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•  50-aastaseks saav ettevõte Mainor meelitab Ülemistesse  
talente ning katsetab seal uusimaid leiutisi.

•  Töötajatele korralikku palka ja tingimusi pakkumata  
ei suudaks tänapäeva firmad areneda.

VESI PUUDE VAHELE:
Uuenev Männi park saab 
purskkaevud ja sulistus-
basseini. LOE LK 5

SUUR REGATT: 
Noortel on võimalus 
purjekatel madruseametit 
õppida. LOE LK 10-11
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SUURPERE KODUÕPPEGA HÄDAS: 
Õnneks annab kool tasuta arvutid

Tänu arvutite-
le saavad ka 
vanemad hoo-
litseda, et lap-
sel tunnis osa-
lemata ei jääks 
ja ta seepärast 
halba hinnet ei 
saaks. Scanpix

Titad saavad  
nimetunnistu-
sed kätte oma 
kodus
Koroonapiirangute tõttu viib 
linna perekonnaseisuamet 
jaanuari algusest kuni märtsi 
lõpuni registreeritud väikeste-
le tallinlastele sünnitõendid ja 
linna kingitused otse koju. Ta-
vaolukorras on linn andnud ni-
metunnistused pidulikult kät-
te raekojas, kuid tänavu pole 
see võimalik olnud. Koju viidav 
kingitus koosneb nimetunnis-
tusest koos kaantega ning 
kunstnik Helina Tilga maalitud 
piimakruusist ja pudrukausist, 
millel on kujutatud lapse sün-
niaastat tähistav loomamärk 
Hiina astroloogiast. Sünni-
tõendeid ja kingitusi viiakse 
vanematega eelnevalt kokku 
leppides koju 23. aprillini. 

Algavad  
Süsta pargi  
ehitustööd
Põhja-Tallinnas on alanud 
Süsta pargi ehituse etteval-
mistustööd, ümberehitusega 
plaanitakse alustada mõne 
nädala pärast. 2018. a  said 
kohalikud elanikud osaleda 
ideekorjes, kus kogukonna 
selge soov oli, et park säilitaks 
oma loodusliku ilme. Ehitus-
tööde käigus korrastatakse u 
6 ha suurune ala, parki kavan-
datavad teerajad jälgivad 
praegu väljakujunenud liiku-
missuundi. Rajatakse leed-tä-
navavalgustus ning pinkide, 
prügikastide ja rattahoidjate-
ga puhkekohad, samuti pai-
galdatakse mänguelemendid 
rula- ja rattasõitjatele ning 
lauatenniselaud. Mereaka-
deemia esine ala lahendatak-
se graniitsillutisega väljakuna. 

 

Pirita-Kose  
lasteaia vanad 
hooned tehakse 
korda

Lasteaia kaks väikest maja 
(Kose tee 58/1 ja 58/2) lähe-
vad uuendamisele ning neid 
hakatakse kasutama asen-
duspinnana. Juba sügisest va-
jab ajutisi ruume Merivälja las-
teaiapere, sest nende praegu-
ne päevakodu lammutatakse 
ja selle asemele ehitatakse 
uus.  Mõlema Pirita-Kose ma-
ja remonditööd peaksid lõp-
pema augustis. 

Jaanika Valk, 
Liisa Tupits
pealinn@tallinnlv.ee

"Meil ei ole kuhugi minna ja 
nii tekibki olukord, kus kee-
gi istub WC-s ja keegi köö-
gis," kirjeldab oma kodus-
õpet 9-lapselises peres 
kasvav Darja Toropova. Et 
hädas peresid natukenegi 
aidata, on linn jaganud las-
tele koolide kaudu juba 1412 
arvutit.

Tallinnas istub kodudes dis-
tantsõppel ligi 47 000 last. Kui 
kaugõppe korraldamine on kee-
ruline juba ühe- või kahelapse-
lises peres, siis võib vaid ette 
kujutada, kuidas näeb olukord 
välja peres, kus kasvab ühek-
sa last. Põhja-Tallinna kolme-
toalises korteris elavad Toro-
povid peavad hakkama saama 
kõigi raskuste kiuste – ning sar-
naseid perekondi on Tallinnas 
veel sadu. 

"Ruumi ei jagu – kui ta-
han õppida, siis keegi jookseb 
vahele," kirjeldas oma kooli-
päeva Darja Toropova. "Õed 
või vennad segavad, kui mul 
on näiteks matemaatikatund. 
Siis ma karjun neile, et mul 
on Zoomi tund, ja nemad tea-
tavad, et aga neil on ka. Meil 
ei ole kuhugi minna ja nii te-
kibki olukord, kus keegi istub 
WC-s ja keegi köögis."

Kui peres on lapsed, kes õpi-
vad üheteistkümnendas, küm-
nendas,  üheksandas ja kahek-
sandas klassis, siis on loomu-
lik, et nad tahavad õppida ra-
hulikult, ilma et keegi neid se-
gaks. "See praegune distants-
õppe aeg on ka vanemate jaoks 
kaks korda raskem," lausus pe-
reema Marina Toropova.

Kool tuli appi
Võib arvata, et üheksalapse-

lise perekonna puhul on suur 
probleem ka isikliku arvuti 
olemasolu. Toropove aitas 
Tallinna kunstigüm-
naasium, kus pe-
re lapsed õpi-
vad. "On vä-
ga keeruli-
ne, kui 
kolmetoa-
lises kor-
teris peab 
kaheksa 
või enam 
last  koos 
õppima ja 
kõikidel hak-
kab näiteks kell 
kümme tund," lau-
sus kunstigümnaasiumi di-
rektor Mari-Liis Sults. "Meil 
on koolis kokkulepe, et tun-
nid toimuvad tunniplaani jär-
gi, ja me eelistame, et õpetajad 
annavad videotunde, vähenda-
des niimoodi lapsevanemate ja 
õpilaste koormust." 

Sultsi sõnul on linn andnud 
koolile lisaks sülearvuteid, mi-
da saab vajadusel õpilastele ko-
duseks õppetööks jagada.

Tallinna haridusamet on tei-
nud küsitluse, kui paljud koo-
lid lisaarvuteid vajaks. Praegu-
seks on vastanud 58-st koolist 
33 ja kokku on soovitud õpi-
lastele 1412 arvutit. 

Vanemad saavad koolile 
oma arvutisoovist teada an-
da. "Tehnilised võimalused on 
tänu linnale ja tugiorganisat-
sioonidele olemas," ütles kuue 
lapse ema Riina Lilleorg. "Meie 
saime lastele arvutid lasteri-
kaste perede liidu kaudu ning 
tänu Maximale ja haigekassa-
le. Ka meie kool pakkus arvu-
tit ning eelmisel aastal me se-
da võimalust ka kasutasime."

Toetavad ka ettevõtted
Linna IT-teenistuselt ja hari-

dusametilt küsis arvuteid märt-
sis kolm kooli, kellel olid süle-
arvutid otsas. "Abi on andnud 
ka linnavalitsus," ütles Tallinna 
lasterikaste perede liidu juha-
tuse esimees Karl Laas. "Abi-
linnapea Betina Beškina on ai-
danud meil luua kontakte mit-
mete organisatsioonide ja ette-
võtetega, kes on ka oma arvu-
tiparki vahendanud. Siinkohal 
kiidan nii tervisekassat kui ka 
Maximat, kes on jaganud täiesti 
kasutuskõlblikke ja  korralikke 
arvuteid, mida meie omakor-
da oleme saanud lastele anda. 
Lisan, et see abi on jätkuvalt 
teretulnud."

Arvuteid võivad õppimiseks 
küsida ka teised raskustes pe-
red, kus nii palju lapsi ei kas-
va. Näiteks Tallinna aasta teoks 
valitud kodanikualgatus "Iga-
le koolilapsele arvuti" on kas-
vanud suuremaks, kui esialgu 
osati ette kujutada. Projektil on 
mitu suunda ja lisaks Faceboo-
ki grupile, mille kaudu liiguvad 
annetatud arvutid otse inime-
selt inimesele, annetavad ar-
vuteid ja toetavad projekti ka 
paljud ettevõtted. 

Oma õla pani alla ka riik. 
Haridusministeerium toetas et-

tevõtmist esialgu 400 000 eu-
roga ning eelmisel nä-

dalal eraldas las-
tekaitse liidu-

le veel täien-
dava toetu-
se summas 
500 000 
eurot. Ha-
ridus- ja 
teadusmi-
nistri Lii-

na Kersna 
sõnul on dis-

tantsõppe ajal 
eriti teravalt esi-

le kerkinud vajadus 
toetada peresid, kus arvuti 

või internetiühendus puudu-
vad. "Omavalitsused on koos 
lastekaitse liiduga eelmisest ke-
vadest kaardistanud peresid, 
kel puuduvad õppetööks vaja-
likud vahendid," selgitas Kers-
na. "Ministeeriumi toetusega 
saame õpilasi sel keerulisel ajal 
aidata kokku enam kui 2600 
arvutiga, millest ligi pooled on 
juba koolidesse jõudnud ning 

suur enamus tar-
nitakse sel kooliaastal."

"Täiendava toetuse eest pla-
neerime vahendada koolide-
le vähemalt 1400 arvutit, mil-
lest 1222 saame tarnida sel-
le õppeaasta jooksul,"  kinni-
tas lastekaitse liidu projektijuht 
Ireen Kangro. 

Lastekaitse liidu abil on Tal-
linna koolidest endale arvuteid 
saanud näiteks Jakob Westhol-
mi gümnaasium, Karjamaa põ-
hikool, Ristiku põhikool jt.

Jakob Westholmi gümnaa-
siumi direktori Rando Kuusti-
ku sõnul on lisaarvutid õpilaste-
le väga vajalikud. "Jah, vastab 
tõele, et kool sai hiljuti 
need arvutid kätte," 
kinnitas ta. "See on 
väga vajalik alga-
tus, mida peaks 
kahe käega 
toetama. Me 
ei näe otse 
perede sis-
se. Pered 
võivad hä-
beneda, 

et neil po-
le osalemiseks piisavalt 
head arvutit või puu-
dub see sootuks. 
See on elemen-
taarne, et me 
ühiskonna-
na soovime 
aidata neid, 
kes seda vä-
ga vajavad."

Kuustiku 
meelest on 
abi pakku-
mine ja vastu-
võtmine kee-
ruline teema. 
"Pea-

Distantsõppe 
aeg on vanemate 
jaoks kaks korda 

raskem kui  
tavaolukord.

"Ruumi ei jätku ja kui mul on Zoomi tund, karjub keegi pidevalt vahele," kirjeldab koos õega oma 

kodus õppimist üheksalapselises peres kasvav Darja Toropova (paremal). Tallinna linnameedia
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mine on see, et me leiame abi-
vajavad pered üles ja pakume 
seda, mida riik või omavalitsus 
koolide kaudu pakkuda saab," 
lausus ta. "Meie IT meeskond 
tegi abivajajate perede leidmi-
seks koostööd klassijuhataja-
tega, kelle kaudu tuli info, et 
10-12 peret vajab lisaarvutit, 
ning need on ka tänaseks päe-
vaks välja jagatud. Suuremaid 
ja keerulisemaid programme ja 
oskusi vajavaid töid ei saa te-
ha arvuti abita." 

