaibudes. Ilmad küll sooje-
nevad, kuid värskes õhuski pole soovitav pi-
dusid korraldada. 2+2 reegel võib lihtsalt peo-
tujus ununeda! Vanarahvatarkus ütleb, et parem 
karta, kui kahetseda. Küll aga tulevad jalutuskäigud 
ja mõõdukas sport värskes õhus kasuks lisaks füüsi-
lisele ka vaimse tervise hoidmisel.

• Tallinn asus hüvitama esimest haiguspäeva, et raha kaotamise hirmus inimesed  
haigena tööle ei läheks ja näiteks koroonat ei levitaks. Pealinn küsis, kas haiguspäeva  
hüvitamine paneb inimesi rahuliku südamega koju jääma.

ENNET: Esimese haiguspäeva hüvitis 
hoiab ära pika töövõimetuse

Haiguspäevi aitab  
ennetada kõndimine 
ja küüslauk

Jüri Vlassov, 
näitleja ja laulja

Olen olnud päris pikalt 
vabakutseline, kuid 
haige pole olnud ku-
nagi! Erilisi tervise-
harjumusi ei tea endal 
olevat, kuid tagasi lin-
na elama tulles on iga-
päevased jalutuskäi-
gud värskes õhus küll 
tavapäraseks muutunud. 
Teen tihti üsna pikki ringe – 
alati mitte just kümme tuhat 

sammu, aga sinnapoole küll. Arvan, et siin 
on mängus ka valitud toidulisandid, mida 
reeglipäraselt kasutan. Põhiliselt kasutan 

neist nelja, vähemalt viisteist 
aastat juba. Paari sorti vi-

tamiine, tuntud kala-
maksaõli ja küüs-

lauku. Toidulisan-
dina võib üks 
küüslaugutab-
lett olla sa-
maväärne 
terve küüs-
laugumugula 
söömisega. 

Küüslauku ka-
sutan muidugi 

meeleldi ka ehe-
dal kujul.

Kolmkümmend eurot 
võib olla mitme päeva 
toiduraha

Ene Tomberg, 
lastekaitse liidu president

Esimese haiguspäeva hüvitamine välis-
tab võimaluse, et inimene haigusnähtu-
dega tööle läheb ja levitab nii nakkust 
laiemalt. Seepärast olen arvamusel, et 
töötajad peavad saama kompensat-
siooni haigestumise esimesest päevast. 
Eriti oluline on see kriisiajal lapsevane-
matele. Kui vanem õigeaegselt koju ei 
jää ja laps lasteaias edasi käib, võib te-
magi kaaslasi nakatada. Tallinna laste-
haiglas on aasta algusest olnud koroo-
naviirusega ravil ligi 130 last, sealhulgas 
mõned neist raskete haigusnähtudega. 

Vaesemate riskirühmade jaoks on iga-
päevane sissetulek äärmiselt oluline. Kui 
ühele tundub, et 30 eurot pole suur ra-
ha, siis teise jaoks on see väga oluline 
mitme päeva toiduraha. Tervislik toit aga 
on eriti varakevadel lastega peredele 
väga tähtis turgutaja. Hüvitis alates esi-
mesest haiguspäevast aitab peredel 
toime tulla.

Madalapalgalise  
käekäigust võib  
sõltuda ka rikkuri elu  

Jüri Ennet, 
psühhiaater  

Suurenev haigushüvitis 
mõjutab tervisekäitu-
mist ja seega kogu 
ühiskonna tervene-
mist. Meil on väga 
rikkaid inimesi, jõu-
kaid ja omadega ke-
nasti hakkama saav 
säästudega keskklass. 
Kuid on ka arvestatav 
hulk palgavaeseid, kes ela-
vad palgapäevast palgapäevani. 
Just neile on esimese haiguspäeva hü-
vitamine eriti oluline. Kõik on kõigega 

seotud. Näiteks kui väikesepalgaline, 
kuid suure perega sanitar või hooldus-
töötaja võib tööpäevatasu kaotuse 
kartuses poolhaigena tööle minna, 
võib tema tervisest sõltuda ka rikkurist 
patsiendi  nakatumine ja elu. Tallinna 

meede maksta toetust hai-
guslehele jäänud töötajai-

le ka esimese haigus-
päeva eest on ülitäh-
tis! Linnad ja vallad, 
kel eelarve lubab, 
võiksid pealinnast 
eeskuju võtta küll. 
Tuleks teadlikult 

püüda sinnapoole, 
et omavalitsuste ra-

hakott seda võimal-
daks. Haigena tööl käimi-

ne võib olla küll töökangelas-
tegu, kuid hilisem süvenev töövõime-
tus võib sundida koju nädalaiks.

Rahvusvahelise konsultatsiooni- 
ja uuringuettevõtte Cognizant tu-
levikutöö keskus tõstis Tallinna 
esile kui ühe 17 linnast maailmas, 
kus tekivad tuleviku töökohad.

Cognizant nimetas Tallinna ko-
gu Euroopa digitaalseks jõujaamaks, 
kus eesmärgiks on ühiskonna kiire 
digitaliseerimine, internet on inimõi-
gus ja lapsed õpivad koolis program-
meerimist. Raport märkis, et Tallinn 
on Euroopas kolme esimese hulgas 
iduettevõtete arvult elaniku kohta. 
Lisaks nimetas Cognizant linna tu-
gevustena tasuta juhtmeta interneti-
ühenduse head kättesaadavust, digi-
turvalisust ning võimalust oma ar-

vutist kiiresti ja lihtsalt ettevõte re-
gistreerida. Eraldi tõstis raport esile 
Telliskivi piirkonda, eelmise riigikor-

ra aegse arhitektuuri ümberkujunda-
mist, Noblessneri sadama ala, vana-
linna ning Tallinna strateegilist asu-

kohta Soome, Rootsi, Taani ja Vene-
maa läheduses.

"Meie pikaajaline strateegia "Tal-
linn 2035" näeb tuleviku Tallinna ro-
helise, nutika ja avatud maailmalin-
nana, kus inimsõbralikus linnaruumis 
elavad tulevikku vaatavad ja päran-
dit väärtustavad inimesed," kinnitas 
linnapea Mihhail Kõlvart.

Kokku on raportis 150 võimalikust 
paigast välja sõelutud 21 kohta, kus 
Cognizanti hinnangul juba praegu 
kirjutatakse tuleviku ajalugu. Cog-
nizanti tulevikutöö keskuse raport on 
kättesaadav https://www.cognizant.
com/whitepapers/21-places-of-the-fu-
ture-where-is-the-future-of-work-co-
dex5484.pdf

Tallinn pälvis tulevikutöö asukoha tunnustuse

Loe Pealinna  
veebis:   

PEALINN.EE
TELLIMISNUMBER 

LINLASTELE:

661 6616