Mured internetiga
Lisaks puuduvatele arvu-

titele jagub muidki muresid. 
Alustades vanemate digioskus-
test, lõpetades hakkiva inter-
netiühendusega. "Meil on igal 
lapsel oma tuba, aga igas toas 
muidugi ei ole õpetajat," rääkis 
kuue lapse ema Riina Lilleorg. 
"Väga palju on olnud selliseid 
olukordi, et lapsed hüüavad, et 
emme, mul ei ole internetti, või 
et ma ei pääse ise sinna"," sel-
gitas Lilleorg.

4. klassi õpilane Triine Lil-
leorg kinnitas, et kõige hulle-
mad ongi distantsõppe ajal ol-
nud internetiprobleemid. "Kui 
sa kodus õpid, siis sa oled ko-
gu aeg arvutis. Nii on raskem 
õppida, sest õpetaja on teisel 
pool ekraani ja sa ei saa te-
ma käest kohe küsida, sest 
kõik räägivad korraga." 

SUURPERE KODUÕPPEGA HÄDAS: 
Õnneks annab kool tasuta arvutid

Linnamuuseum saadab  
tänavatele lõvisid otsima
"Linnamuuseum kutsub uitama vanalinnas ning 
otsima hoonetelt ja õuedest lõvisid, kunagisi 
vapraid linnavalvureid," lausus Kiek in de Köki 
juhataja Toomas Abiline. 

"Linnamuuseum on kevadkoolivaheajal eriti loo-
dus- ja loomasõbralik. Kutsume lapsed kodudest 
välja, kuulama legende ja tõsilugusid, mida vanad 
majad, puud ja kivikujud jutustada oskavad. Kut-
sume ka äärelinnadesse, Kadrioru parki ja Kala-
majja, kus palju rohelust ning avastamiseks pikk-
pikk ajalugu."
• Silmad ekraanilt ja pilk kaugusse! Koolivaheaja 

linnatiirule annab sisu ja suuna otsimismäng, 
mis õpetab linnaruumis peituvaid tähendusi ja 
sümboleid tähele panema. Endiselt on vaata-
miseks väljas Kalamaja muuseumi välinäitus 
Kalamaja tänavatel. Aiakalendril aitab silma 
peal hoida lastemuuseum Miiamilla.

Linnamuuseumi kõigi seitsme filiaali vaheajatege-
vused leiab www.linnamuuseum.ee.

• Mängutee "Leia lõvi!" viib huvitavale ringkäigu-
le südalinnas.  Linna tänavatel jalutades võib 
kohtuda mitmesuguste linnalõvidega. Mõned 
neist kannavad uhket krooni, teistele meeldib 
ennast peita näiteks maja fassaadil, kolman-
dad aga aitavad avada välisust. Koolivaheaja 
puhul pakume põnevat jalutuskäiku vabas 
õhus. Vaata https://linnamuuseum.ee/cat-lin-
namuuseum/osale-tallinna-linnamuuseumi-ot-
simismangus-leia-lovi

• 9. aprillist saab silma peal hoida lastemuuseu-
mi Miiamilla miniaial roheliste e-reedete vahen-
dusel. Miiamilla Facebooki lehelt leiab igal ree-
del uue postituse mõne põneva nipiga, kuidas 
kodus seemneid potti panna, loodusmaterjalist 
meisterdada või keskkonda säästa. Räägime 
ka eri taimede vajalikkusest ja sellest, kuidas 
üks taim toetab teise taime kasvamist. Vaata 
https://linnamuuseum.ee/cat-kadrioru-laste-
muuseum-miiamilla/brohelised-e-reededb-ro-
henapud-tegutsevad-lastemuuseumi-
facebookis/

• Välinäitus "Kalamaja kadunud killud. Pildikesi 
perealbumitest" Kalamaja tänavatel. Fotod ja 
tekstilõigud annavad aimu, kuidas ühes Tallin-
na suurimas eeslinnas elati 50, 60, 70 ja 80 
aastat tagasi. 

• 22. aprillil kl 17 korraldab fotomuuseum vir-
tuaalse kohtumisõhtu fotograaf Sirli Raitmaga 
(pildil), kus on oodatud kaasa lööma ka publik. 
Kuraator Annika Haas räägib kunstnikuga 
portreefotograafia rollist ja olemusest täna-
päeva fotokunstis, samuti fotograafiast kui 
kunstiteraapiast vaimselt keerulisel ajal.

• 22. aprillil kell 18 räägib arheoloog Peeter Tal-
var veebiloengus loomakujutistest Tallinna lin-
naruumis. Loe lisa https://linnamuuseum.ee/
cat-kiek-in-de-kok/peeter-talvari-veebiloeng-
loomakujutistest-tallinna-linnaruumis-
2204-kell-1800

 

Keskraamatukogu kutsub  
muinasjutuhommikule

• Fotokonkurss "Anderseni looduses tabamas" kut-
sub lapsi ja noori tegema looduses fotosid, mis on 
seotud H. C. Anderseni loomingu tegelastega. 
Foto tuleb saata 30. aprilliks Nõmme raamatuko-
gu e-posti aadressile: nomme@tln.lib.ee.

• Programmi "Minu sõber on e-raamat" raames 
kutsume lapsi ja noori lugema e-raamatuid 

ning kirjutama lugemissoovitusi. Vali e-raama-
tukogust ELLU ja/või OverDrive raamat, loe 
see läbi ning jaga raamatukoguga muljeid. Saa-
da oma lugemissoovitus Google Formsi kaudu. 
Kindlasti kirjuta ka oma nimi ja 
telefoninumber/e-posti aadress ning e-raama-
tu pealkiri (või link sellele), mida soovitad teis-
tele lugemiseks. Soovitusi kogume kuni 31. 
maini . Info: elina.slycko@tln.lib.ee ja 683 0960.

• Joonistuskonkurss "Sven Nordqvist 75" on pü-
hendatud kirjaniku juubelile ning selle puhul 
kutsub raamatukogu lapsi Pettsoni ja Finduse 
jutustuste ainetel pilte joonistama. Joonistus-
test valmib veebinäitus, mida saab vaadata 
keskraamatukogu veebilehel.

• 19.-23. aprillini on veebi kaudu kavas uue lugeja 
nädal. Raamatukogu tutvustab, kuidas nende 
juures lugejaks saada ja mis võimalusi raama-
tukogu pakub. Info laste@
tln.lib.ee või tel 683 0913. 

• 17. aprillil kell 15 veebis 
laste raamatusõprade 
klubi kohtumine.  

• 17. aprillil kell 11 veebis 
muinasjutuhommik. 

• 17. ja 24. aprillil kell 11 
keelering "Isahiir Hu-
berti jutuhommik".

• 17. ja 24. aprillil kell 
12 saab veebis tut-
vuda lasteraamatu-
tega ning meister-
dada, voolida ning 
joonistada. 

• 17. ja 24. aprillil 
kell 15 laste luge-
misklubi "Raa-
matukogu sõb-
rad" kohtumine 
veebis. 

• 17. ja 24. aprillil 
kell 15.30 õpime 
veebis voolima toredaid loomi. 

• 22. aprillil kell 16 veebis noorte vaimse tervise 
klubi. 

• 24. aprillil kell 11.30 lastetants veebis. 
• Info tegevuste kohta https://keskraamatuko-

gu.ee/lasteleht
 

Mustamäe noortekesku-
ses saab noorsootöötajad  
lemmiklaulu laulma panna
• 20. aprillil fotovõistlus 
• 22. aprillil kell 14 veebis Kahooti põgenemis-

tuba Quset  
• 23. aprillil kell 14 bingo keskuse sotsiaalmee-

dia kanalites. Sotsiaalmeediasse pannakse 
plakat, kus on bingo küsimused, noored pea-
vad neile vastama ning saatma keskuse töö-
tajatele. Esimene, kes vastab kiiresti ja õi-
gesti, saab auhinna. 

• Terve nädala vältel noorsootöötajate karao-
ke. Keskuse sotsiaalmeedias saavad noo-
red valida, millist laulu noorsootöötajad 

peavad laulma.
• Info Instagramis; @mank_mustamae, Tik-Tokis 

@mank_mustamae, Facebookis Mustamäe 
avatud noortekeskus. 

• Kõik üritused on tasuta.
• Koolivaheaja tegemistega saab tutvuda ka tal-

linn.ee/noorteinfo/noored-online 

BELOBROVTSEV: Aitame ka hea 
internetiga

"Arvutite ja internetiühendu-
sega ei tohiks enam kellelgi 
muret olla," lausus abilinna-
pea Vadim Belobrovtsev.

"Juba aasta tagasi, kui eri-
olukord eelmise aasta kevadel 
algas, hakkasime Tallinnas 
koolide kaudu pakkuma arvu-
teid õpilastele, kellel need 
puudusid, et neil oleks olemas 
kodus õppimise võimalused," 
ütles Belobrovtsev. "Sama lu-
gu oli näiteks ka interneti-
ühendusega: nendele 
peredele, kellel see 
ühendus oli nõrk 
ja kaugtööks 
ebasobiv, 
pakkusime 
täienda-
vaid la-
hendusi. 
Kui need 
problee-
mid teki-
vadki aeg-
ajalt uuesti, 
siis on need ük-
sikjuhtumid, sest 
meile teadolevalt on 

see probleem tänaseks üldi-
selt lahendatud."

Abilinnapea lisas, et käes-
oleva õppeaasta esimesel 
poolel oli koolidel uus võima-
lus arvuteid hankida, et neid 
jaguks kõikidele õpilastele, kel 
neid vaja. "Koolid edastasid 
oma vajadused, haridusamet 
aitas lisaarvutite hankimise-
ga," kinnitas Belobrovtsev.

Koolivaheaeg viib lapsi  
arvutite tagant õue liikuma
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Esimese haiguspäeva 
hüvitist võib nüüd taotleda 
mugavalt internetist

Jätkub  
Snelli tiigi  
puhastamine
Pärast talvest tingitud pausi 
jätkab AS Terrat Toompargis 
Snelli tiigi puhastamist sete-
test, töödega tahetakse lõpu-
ni jõuda suveks. Sügisel rajati 
tiigi kõrvale setteplatsid, kuhu 
tõstetakse nõrguma põhja-
muda, nüüd jätkatakse selle  
pumpamisega. Pärast puhas-
tustöö lõppu peab töövõtja 
korrastama tiigi ümbruse ja 
pargiala. Tegemist on osaga 
Toompargi terviklikust korras-
tamisest. 

Aita valida  
aasta ema!
Naisliit kutsub üles esitama 
aasta ema kandidaate 29. ap-
rilliks e-posti aadressile nais-
liit@gmail.com. Lisainfo www.
naisliit.ee

 

Lasnamäe jät-
kab maskide ja-
gamist pensio-
näridele ja kor-
terelamutele

Aprilli lõpuni jätkab Lasnamäe 
linnaosa valitsus meditsiini-
maskide jagamist linnaosas 
registreeritud pensionäridele 
ja kõrge nakkusnäitajaga kor-
termajade elanikele. Kõik lin-
naosas registreeritud pensio-
närid saavad tasuta maske 
tööpäeviti kl 10-16 kas linna-
osavalitsusest (Pallasti 54) 
või Lindakivi  kultuurikesku-
sest (J. Koorti 22). Jätkub ka 
iganädalane maskikampaania 
neis kortermajades, kus tervi-
seamet on ametlikult regist-
reerinud rohkem kui viis Co-
vid-19 nakatunut. Selliste ma-
jade elanikud leiavad aprillis 
oma postkastist ühe paki me-
ditsiinilisi maske koos infole-
hega koroonaviiruse nakkuse 
ennetamise kohta. Märtsis ja-
gas Lasnamäe linnaosa valit-
sus paljulapselistele peredele, 
vähekindlustatud üksikvane-
matele ja kõrge nakkusnäita-
jaga kortermajade elanikele 
310 000 maski.

Kuidas esimese haiguspäeva hüvitist taotleda?

• Haigestumisel peab töötaja 
pöörduma esmalt perearsti 
poole, kes avab haiguslehe. 
Tööandja esitab haigekassa-
le nõutavad andmed ning 
kinnitab haiguslehe.

• Toetuse saamiseks peab ini-
mene olema registreeritud 
Tallinna elanikuks.

• Taotlust saab esitada lehe-
küljel https://taotlen.tallinn.
ee/haiguspaev pärast seda, 

kui haigekassa on hai-
guslehe lõpetanud ja 
raha välja maksnud. 
Avatud või veel 
pooleli oleva hai-
guslehe alusel taot-
lust esitada ei saa. 

• Süsteem kontrollib 
taotleja elukoha andmeid 
rahvastikuregistrist ja töövõi-
metuslehe andmeid haige-
kassa infosüsteemist, seejä-

rel maksab linn hüvi-
tise välja.

• E-keskkonda 
saab siseneda 
ID-kaardi, mo-
biil-ID, Smart-ID 

ja EU eID-ga.
• Taotluse saab saa-

ta ka digitaalselt allkir-
jastatuna e-kirja teel oma lin-
naosa valitsuse sotsiaalhoo-
lekande osakonnale.

Haigena käib tööl üle poole Eesti inimestest

• Värbamisagentuuri 
Brandem 2020. a 
uuringust selgus, 
et 55% inimestest 
käis haigena füü-
siliselt töö juures.

• Suur on haigena 
tööl käijate arv just 
kaubanduses ja toitlustu-

ses, kus kaugtööd te-
ha ei saa, kuid sa-

mas on ka teiste 
inimeste nakata-
mise oht suurem.

• Uuringust selgus, 
et mida madalam 

töötasu, seda suu-
rem on tõenäosus, et ini-

mene haigena tööle läheb. 
Töötajatest, kelle brutotööta-
su täiskoormuse korral oli alla 
1000 euro, käis haigena tööl 
61%. Üle 2000-eurose bruto-
palgaga töötajatest käis vii-
mase aasta jooksul haigena 
tööl 41%.

mese eelmise aasta töötasu päe-
vamäärast.

Keskmiselt taotlevad tallin-
lased ühes kuus 25 000 töövõi-
metuslehte. See tähendab, et 
ühes kuus võib toetusmeetme 
hind kujuneda kuni 750 000 
euro suuruseks.

Esialgse plaani järgi maksab 
linn esimese haiguspäeva eest 
tallinlastele toetust aprilli lõ-
puni, kuid vajadusel on valmis 
seda aega pikendama.

Tänu hüvitisele ei pea inime-
sed hirmu tundma, et 

nad oma palgas 
palju kaota-

vad. 
Scanpix

Jaanika Valk
jaanika.valk@tallinnlv.ee

"Maksame oma elanikele 
esimese haiguspäeva eest 
30 euro suurust toetust, et 
innustada haigestunud ini-
mesi võimalikult vara ehk 
juba esimeste nähtudega 
haiguslehte võtma," ütles 
abilinnapea Betina Beškina, 
kelle sõnul saab hüvitise 
taotlusi esitada alates 
tänasest.

Abilinnapea Betina Beškina 
sõnul on linna e-teenindus hü-
vitise taotlusteks valmis. "Nii 
saame pidurdada viiru-
se levikut ja samas 
tagada linlaste-
le kindlustun-
de igapäeva-
seks toime-
tulekuks," 
märkis Beš-
kina. "Soo-
vime toe-
tust maks-
tes innusta-
da haigestu-
nud inimesi või-
malikult vara ehk 
juba esimeste haigusnäh-
tude puhul haiguslehte võtma." 

Tallinn maksab oma elani-
kele esimese haiguspäeva eest 
toetust 30 eurot, hüvitise taot-
lusi saab esitada tänasest linna 
e-teeninduses pärast seda, kui 
haigekassa on haiguslehe lõpe-
tanud ja haigekassa oma sum-
ma välja maksnud. Esimese 
haiguspäeva toetust saab kü-
sida tagasiulatuvalt alates 25. 
märtsist väljastatud haigusle-
he alusel.

Enam kui pooled  
tõbisena kohal

Värbamisagentuuri Bran-
dem mullusest uuringust sel-
gus, et suisa 55% inimestest on 
käinud haigena tööl. Enamasti 
teevad seda just kõhnema ra-
hakotiga inimesed, kes karda-
vad haiguslehte võttes tööta-
sus kaotada. Brandemi tegev-
juht Marie Evart tõi välja, et 
kõige rohkem käivadki haigena 
tööl oma palgaga kehvasti toi-
me tulevad inimesed, sest riik 
ei kompenseeri haiguspäevade 
tõttu saamata jäänud palka. 
"Keegi ju ei taha tegelikult hai-
gena tööl käia, see on paljude-
le inimestele sundseis," märkis 
Evart. "Valdavalt on aga inime-
sed haigena tööl puhtalt isik-
likel majanduslikel põhjustel."

Evart nentis, et esimese hai-
guspäeva hüvitamine tõepoo-
lest  vähendab haigena tööl käi-
vate inimeste arvu. "Viimastel 
aastatel on haigest peast tööl 
käijate arv järjepidevalt vähe-
nenud just selle tõttu, et üha 
enam tööandjaid hüvitab töö-
tajatele esimeste haiguspäeva-
de eest töötasu," lisas ta.

Nüüd on ka linn tulnud ini-
mestele appi, makstes 30 eurot 
esimese haiguspäeva toetust, et 
keegi nakatudes sissetulekus 
ei kaotaks ja samas ka teisi ei 
nakataks. "Inimesed, kellel on 
sümptomid, võivad arvestada, 
et nad peaksid koju jääma ko-
he," lausus linnapea Mihhail 
Kõlvart. "Linn pakub täienda-
vat tuge selleks, et motiveeri-
da inimesi koju jääma, aga loo-
mulikult on see mõeldud eel-
kõige neile, kel sissetulek väik-
sem. Otsustasime, et see toetus 
kehtib kõigile soovijatele ning 
iga inimene vaatab ise, kas ta 
vajab seda või mitte."

"Meil on päris pal-
ju majanduslikes 

raskustes ole-
vaid inime-

si, kes tões-
ti loevad iga 
eurot oma 
rahakotis, 
seepärast 
on algatus 
väga tänu-

väärne," lau-
sus perearst Le 

Vallikivi. "Eriti 
mõjutab see neid 

inimesi, kes kipuvad tih-
ti haigeks jääma."

Aeg pikeneb, kui vaja
"Loodetavasti aitab 

linnavalitsuse uus ot-
sus neid inimesi nii, et 
nad otsustavad pere-
arstikeskusesse pöör-
duda ja testima min-
na ka väheste sümpto-
mite korral," lisas pere-
arst Karmen Joller, kel-
le sõnul on igati tervita-
tav, et linnavalitsus soovib 
nakkuse levikut pidurdada.

Doktor Eero Merilind tõ-
des, et hüvitis on abiks just 
kõige haavatavamale siht-
grupile. "Selge see, et suu-
rema palgaga inimestel on 
ka võimalused suuremad 
kui neil, kes ei saa tööd 
kodust teha või kaota-
vad haiguse tõttu sisse-
tuleku," lausus ta.

Suurim probleem on-
gi viiruse levik peredes ja 
töökohtades, sest inimesed 
käivad sümptomitega tööl. 
"On tõsi, et paljud inimesed 
ei julge haiguslehte vormista-
da, sest kardavad kaotada sis-
setulekut või et tööandja seda 
ei aktsepteeri," ütles Kõlvart.

Koroona tõttu kehtesta-
tud haiguslehtede hüvita-
mise korra järgi on tööta-
ja omavastutus esime-
ne haiguspäev, töö-
andja maksab hü-
vitist teisest viien-
da päevani ning 
haigekassa ala-
tes kuuendast 
päevast. Hüvitise 
määr on 70% ini-

Haigena käivad 
tööl just vähem 

teenivad  
inimesed.
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Pilootprojekti raames teeb 
Lasnamäe linnaosa valitsus 
korteriühistutele ettepane-
ku paigaldada jalgratta-
hoidla, asjast huvitatud kor-
termajad saavad tasuta ka-
sutamiseks kuus rattamaja.

"Lasnamäel laienevad jalgrat-
tasõiduvõimalused ja kogu linna 
ulatuses paraneb järkjärgult rat-
tateede võrgu kvaliteet. Soovi-
me, et jalgratas muutuks mitte 
ainult vaba aja veetmise vahen-
diks, vaid ka igapäevaseks trans-

pordivahendiks. Seetõttu pakub 
linnaosavalitsus korteriühistutele 
jalgrataste alaliseks või ajutiseks 
hoiustamiseks spetsiaalselt varus-
tatud majade paigaldamist," ütles 
Lasnamäe linnaosa vanem Vla-
dimir Svet.

Rattamaja on metallist van-
daalikindel vundamendita konst-
ruktsioon, mis meenutab tavali-
si prügimaju ja on mõeldud ai-
nult jalg-, jooksu- ja tõukeratas-
te hoidmiseks. 

Linnaosavalitsuse poolt jalg-
rataste paigaldamiseks välja pa-

kutud panipaiga suurus on um-
bes 20 m2, sinna mahub kuni 
20 jalgratast. Maja sees on raam 
jalgratta mugavaks kinnitami-
seks. Soovi korral saab rattama-
ja täiendavalt varustada kaame-
ra, valgustuse ja nupuga avata-
va uksega. Kõigi nende võima-
luste korral peab korteriühistu 
ise looma elektriühenduse. Sa-
muti peab korteriühistu võtma 
kohustusi korra ja puhtuse ta-
gamiseks jalgrattahoidlas ja sel-
le ümber. Lasnamäel jagatakse 
ja renditakse korteriühistutele 

kokku kuus jalgrattamaja kasu-
tamisõigusega järgmiseks viieks 
aastaks. Rattamajad paigaldatak-
se juba sel suvel. 

Kuni 25. aprillini võtab lin-
naosavalitsus vastu vabas vor-
mis avaldusi e-posti teel diana.
buchmann@tallinnlv.ee. Märki-
ma peaks rattamaja paigaldami-
se asukoha, vajadusel saab op-
timaalseima koha määramisel 
abiks olla linnaosavalitsuse spet-
sialist. Kõiki küsimusi pilootpro-
jekti ja tingimuste kohta saab esi-
tada ka telefonil 645 7761.

Ivo Karlep, 
Krista Kiin
pealinn@tallinnlv.ee

Uuenev Männi park saab 
kohviku, talvise uisuväljaku, 
Mustamäed kujutava liik-
luslinnaku ja ürituste jaoks 
mõeldud toolide hoidmi-
seks panipaiga.

Mustamäelane Madis, kes 
elab oma linnaosas juba 1964. 
aastast ehk sama hästi kui terve 
elu, hindab Männi parki väga. 
"Jalutan Männi pargis iga päev, 
nüüd juba lapselapsega," lausus 
mees. "Ka praegused mänguväl-
jakud on väga head, turvalised 
ja lastele huvipakkuvad, aga kui 
Männi park saab veel ilusamaks, 
tuleb  Tallinna linnale küll ai-
nult tänusõnu öelda."

"Männi park on alati olnud 
meie pere jaoks väga oluline 
koht," lisas samuti mustamäela-
ne Natalja. "Siin me puhkame, 
jalutame, mängime oma lastega. 
Tore on teada, et linn muretseb 
oma elanike heaolu eest, ja oo-
tame põnevusega, kui Männi 
park veelgi uueneb. Meil lem-
mikloomi pole, aga pean ütle-
ma, et Männi pargis pole koe-
raomanikega kunagi probleemi 
olnud. Viimaseid on siin küll 
vähe, aga need, kes jalutavad 
koertega, alati koristavad oma 
lemmikute järelt, ja kõik koe-
rad on alati rihmaga."

Männi parki ootavad nüüd ees 
uuendused. Seda 11 võistleja seast 
parimaks osutunud OÜ Lootus-
projekti (Kersti Lootus, Kadri Uu-
sen, Liivi Mäekallas, Kiur Lootus, 
Siim Lootus) ja OÜ Positiivne pin-
navormi (Lidia Zarudnaya) ka-
vandi "Männiöölane" järgi.

Et parki ümbritsevate täna-
vate müra summutada, istuta-
takse sinna umbes 110 puud 
ja 4000 põõsast lisaks. Raja-
takse ka ligikaudu 9000 m² 
lilleniiduala."Elanike sissetalla-
tud rajad võetakse nüüd amet-
likult kasutusele, sest järelikult 
on need inimestele vajalikud 
ja funktsionaalsed," lausus OÜ 
Lootusprojekt maastikuarhitekt 
Kersti Lootus. "Samas arvesta-
takse, et pargi loodus saaks või-
malikult vähe kahjustada. Parki 
lisanduvad ka ringtee ja liiklus-
linnak "VäikeMustamäe"."

Jaguneb kindlateks  
osadeks

Senise killustunud ülesehitu-
sega park jaguneb nüüd kindla 
funktsiooniga osadeks. Oma pai-
ga saavad mängu-, puhke-, spor-
di- ja avalike ürituste alad. "Mit-
med uuendused arvestavad par-
gi hooajaliste eripäradega," mär-
kis Lootus.

Kogu pargi inventar, näiteks 
seni mitmesugused pingid, aga 

ka mängu- ja spordiseadmed lä-
hevad uuendamisele. Pargi väi-
kevormide ja inventari kujundus 
on inspireeritud samuti loodu-
sest. Mänguväljakute turnimis-
puud sobivad igas vanuses ning 
ka erivajadustega inimestlele. 
"Sellistele rajatistele nagu koh-
vik, lava ja kiosk, antakse liht-
ne, kuid ühtne välis-
viimistlus," mai-
nis arhitekt.

Lisaks 
rajatakse 
purskkae-
vud ja tal-
vine 840 
m² suuru-
ne uisu-
väljak, sa-
muti neid 
teenindavad 
hooned (koh-
vik, tualettruu-
mid jne). Lava re-
monditakse, ehitatakse var-
jualused, tualettruumid ja joo-
giveekraanid. "Täiskasvanute-
le mõeldes paigaldatakse alale 
spordiseadmeid," lausus Kers-
ti Lootus. "Talvist uisuväljakut 
saab suvel kasutada multifunkt-
sionaalse spordiväljakuna. Li-

saks on suvel võimalik nauti-
da purskkaevu sulistusbasseini."

Mustamäe linnaosa vanema 
Lauri Laatsi sõnul on oluline, et 
lava läbib uuenduskuuri, mille 
käigus lisandub panipaik too-
lide hoidmiseks. "Ühelt poolt 
lahendab see istekohtade prob-

leemi sündmuste ajaks, tei-
selt poolt ei teki sar-

naselt lauluvälja-
kutele enamus 

aega tühja-
na seisvaid 
pingiridu," 
selgitas 
ta. "Sama 
puudutab 
spordiväl-
jakute ak-

tiivset ka-
sutamist. Kui 

palliplatsid ei 
leia talvel raken-

dust ning uisuvälja-
kut saab kasutada ainult tal-

vekuudel, siis nende ühildami-
sega saab märkimisväärselt suu-
rendada spordiväljaku kasuta-
mist. See muudab ka pargi ka-
sutamise aastaringseks."

Laats tunnistas, et Männi 
park on juba mõnda aega oma 

Kaitseks müra 
vastu istutatakse 
juurde 110 puud ja 

4000 põõsast.

Uuenev Männi park saab  
purskkaevud ja sulistusbasseini

võimalusi ammendamas ja sel-
le tehissisustus väsinud. "Juba 
2018. aasta lõpul kuulutati väl-
ja ideekonkurss, et luua mitme-
kesiste võimalustega parki, kus 
on  võimalused mängimiseks, lii-
kumiseks, puhkamiseks ja vaba 
aja veetmiseks," selgitas Laats. 
"Tahtsime arvestada ka juba ole-
masoleva haljastusega ja pargi 
õrna pinnasega."

Arvestab õrna pinnasega
Laatsi sõnul võib tulevast 

Männi parki nimetada uue põlv-
konna puhkealaks, tõeliseks lin-
naosakeskuseks, kus toimuvad 
ühised ettevõtmised ning ela-
nikud veedavad meelsasti aega. 
"Tahan tunnustada mustamäe-
lasi, kes on läbi aastate Männi 
pargi käekäigule aktiivselt kaa-
sa elanud," lisas ta. "Juba va-
rem tegid inimesed ettepane-
kuid, kuidas parki veelgi huba-
semaks muuta. Nii Männi pargi 
ideekonkursi kui ka projektee-
rimise juurde kaasasime musta-
mäelasi. Informeerisime neid ka-
vandatavatest sammudest ning 
edastasime nende ettepanekud 
projekti koostajatele."

Lasnamäe korteriühistute juurde tulevad tasuta rattamajad

Uued pingid on kõikjal pargis ühtemoodi ning män-
guväljakut saab kasutada mitut moodi, piiriks on 
vaid fantaasia.  Autor: White Mammoth
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30. aprilliks peaks paljude mõ-
jukate suurkontsernidega koos-
tööd teinud IT-ettevõtte Guard-
time saama valmis süsteemi, kus 
igaüks saab QR-koodi vaktsinee-
rimise või haiguse läbipõdemise 
kohta digihaigusloost enda nuti-
telefoni laadida. Tegemist on loo-
tuskiirega nii reisikorraldajatele 
kui reisimishuvilistele. Edasi tu-
leb meie riigiasutustel sõlmida 
lepped teiste riikidega, et meie di-
gitõendit reisimisel tunnustataks. 
Täiesti võimalik, et suvel jõutak-
se ühisele keelele elektroonilise 
vaktsineerimistõendi osas kõige-
pealt Soomega. Seejärel, samm-
sammult teiste riikidega. Ükskõik 
millist tehnilist lahendust Euroo-
pa Liit välja pakub ja liikmesrii-
gid tarvitama hakkavad – Ees-
ti oma saab sinna integreerida.

Vaktsineerimise passi kam-
paania läks Euroopa Liidus ja 
Eestis käima, kui Euroopa Ko-
misjon pani 17. märtsil liikmes-
riikidele ette luua digitaalne ro-
heline tunnistus või digitõend 
(Digital green certificate). Tun-
nistust on vaja, et inimesed saak-
sid ohutult reisida – seega ei käi 
jutt ainult turismist.

Tunnistus ise oleks kolmeosa-
line, igat osa võib kasutada eral-
di. See kinnitaks, et inimene on 
kas vaktsineeritud Covid-19 vas-
tu või saanud negatiivse testi tu-
lemuse või paranenud Covid-19 
haigusest. Nende põhimõtete alu-
sel peaks nüüd iga liikmesriik 
tunnistuse ise koostama. 

Leidub ka tähtis kohustus-
lik nõue – informatsioon peaks 
olema rahvusvaheliselt ühtselt 
mõistetaval masinloetaval kujul 
ja kannaks seega läbipääsutõen-
di rolli. Selleks on valitud kõi-
gile tuttav nelinurkne QR-kood. 
Umbes nagu näiteks kinopiletil, 
mille peab enne saali pääsemist 
masinlugejast läbi laskma. 

Roheline digitõend
Väljaspool EL-i on isegi pa-

remini edenetud. Juba praegu 
kasutab vaktsiinipassi (Green 
Pass) näiteks Iisrael. Piiriüle-
tuseks on selle alusel lepin-
gud Kreeka ja Küprosega. Õi-
gupoolest pole õige kasutada 
nimetust pass, vaid tuleb öel-
da roheline digitõend.

Ootused on muidugi kõrged. 
Loomulikult loodavad kõik – 
iinimesed laiemalt kui turismi-
ettevõtjad –, et eelmine suvi ei 
kordu. See jäi Eestis meile kül-

la tulevate turistide osas vahele. 
Eesti turismifirmade liidu pea-
sekretär Mariann Lugus ütleb, et 
mingil määral toimis vaid Soo-
me-Balti mull.

"Siiski kaotasime valdava 
enamuse välisturistidest ehk 
väga suure osa turismiteenuste 
eksporditulust," lisab ta. "Tei-
salt on ka Eesti inimeste jaoks 
suviste puhkuste aeg väga olu-
line piiritaguste  puhkusereisi-
de seisukohalt. Suvisel turismi-
hooajal on iga nädal ja ka päev 
äärmiselt suure kaaluga. Usume, 
et riigid töötavad selle nimel, et 
saaks riikideülesed kokkulepped 
paika ning kõikide jaoks aktsep-
teeritavad vaktsineerimise kont-
rolli rakendused tööle."

"Vaktsineerimispasside süs-
teem muudaks meie jaoks reisid 
planeeritavaks," nendib omakor-
da reisikorraldaja Heldur Peda-
jas. "Tänapäeva maailm on ne-
tipõhiselt jälgitav – kui sa oled 
kas põdenud või vaktsineeritud, 
siis rändad, kui seda tõestada ei 
suuda, siis ei rända. Turism ei 
ole hädavajadus ega inimõigus." 

Turism ei ole inimõigus
Sõltumata, kas ja kui kiires-

ti käivitub EL-i ja teisi riike hõl-
mav nn vaktsiinipassisüsteem, 
ei pruugi pandeemiaeelne mas-
siturism, eriti stiilis lenda-ja-le-
ba, enam kunagi vanas mahus 
naasta. 

Immuunsusajaks nii põdemi-
se kui ka vaktsineerimise jä-
rel loetakse praegu pool aastat. 
Praegune vaktsiinipuudus ei an-
na küll lootust, et see muutuks 
sama kättesaadavaks kui näiteks 
aspiriin. Heldur Pedajase arva-
tes teevad riigid siiski kõik, et 
ühtses vaktsineerimistunnistus-
te korras kokku leppida: "Siin 
on see koht, kus ärihuvi paneb 
rattad liikuma. Ootame igal ju-
hul – see oleks ülimalt hea, kui 
saaks süsteemi käima."

Möödunud sügisel pandi veel 
suuri lootusi, et tänavu mais olu-
kord paraneb. Arvati, et 2021. 
aasta lõpuks asume juba taas 
mäel. 

Nüüdseks on selge, et see su-
vi ei lähe 

Virkko  
Lepassalu
virkko. 
lepassalu@ 
tallinnlv.ee

"Praegune olukord, kus lennupileteid muudkui ostad 
ja piirangute tõttu jälle müüma pead, on ikka täielik ja-
burus," ütleb reisikorraldaja Heldur Pedajas. Nii ette-
võtjad kui ka reisile ihalejad ootavad lootuskiirt: elekt-
roonilisi vaktsiinipasse, mis sünnivad tänu Ühendriiki-
de kaitsetööstuse partneri tasuta abile.

Kas tulevast suvest saab tänu elektroonilistele 
vaktsineerimispassidele maailmas taas ringi reisida?

bis väike Euroopa kõrvale jät-
ta, on veel üle 160.

Siin peitubki põhjus, miks IT-
asjatundjate arvates mitte üle-
aru keerulisse QR-koodi süstee-
mi loomisesse digihaiguslugu-
de juurde tegeleb tuntud digi-
turvalisuse ettevõte Guardtime. 
Ametlikult seda motiivi muidugi 
ei kinnitata. Teisisõnu, vajatak-
se mitte ainult IT-kompetentsi, 
vaid ka lihtsustatult öeldes müü-
gimehi või kaubandusdiplomaa-
te. Guardtime on maailma tipus 
läbi löönud. Seega loodetakse 
Eesti vaktsineerimise tunnusta-
mise süsteemi Guardtime´i ni-
me abil promoda teisteski maa-
des ja muuta kokkulepped ker-
gemaks. Mõni ütleb kuluaarides 
otse, et töö digitõendi kallal on 
Guardtime´i jaoks tehniliselt lii-
ga lihtne.

Guardtime kerkis mäletata-
vasti komeedina IT-taevasse pä-
rast 2007. a nn pronksiöid ja kü-
berrünnakuid riigiasutuste vas-
tu. Üsna palju saadi oma veebi-
turvalisusprogramme koostades 
inspiratsiooni lisaks vilepuhujalt, 
USA luureanalüütikult Edward 
Snowdenilt. 

Toetanud paljusid  
e-teenuseid

Lihtsalt öeldes on üks ettevõt-
te töösuundadest olnud süsteemi 
kaitsmine süsteemiadministraa-
torite endi eest, kes oli Ühend-
riikide luures ka Snowden. Seest-
poolsete rünnakute eest. 

Väga lihtsalt öeldes loodi nn 
digisõrmejälgede süsteem, mille 
järgi saab aru, kas andmed on 
püsinud puutumatuna. Mõnevõr-
ra rohkem, peamiselt IT-meedias, 
hakati Guardtime śt Eestis rääki-
ma alles 7-8 aastat tagasi.

Guardtime´i tehnoloogiat on 
praeguseks lõimitud paljudesse 
Eestis kasutatavatesse e-teenus-

tesse. Näiteks võib tuua Riigi 
Teataja, kinnistusraamatu, ärire-
gistri jm. Ettevõtet iseloomustab 
koostöö näiteks maailma suuri-
ma relvatööstusettevõttega Lock-
heed Martin, samuti Raytheoni-
ga ja Ühendriikide sõjaväega laie-
malt, aga ka tehnoloogiaettevõt-
tega Ericsson jt. 

Tegutsetakse blockchain ehk 
plokiahela tehnoloogial põhi-
neva  küberturvalisuse lahen-
duste vallas. Plokiahelal raja-
neval arvestusraamatul põhi-
neb näiteks virtuaalraha bitcoi-
ni kauplemissüsteem, ehkki side 
Guardtime´iga ei pruugi siin pai-
ka pidada. Teisalt on plokiahe-
la süsteemi autorid muidugi sa-
ladusse jäänudki.

Märkimisväärne, et Eestilt kui 
kliendilt ei ole muuhulgas Ühend-
riikide kaitsetööstuse partnerina 
tegutsev Guardtime oma teenuste 
eest raha võtnud. Teisalt kehtib 
siiski teenusetaseme leping. Fir-
ma vastutab riigi infosüsteemi 
ameti ees kvaliteedi eest.  Üldi-
selt on olnud võrreldavad aastas 
Guardtime´i käive ja Eesti riigi 
kogukulud IT-le. 

Tõsi, Guardtimè i kui vaktsi-
neerimispassi arendajasse suhtu-
takse ka kriitiliselt. 

TalTechi IT-kolledži õppejõu 
Tiit Vapperi arvates võinuks selle 
vaktsineerimistõendi QR-koodi-
ga sidumise töö ehk rohelise di-
gitõendi tekitamise vabalt ära te-
ha riiklik asutus, tervise ja hea-
olu infokeskus (TEHIK). Vap-
peri sõnul pole sealsete arenda-
jate kompetentsis põhjust kahel-
da. Riik volitab sellega justnagu 
igal pool, kus vaktsiinipasside 
süsteem kõneks – muuhulgas ka 
EL-is – enda eest kõnelema era-
ettevõtte. Igasuguseid muudatu-
si ja täiendusi ning läbirääkimi-
si tuleb aga veel palju.

kindlasti ajalukku kui turismi ko-
sumise aeg. Turismifirmade liitu 
rooliv Tiit Pruuli räägib optimist-
likest prognoosidest ehk taastu-
misest aastal 2024. Pessimistli-
kumad pakuvad aastat 2026. 

Enne kriisi, 2019, jätsid turis-
tid Eestisse väga suure rahahun-
niku, kaks miljardit eurot aastas. 
Täiesti reaalne, et sellist aega ei 
pruugi meilgi enam kunagi taga-
si tulla – isegi kui riikidevaheli-
sed vaktsineerimise tunnustus-
süsteemid paika saadakse. 

Euroopa Komisjoni rohelise 
tunnistuse algatusest on kuu ae-
ga möödas. Suure tõenäosuse-
ga võime aga tänavu saavuta-
da vaid üldise läbimurde. Tea-
tud hulk riike lepib nimelt kok-
ku ühtses vaktsiinipassi süstee-
mis, mis laseks immuunsuse saa-
vutanutel reisida. Ideaalis võiks 
kõige kuumal puhkuste ajal ehk 
juunis jõuda europarlamenti aru-
tusele riikidevahelist kokkulepet 
puudutav määrus. Laias laastus 
saadakse ehk raamistik paika. 
Aga see on ka kõik, sest tuleb 
juba sügis.

Omaette küsimus muidugi, 
et kokkulepe kokkuleppeks – 
kuidas ja millal iga liikmesriik 
elektroonilise vaktsineerimis-
passi süsteemi reaalsuse käivi-
tab? Arusaamad ja e-riigi tase-
med on igal pool erinevad. Tu-
rismikorraldajate liidu tegevjuhi 
Mariann Luguse sõnul on kõige 
olulisem siiski nakatumisnäitajad 
alla saada. Nii meil kui ka teis-
tes riikides. 

Digilugu kui edulugu
TalTechi IT-kolledži õppejõu 

Tiit Vapperi sõnul asub Eesti 
vaktsiinipassi osas teiste riikide-
ga võrreldes eduseisus. Erinevalt 
enamikest teistest riikidest – mõ-
ni üksik erand nagu Soome väl-
ja arvatud – on meil haiguslood 
digitaalsed. Tänu digihaiguslugu-
de süsteemile on meil elektroon-
se vaktsiinipassi loomine tehni-
liselt lihtne. 

"Tegelikult on see meil juba 
olemas," ütleb Vapper elektroon-
se vaktsiinipassi kohta. Igaüks 
näeb oma digiloos menüüpunkti 
"immuunsuspass". Tervise ja hea-
olu infokeskus (TEHIK) on selle 
paigutanud digiloosse sisenemi-
sel eraldi, et oleks kohe mugav. 

 Vapperi arvates võiks nüüd 
TEHIK töö lõpuni viia ning te-
kitada võimaluse siduda vaktsi-
neeritus QR-koodiga. "TEHIK-us 
töötavad kõrgtasemel tarkvara-
arendajad saavad sellega kerges-
ti hakkama," ütleb ta. Eestil, kui 
võrrelda teiste riikidega, on see-
ga astuda lühike samm. 

Kui tuntud ütlust meelde tu-
letada, oleks see lühike samm 
Eestile, aga pikk samm kogu 
ülejäänud maade jaoks. Karid 
peituvad hoopis mujal kui Ees-
ti suutlikkus. Näiteks kuidas 
hakkavad välja nägema EL-
i liikmete kokkulepped vakt-
siinipassi tunnustamise koh-
ta? Kas, kes ja millal meie 
lahendust tunnustab või tun-
nistab? Ja siis veel kokkulep-
ped kolmandate riikidega – 
keda, kui maailma mastaa-Guardtime´i meditsiinisuuna juht Ain Aaviksoo (keskel). 

Scanpix

Guardtime´i 
president 
Martin Ruubel 
on tuntud ka-
rismaatilise ja 
vahetu suht-
lusstiili poo-
lest, nii et ta 
suudab veen-
da kliendiks 
hakkama üks-
kõik kui tähtsa 
ettevõtte.
Scanpix
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Kas tulevast suvest saab tänu elektroonilistele 
vaktsineerimispassidele maailmas taas ringi reisida?

Teisalt on rong juba ammu jaa-
mast lahkunud. Nüüd oodatak-
se pikisilmi elektroonilise vaktsi-
neerimispassi esitlust. Töö peaks 
valmis saama 30. aprilliks.

Guardtimè i tegevjuhina te-
gutseb praegu arstiharidusega 
endine sotsiaalministeeriumi ase-
kantsler Ain Aaviksoo. Tema kin-
nitusel jätkab Guardtime nüüd-
ki oma käekirja: vaktsineerimis-
andmete QR koodiga sidumise 
süsteemi eest patsientide digilu-
gudes Eesti riigilt raha ei võeta. 
Kulu loodetakse korvata lahen-
duse müügiga teistes maades.

Süsteem on kohaldatav  
teiste riikidega

"Selle dokumendi ehtsust, mi-
da saab igaüks enda kohta pat-
siendiportaalist alla laadida, puu-
dub praegu võimalus kontrollida 
– olgu siis piirivalvuril või ars-
til," kirjeldab Aaviksoo ülesan-
net, mille täitmisega asutakse 
lõpusirgel. "Meie teenuse abiga 
lisatakse seega tervise infosüs-
teemis QR-kood. Kui keegi seda 
QR-koodi kusagil mujal loeb, siis 
tal on võimalik kontrollida, kas 
see QR-kood on ehtne ehk see-
sama, mis patsiendiportaalist on 
väljastatud."

Aaviksoo sõnul on võimalik 
näiteks vaktsineerituse QR-koodi 
kontrollida reisimisel piiri peal. 
Seejuures ei rikuta inimese pri-
vaatsust ehk siis kood puudutab 
ainult vaktsineerimist, muudele 
andmetele kontrollija ligi ei pääse.

Aaviksoo kinnitusel ei mak-
sa ka arvata, et Guardtime pää-
seb kuidagi ligi inimeste isiklike-
le terviseandmetele digilugudes. 
Kuna tegeletakse tehnilise lahen-
dusega, ei ole selleks mitte kui-
dagi tarvis patsientide andmeid.

Aaviksoo sõnul võib lisaks pi-
dada oluliseks, et ükskõik mis la-
hendusteni jõutakse elektroonili-

se vaktsineerimistõendi küsimu-
ses ka EL-s või teistes maailma 
riikides väljaspool EL-i – Eesti 
digihaiguslool põhinev QR-koo-
di süsteem on ikkagi kasutatav. 
Teisisõnu, see saab olema teis-
te riikide süsteemidega igati ko-
handatav.

"Tõepoolest, Euroopas luuak-
se lahendust, kus keskne kompo-
nent on tehnoloogiliselt pisut tei-
siti üles ehitatud," räägib Aavik-
soo. "Kohalikke võtmeid hoitak-
se riikide keskselt ja inimese en-
da käes, nende sertifikaatidel on 
omakorda privaatvõtmed. Nende 
võtmete abil kontrollitakse do-
kumendi ehtsust. Meie aga ole-
me Eesti riigile lubanud, et kui 
Euroopa süsteem peaks kokku 
lepitama, et ta sellisena tehak-
se, siis see sama lahendus, mis 
me välja pakume, on tehnoloo-
giliselt võimeline toetama mõle-
mat lähenemist. Ja kui tehakse 
Euroopa lahendus, leidub maail-
mas siiski veel lisaks nendele 27-
le umbes 165 riiki. Meie põhiline 
eesmärk, et kui kusagil maailmas 
küsitakse Eesti inimeselt doku-
menti vaktsineerimise kohta, et 
tal oleks siis võimalik seda igal 
pool kasutada."

Näiteks Taanis on olnud kavas 
vaktsiinipassi kasutada nii juuk-
suri-, restorani- kui kinokülastu-
se korral. "Ma isiklikult siiralt 
loodan, et ei pea edaspidi teat-
risse minekuks seda sertifikaati 
ette näitama," sõnab Aaviksoo. 

Tema kinnitusel on kaugem 
eesmärk, et süsteem ei piirduks 
ainult vaktsineerimise QR-koodi-
ga. Kui inimesed soovivad oma 
terviseandmeid väljaspool Ees-
tit turvaliselt kasutada, siis see 
võimalus võiks samuti edaspidi 
avaneda. Näiteks võiks osta meil 
välja kirjutatud retseptirohte väl-
jaspool Eestit. 

Linnu teel  
hoiatab märk 
partide eest
Kristiine linnaosa valitsus pa-
lub autojuhtidel olla tähelepa-
nelik Löwenruh’ parki ümbrit-
sevatel väiksematel tänavatel 
ja Linnu teel, kuna kevadine 
ilm on pannud rohkem liikuma 
sealkandis elavad pardid. Lin-
nu teele on paigaldatud ka 
liiklusmärgid, mis hoiatavad, 
et kõrval asuvast tiigist võivad 
pardid auto ette tulla.

Ühtlasi palutakse Löwen-
ruh’ pargis jalutajatel seal lin-
de mitte toita.

Hakkas ilmuma 
uudiskiri inglis-
keelsetele  
tallinlastele
Linnauudised on nüüd kätte-
saadavad ka ingliskeelsele 
elanikkonnale üle linna, sest 
Kesklinna valitsuse ja linna 
kommunikatsiooniteenistuse 
koostöös hakkas aprillist il-
muma igakuine uudiskiri, mis 
kajastab sisserännanutele 
olulisemaid uudiseid. 12. april-
lil esimest korda ilmunud uu-
diskirjal "Tallinn in Brief" on ju-
ba praegu ligi 150 tellijat.

 

Saada vana  
raamat uuele  
lugemisringile!

Raamatuvahetus ja Uuskasu-
tuskeskus kutsuvad anneta-
ma uuesti ringlusse kodus 
seisma jäänud raamatuid. Vä-
hemalt kümne raamatu anne-
tajat premeeritakse tellimis-
punktiga, mille eest saab telli-
da huvipakkuva raamatu raa-
matuvahetuse keskkonnas. 
Raamatuannetused saab 
tuua Uuskasutuskeskuse 
kauplustesse üle Eesti, ooda-
tud on lasteraamatud, koka-
raamatud, krimiromaanid,  
eneseabiraamatud, võõrkeel-
sed teosed jms, peaasi, et 
raamat oleks heas korras. 
Uuskasutuskeskuse poodide 
asukohad leiab  uuskasutus.
ee/kauplused/, info hello@
raamatuvahetus.ee. Kampaa-
nia kestab 30. aprillini.

TURISMIETTEVÕTTED: Murranguks on vaja, 
et vaktsiini saaks vabalt
Turismiettevõtete liidu peasekretäri 
Mariann Luguse sõnul on hästi 
toimiv töövahend vaktsineeri-
mise tõestamise kohta vajalik, 
kuid see on vaid tööriist.

"Tehnika ei ole päästeingel, 
see annab loodetavasti hästi 
toimiva töövahendi," ütles Lu-
gus. "Ennekõike on vajalikud 
kokkulepped ja ka see, et vakt-
siinid oleksid vabalt kättesaada-
vad kõikidele huvilistele. Täna on väga 
väike arv potentsiaalseid reisijaid vakt-
sineeritud." 

Üldiselt paistab vaktsineerimistõendi 
planeeritav tehnoloogiline lahendus tu-

lema reisikorraldajate 
meelest väga 

mõistlik. "Täna 
oleme sellest 

vaid kuulnud," 
ütles Lugus. 
"Reisiettevõt-
ted ootavad 
pikisilmi kutset 

esitlusele. Kõige 
olulisem on saada 

Eesti nakatumiskor-
dajad alla. Sealt edasi 

räägime kokkulepetest, Eesti kui turva-
lise sihtkoha promost ning alles siis teh-
nilistest lahendustest."

ASEKANTSLER: Eesti võiks pakkuda oma 
vaktsineerimispassiga eeskuju
Sotsiaalministeeriumi e-teenuste ja 
innovatsiooni asekantsleri Kalle Killa-
ri arvates leidub Euroopas riike, kes 
tahaksid hakata piloteerima vaktsi-
neerimistõendi lahendusega veel en-
ne, kui vastav regulatsioon EL-is vas-
tu võetakse. Eesti 
võiks asuda siin 
eeskuju rollis: 
näidates, et 
asi on tehtav 
ja kokkulep-
ped sõlmita-
vad.

"Meie töö-
tame selle ni-
mel, et meil oleks 
aprilli lõpuks serti-
fikaadid olemas," mär-
kis Killar intervjuus Pealinnale. "Tänane 
olukord on ju see, et inimesed reisivad 
küll vähe, aga nad reisivad, ja neilt ikka 

küsitakse dokumente. Nüüd proovime 
teha nende dokumentide esitamise ja 
andmise võimalikult turvaliseks ja kasu-
tajasõbralikuks, mis muidugi ei tähenda 
seda, et me ei peaks püüdma kokku 
leppida riikidega, kuidas neid kasuta-
takse." 

Eesti on Killari sõnul ka varem võt-
nud selle rolli, et näidata digikoos-

töö võimalikkust: olgu kasvõi 
Soome-Eesti vahel e-retseptide 
vahetamine. "Meie poole on 
pöördunud päris mitmed riigid, 
kes soovivad aru saada, kuidas 
me seda teinud oleme," rääkis 

Killar rohelisest digitõendist. "Ma 
siin loetelu ei esitaks, aga väga pal-

jud Euroopa riigid on tahtnud aru saa-
da, mismoodi Eesti selle lahenduse on 
ellu viinud ja kuidas seda saaks teha. 
Neid kogemusi oleme ka Euroopa Liidu 
võrgustikes jaganud."

EPIDEMIOLOOG: Praegu arvestatakse im-
muunsusajaks kuus kuud, see võib pikeneda
Immuunsuse kestvuseks pärast vakt-
sineerimist või haiguse läbipõdemist 
on peetud kuus kuud, mis tähendab, 
et nii kaua peaks kehtima vaktsinee-
rimistõend reisimiseks. Seejärel tuleb 
oodata järgmist vaktsineerimist. Arsti 
ja epidemioloogi Kuulo Kutsari kinni-
tusel põhineb see keskmisena võetud 
kuus kuud praegustel andmetel, aga 
edaspidi võib see muutuda.

"Haiguse läbipõdemise järel kujune-
nud immuunsuse kestvust saab mõõta 
ainult aastatega, aga kuna pandeemia 
algusest on möödunud 15 kuud, siis pi-
kemaid andmeid lihtsalt pole," ütles 
Kutsar. "Uuringuid on tehtud palju, 
keskmiselt loetakse immuunsuse 
kestvuseks kuus kuni kaheksa 
kuud ja sellest lähtudes on tõe-
päraseks loetud kuus kuud."

Samamoodi loetakse kliini-
liste uuringute alusel kuus 
kuud vaktsiini poolt kujundatud 
immuunsuse kestvuseks. "Elani-
ke vaktsineerimise tulemu-
sena kujuneva im-
muunsuse kest-
vus hakkab al-
les selguma, 
teisalt peab 
aga tunnis-

tuse/passi aluseks olema teatud näitaja 
ja selleks sobib praeguste teadmiste 
alusel kuus kuud," tõdes Kutsar. "Kui 
pandeemia kestab kaua, siis kogunevad 
täiendavad andmed ning siis võib seda 
pikendada näiteks üheksa või 12 kuuni 
või kauemaks." 

Vaktsineerimispassides ei ole iseene-
sest midagi uut. Analoogseid tunnistusi 
kasutati näiteks SARS-CoV-1 epidee-
mia ajal 2003-2004. Maailma Tervis-
hoiuorganisatsioon, Ühendriikide hai-
guste kontrolli ja tõrje keskus ja Euroo-
pa Komisjon hakkasid tegutsema sellis-
te dokumentide loomiseks, kui suvel 

selgus, et pandeemia ei taandu 
ja algab Covid-19 teine laine. 

"Minu teada pole rahvus-
vahelised organisatsioonid 
neid varem soovitanud ka-
sutada, kuid neid on tarvitu-
sele võtnud haigusest taba-
tud või ennast nakkusohu 
eest kaitsvad riigid eraldi: näi-

teks koolera, katku, 
Ebola ja kollapala-

viku epideemilise 
leviku korral," re-
sümeeris Kut-
sar.  
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Teatavasti on õigus meelt avaldada üks demokraatliku 
riigi aluseid. Kas nakkushaiguste ennetamise ja tõr-
je seaduse (NETS) muutmise eelnõu on sellise kaa-
luga, et minna selle vastu meelt avaldama? Kindlasti 

mitte. Loomulikult ei kaasne NETS-i muutmisega mingit po-
litseiriiki, kuigi mõnele väljakule kogunenud väitsid päeva-
de viisi vastupidist. Põhiseadus ütleb, et vabaduse võib võt-
ta ainult seaduses sätestatud juhtudel ja korras, "muuhulgas 
nakkushaige, vaimuhaige, alkohooliku või narkomaani kin-
nipidamiseks, kui ta on endale või teistele ohtlik". Lisaks 
lubab põhiseadus seaduses sätestatud juhtudel ja korras pii-
rata õigust vabalt liikuda, muuhulgas nakkushaiguse leviku 
tõkestamiseks. 

NETS-i täiendamise üks põhiline mõte ju selles ongi, et 
haigustunnustega inimest saaks politsei avalikust kohast mi-
nema toimetada, et ta teisi ei nakataks. Mitte soolaputkasse, 
vaid tema enda elupaika. Ülejäänu seal eelnõu juures on ju-
ba vähem tähtis. Mis puudutab näiteks vaidlust trahvide suu-
ruse üle piirangunõuete rikkumise eest, siis siin upume juba 
sügavasse subjektiivsusesse. Vähe usutav, et maksimummää-

ra, 800 eurot, oleks tegelikus 
elus kellelegi kunagi määra-
tud. 90% meeleavaldajatest 
polnud seda eelnõu ilmselt 
kunagi lugenud. 

Kogunedes lähtuti põhili-
selt instinktist, et "meie omi 
pekstakse", ja uskudes loo-

sungeid peatselt saabuvast politseiriigist. Mõni teenis poliiti-
list profiiti. Paljud arvasid, et lihtsalt tore ja lahe üritus, kus 
vabalt võtta. Inimesed on ka lihtsalt väsinud ja kohati leiti so-
biv areen auru välja laskmiseks. Lühemalt veetsid aega tava-
lised jalutajad ja lastega pered, kellele see oli ehk lihtsalt hu-
vitav. Mööda panid loosungihõikujad muidugi sellega, et pan-
deemiat käsitleti justnagu igikestvana. Jäi mulje, nagu saaks 
politsei mingid lisaõigused aegade lõpuni, mitte vaid  tervise-
ametnike aitamiseks nakkusohtlikes olukordades. 

Absoluutselt iga seadusemuudatust annab oskuslikult ser-
veerida kui eelmängu millelegi koledale. Need read on lihtsalt 
arvamus. Samamoodi on NETS-i täiendamise vastastel õigus 
teistsugusele arvamusele. Asi pole loomulikult selles, nagu ei 
tohiks meelt avaldada. Põhiline tüli puhkes mäletatavasti ha-
jutatuse nõude rikkumise pärast. Terviseameti hinnangul ku-
junes olukord Toompeal hunnikusse kogunemise tõttu ohtli-
kuks. Kui protestijad rõhusid vabadusele, siis teisalt unusta-
takse, et meie põhiline vangivalvur ja vabaduse ohustaja on 
siiski viirushaigus. Just sellest on tingitud NETS-i muutused, 

mitte võimuhullude kiusust. Seega, kui nõuame 
vabadust endale, siis ärgem tehkem seda üh-
te punti ilma maskita kogunedes, egoistlikult. 
Nõnda ohustatakse kellegi teise vabadust, kes 

ei pruugi soovida haiglavoodisse sattuda. Li-
saks jättis halva mulje, et meeleavaldus-
tel puudusid konkreetsed eestkõnelejad, 
kes suutnuksid enese ego demonstreeri-
mise asemel ühiseid seisukohti formulee-
rida. Ei märganud seal ka rahvaalgatuse 
elemente ega allkirjade kogumist. Miks? 
Kui kardetakse, pole ju mõtet välja tul-
la. Kui nõutakse vabadust, võiks sellega 
kaasneda ka  märksa rohkem vastutust. 

Vabadust tahetakse, 
vastutust mitte

Virkko Lepassalu,  
toimetaja

Väljaandja Tallinna linnakantselei

Toimetus Toompuiestee 35, Tallinn

Peatoimetaja Maarja-Liis Arujärv

Tegevtoimetaja Oliver Õunmaa

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

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

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

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

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

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

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

Tellimine, tellimuste tühistamine, kandemured 661 6616

Toompeale hunnikus-
se kogunemine muu-
tus ohtlikuks.

Viljandi mnt ja Pärnu mnt 
vahelise kergliiklustee ehi-
tus on jõudnud tunneli raja-
miseni Vabaduse pst ja 
Männiku tee ristmikul, ehi-
tusööd toovad kaasa 
liikluspiiranguid.

Abilinnapea Kalle Klandorf 
selgitas, et tegu on järjekordse 
etapiga veebruaris alanud uue 
kergliiklustee rajamisel Viljan-
di mnt ja Pärnu mnt vahele. 
"Tööde eesmärgiks on 2019. 
aastal valminud Järve kerg-
liiklustee ühendamine Pärnu 
maanteel, Rahumäe raudtee-
viaduktil algava Lääne-Tal-
linna kergliiklusteega," rää-
kis Klandorf. "Tööde käigus 
rajatakse muuhulgas kaks tun-
nelit, mis tagavad liiklejate-
le ohutu ja turvalise teekon-

na. Liiva raudteejaamaga ris-
tuva tunneli ehitus algas juba 
veebruaris ning nüüd on töö-
dega jõutud Vabaduse puies-
tee ja Männiku tee ristmiku-
le rajatava tunnelini." 

Männiku tee aluse tunneli ko-
gupikkuseks koos tunneli juur-
de kuuluvate kaldteedega on 
117 m, sh tunneli enda pikkus 
on 34 m. Ehitustöödega seotud 
kaevetööde tõttu suleti osaliselt 

liiklusele Vabaduse pst ja Män-
niku tee ristmik ning Mahla tä-
nava alguses, Männiku tee lin-
nast väljuva suuna kaks sõidu-
rida. Männiku teed ning Vaba-
duse pst läbiv liiklus suunatakse 
vastavalt Mahla tänava alguses 
olevale ajutisele liiklusskeemile 
Männiku tee linna sisenevale 
suunale. Kummaski sõidusuu-
nas jääb avatuks üks sõidurida.

Kogu uus kergliiklustee tuleb 
1,5 km pikkune ja 3,5 m laiu-
ne, asfaltkatte mõlemale küljele 
paigaldatakse ka 0,75 m laiune 
graniitsõelmetest kattega jook-
surada. Uus tee kulgeb valdavalt 
ajaloolisel kitsarööpmelise raud-
tee trassil ning on muust liiklu-
sest eraldatud. Ehitustööde le-
pinguline maksumus on ligikau-
du 3,2 miljonit eurot ja lepingu-
line tähtaeg tänavu novembris.

Algas Vabaduse puiestee ja Männiku tee kergliiklustunneli ehitus

Lisaks on Haabersti linna-
osas plaanis Käba tänava ehi-
tus, mis algab pärast projek-
ti valmimist. Taastusremon-
di käigus uuendatakse täna-
vate asfaltkate, vahetatakse 
välja äärekivid ning kaevu-
päised, tehakse ka haljas-
tustöid ja puude hooldus-
lõikust. Käba tänaval val-
mib umbes 65 m pikkune 

asfaltkatte ning tänavaval-
gustusega umbtänav.
Ehitustöid teostab AS TREF 
Nord, tööde lepinguline mak-
sumus on 327 000 eurot ning 
tähtaeg 22. august. Liikleja-
tel palutakse järgida ajutiste 
liikluskorraldusvahendite nõu-
deid ja arvestada, et ehitustöö-
de tõttu on piirkonnas tavapä-
rane liiklemine häiritud.

Üleeuroopaline, igal aastal kor-
raldatav uuring "Tervislike kodu-
de baromeeter" avaldas, et Ees-
tis elab üle 28 000 lapse lekkiva 
katuse, liigniiskuse, hallitavate 
seinte, lagede või aknaraamide-
ga kodudes. Ligi 5800 lapse ko-
dus pole piisavalt päikeseval-
gust, 4000-l ei ole küllaldaselt 
soojust ning rohkem kui 16 000 
kannatab naabrite või liiklusest 
põhjustatud liigse müra tõttu. 
Baromeeter nimetab liigniiskust, 
pimedust, jahedust ja müra olu-
listeks terviseriskideks renovee-
rimata ja ehitusvigadega kodu-
des. Kui nüüd võiks järeldada, et 
tegemist on ainuüksi Eestile 
omaste muredega, sest meie 
elujärg on nn vanadest Euroopa 
maadest madalam, siis kind-
lasti mitte. Pigem ole-
me siin vaatamata 
madalamale sis-
setulekule 
"keskmikud", 
ehk ka põh-
jusel, et 
eestlasi 
on alati, 
kohati ka 
irooniliselt 
ehitajarah-
vaks nime-
tatud. Rah-
vaks, kes ei 
raatsi isegi puh-
kuse ajal puhata, 
vaid asendab igapäeva-

töö ehitamise või remondiga. 
Enamikus Euroopa maades 
oleks vaja tõsiseid renoveerimis-
programme. 10-15% lasteastma 
juhtudest Euroopas on põhjus-
tatud niiskusest. Euroopas kao-
tavad kehvade eluasemete põh-
justatud haiguste tõttu lapsed 
aastas 1,7 miljonit koolipäeva. 
Uuringu autorid soovitavad, et 
kui tervet rehkendust ei suuda, 
tehke osagi. Parandage ventilat-
sioonisüsteeme ja te näete, kui-
das haigused kohe taanduma 
hakkavad. Keskmiselt jõutakse 
EL-is elamutest renoveerida 
aastas vaid alla protsendi. Iroo-
niliselt võiks öelda, et ehitamises 
jäägem eestlasteks, ärgem saa-
gem eurooplasteks. 

Riigikogu seadustas võimaluse 
väärteo ohvril, kes saanud vi-
gastada või varalist kahju, me-
netluses kogutud infoga tutvu-
da. Jutt on seega süütegudest, 
mille eest karistatakse rahatrah-
vi või arestiga. Kui kuritegu tohib 
menetleda ainult kohus, siis 
väärteo eest võib karistuse 
määrata näiteks politsei, maksu- 
ja tollimamet jt kohtuvälised me-
netlejad. Tavaliselt liigituvad 
väärtegudeks korrarikkumised, 

sh liikluseeskirjade puhul. Kui 
praegu saab kannatanu väär-
teotoimiku välja nõuda kohtu 
kaudu, siis nüüd muutub asi liht-
samaks: selle saab otse menet-
lejalt, näiteks politseist. Kanna-
tanutel muutub asjaajamine 
seega lihtsamaks. Nad saavad 
toimiku põhjal kiiremini otsusta-
da, kas anda kahjude hüvitamise 
nõue kohtusse või püüda ise, 
kohtuväliselt kokkuleppele jõu-
da.  

Lätis otsustati vaktsineerimise 
tempo tõstmiseks lubada näda-
lavahetusel kaitsesüst saada 
kõigil, kes soovivad. Aktuaalse 
Kaamera teatel ei võetud varem 
jutule nooremaid kui 60 ning 
peale vanemate inimeste vaktsi-
neeriti vaid riskirühmi. Sõnumit 
peetakse märgiliseks, sest nüüd 
on ka Läti astunud nende riikide 
perre, kes üritavad mitte aega 
raisata ja püüavad iga hinnaga 
kõiki kiiresti vaktsineerida. Ka 
laiemalt iseloomustab Euroopat 
püüd iga hinnaga vaktsineerimi-
se tempot tõsta, sest näiteks 
Soome on teatanud soovist sõl-
mida kokkulepped Venemaaga 
Sputnik V vaktsiini ostmiseks. 
Samamoodi valmistub Sputnik V 

tarneteks Austria, aga 
ka Saksamaa. Esimese-
na jõuavad partiid ilmselt Baieri 
liidumaale, mille juht Markus So-
der on seda ostu jõuliselt toeta-
nud. Üsna ilmselt asutakse Eu-
roopas järjest enam viljelema 
poliitikat, kus iga riigi juht võitleb 
oma rahva vaktsineerimise eest 
ja ei vali vahendeid. Euroliidu 
juhtorganite soovitustest ja ar-
vamustest hoolitakse üha vä-
hem. Mingist EL-i ühispoliitikast 
ei saa enam rääkida. Tõenäoli-
selt läheb samamoodi reisimise-
ga – iga riik püüab omaette või-
malikult palju saavutada, sõlmi-
des enda vaktsineerimistõendi 
tunnustamise kokkuleppeid 
teistega.

Iina Aasamaa raamat "Käitumi-
sest" kuulus ENSV hitt-teoste 
hulka. Kuigi seal esitleti kombe-
kat käitumist vastavalt tolle aja 
võtmele kommunistliku moraali 
katte all, on kasvõi tuntud etiketi-
õpetaja, meie hulgast nüüd juba 
lahkunud Maaja Kallast seda 
teost asendamatuks pidanud. 
Praegusajal võiks küsida, milline 
võiks olla veebikoosolekute eti-
kett. Teema tõusetus, kui ühte rii-
gikogu istungit, kus arutati klii-
maneutraalsuse üle, jälgis Isa-
maa saadik Tarmo Kruusimäe 
voodis lebades, ise samal ajal 
muusikat kuulates ja e-sigaretti 
suitsetades. Kruusimäed süüdis-

tati lugupidamatuses valijate 
vastu. Ent kas aktseptitaks sama 
stiili näiteks ettevõtetes? Võima-
lik, et see on kitsa kolleegide rin-
gi kokkuleppe küsimus ja kau-
geltki mitte kõik pole esindus- 
isikud. Siiski on sellel teemal 
laiem tagapõhi. Maaja Kallast on 
öelnud, et hoolimatusest enda 
vastu kaotatakse huvi olla ele-
gantne. "Peagi järgneb mõtte-
laiskus, intellektuaalsust nõud-
vad tegevused vajuvad unustus-
se, ka ametioskustes jäädakse 
teistest maha. Järgneb alaväär-
sustunne, masendus ja siis dep-
ressioon."

Halla tänaval ja Kaheküla 
teel algas remont

Ehitamise osas jäägem  
endiselt eestlasteks

Ohvrid saavad lihtsamalt  
kahjutasu nõuda

Vaktsineerimistempot  
tõstetakse iga hinnaga

Kes kirjutaks etiketiõpiku  
"Käitumisest veebikoosolekul"?
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Kaja Kallas valitseb, aga Jüri Ratas vastutab?

Ajal, mil koroonaviirusele on 
kaotatud üle tuhande elu, 
pole mõistlik asuda jagama 
parlamendijõudusid õige-
teks ja valedeks ning kanda 
oma isiklikke hinnanguid üle 
kogu rahvale. 

Kersti Kaljulaidi intervjuu Päe-
valehes (9. aprillil) andis märku, 
et riigipea ei püüagi enam oma 
poliitilisi eelistusi vaka all hoida. 
Olukorras, kus presidendi meelest 
Kallas valitseb, aga Ratas vastu-
tab, on selge, et presidendilt po-
le mõtet tema ametiaja viimas-
te kuude jooksul oodata ja loo-
ta tasakaalustaja ning ühendaja 

rolli täitmist. Irooniat lisab veel-
gi asjaolu, et Kallase valitsuse 
kriisikommunikatsioon pole ol-
nud just – pehmelt öeldes – pa-
rimal tasemel.

Koroonakriisi õppetunde ja-
gub meile kõigile veel aastateks, 
kirjutada saab tuhandeid lehekül-
gi analüüse ning joonistada lõpu-
tult graafikuid sellest, mida saa-
nuks teha paremini. Õigupoolest 
sobinuks ka Kaljulaidi kriitika sel-
lesse õppetundide ritta, kui tege-
mist oleks mõne tubli ja sõnaka 
riigikogulasega, kuid sedaviisi 
arvajaks on president, riigipea. 

Kriisile süüdlase otsimine
Järjekordne avalik hukka-

mõist, järjekordne templi löö-
mine Jüri Ratase juhitud valit-
susele ning oma institutsiooni 
asetamine kindlale poolele näi-
tab, et oma ametiaja lõpuski ei 
suuda Kaljulaid tajuda vastutust, 

mis presidendiametiga kaasneb. 
Või oleks ehk õigem öelda, et ei 
suuda leppida raamiga, mille põ-
hiseadus presidendile seab.

Keset tõsist tervishoiukriisi po-
le mõistlik asuda jagama parla-
mendijõudusid õigeteks ja va-
ledeks ning kanda oma isiklik-
ke hinnanguid üle kogu rahva-
le. Ajal, mil koroonaviirusele on 
kaotatud üle tuhande elu, medit-
siinisüsteem töötab ülekoormuse 
piiril, Eesti inimesed on kestvast 
kriisist väsimas, ei saa riigipea va-
lada veelgi õli tulle. Selmet töö-
tada ühtsuse ja parimate lahen-
duste leidmise nimel, on leitud 
hoopis süüdlane, kelle õlgadele 
veeretada kogu kriisi vastutus 
minevikus, olevikus ja tulevikus.

Tasub meelde tuletada, et 26. 
jaanuarist juhib vabariigi valit-
sust Kaja Kallas. Juba 75 päe-
va, üle 20% käesolevast aastast 
lasub vastutus kriisi juhtimise 

eest Reformierakonna esimehel. 
Praeguses olukorras ootab rah-
vas valitsuselt esmajoones ühe 
tööülesande täitmist, milleks on 
efektiivne tegutsemine koroona-
kriisi leevendamisel ja lahenda-
misel. Rahvas ja parlament on 
valitsusele andnud kriisiolukor-
ras üüratu tegutsemisvabaduse 
ja usalduse. 75 päevaga on krii-
sijuhtimises võimalik teha väga 
palju. Aga ka väga vähe.

Vanakreeka keeles on "krii-
si" tähenduseks lahutamine ja 
eemaldamine, aga ka võime va-
lida, eristada, otsustada. Ladina 
keeles on selle tähenduseks aga 
otsustav pööre, murrang. Üsna 
täpne kirjeldus olukorrale, mi-
da hetkel kogeb Eesti ja kogu 
maailm.

Kõige selle puhul on aga üli-
malt tähtis täpselt sõnastada ning 
ka väljendada, mida ise tehakse 
ja mida teistelt oodatakse. Pea-

minister Kallas ei ole aga suut-
nud sõnumite rida sirgeks saada, 
isegi kui tal on olemas briljant-
ne plaan. Oleme jõudnud olukor-
da, kus kõhklused ja kahtlused 
kõnnivad kindlusest mitu sam-
mu eespool. Ja see on probleem.

Keda usaldada,  
keda mitte?

Lisaks vaktsineerimise pro-
jektijuhile oleks mõistlik võima-
likult kiiresti leida ka kommuni-
katsiooni projektijuht, kes aitaks 
selgeks teha, kel on mõistlik mi-
da ja millal rääkida. Ma ei pea 
siin silmas peaministri täielikult 
ebaõnnestunud ähvardust suve 
ärajätmisest, vaid asjaolu, et ko-
roonakriisi ametlikke ja mitte-
ametlikke kõneisikuid on tekki-
nud sedavõrd palju, et inimestel 
on varsti võimatu mõista, mil-
list infot usaldada ja millist mit-
te. Sotsiaalmeedia ja infovaba-

duse ajastul võib tunduda see 
liialt raamidesse suruv, kuid krii-
si juhtida ning korraldusi jagada 
ei saa korraga kümme inimest, 
kel veel viis eri seisukohta. Ar-
vestame siia veel juurde aktiiv-
sed maskide, vaktsiinide ja veel 
kõige muu vastu protestijad ning 
saamegi võrrandi, mille tulemu-
seks kujuneb ebaõnnestumine.

Asjal on siiski ka positiivne 
pool. Kevad läheneb ning selle jä-
rel tuleb ka suvi, vaatamata kõi-
gele. Senised piirangud ning ees-
kätt Eesti inimeste mõistlikkus on 
vilja kandnud: viiruse levik tun-
dub vähehaaval vähenevat. Nüüd 
on vaja kindlat juhtimist ja sel-
geid otsuseid, millele järgneb ka 
tõhus kommunikatsioon.

Ja muidugi ei tohiks lisaks 
Kadriorus, Stenbockis ja Toom-
peal unustada asjaolu, et kes ju-
hib, see võtab ka vastutuse.

Priit Liiviste
priit.liiviste@tallinnlv.ee

"Mingil väikesel seltskon-
nal pole õigust teisi nakata-
da. Kas mõned inimesed 
võivad tõesti dikteerida ko-
gu riiki?" lausus turvaette-
võtja Jaanus Rahumägi. 
"Politsei kaitseb meie kõigi 
õigust elule."

Rahumägi leidis nakkushai-
guste ennetamise ja tõrje sea-
duse (NETS) vastaseid meele-
avaldusi kommenteerides, et 
inimestel on küll täielik õi-
gus oma meelsust näidata, ent 
mitte teisi ohtu seades ja po-
litseid  mõnitades. "Eesti riik 
on andnud nakkusohu vähen-
damiseks inimestele selge kor-
ralduse hoida distantsi, kan-
da maske ja üle kümne ini-
mese mitte koguneda," lau-
sus Rahumägi (pildil). "Sel-
leks, et inimesed rohkem ei 
sureks, ei haigestuks, et 
nad oleksid töövõimeli-
sed ja saaks majandu-
se võimalikult kiiresti 
avada. Meie kõigi hu-
vides ja vastavalt sea-
dusele."

Riigi seadustest ei saa  
julmalt üle sõita

Turvaettevõtja ütles, et ab-
soluutne enamus Eesti elani-
kest on meie olukorrast aru 
saanud ja pingutavad kriisi la-
henemise nimel kannatlikult. 
"Ja siis on mingi käputäis ini-
mesi, kelle isiklik huvi ja ego 
peab käima suure kaarega üle 
avaliku hüve," lausus ta. "Üle 
kõigi. Mis on avalik hüve? Ava-
lik hüve on olla elus, terve, 
käia tööl ja koolis, olla koos 
sõpradega, kedagi nakatama-
ta. Lühidalt – õigus elule. Ava-
lik hüve on naasta normaalse 
elu juurde. Selleks ongi piiran-
gud kehtestatud."

Rahumägi arvates on ja 
peabki sellel seltskonnal ole-
ma õigus oma arvamusele. 
"Aga nad ei saa oma arva-

must avaldades sõita julmalt 
üle riigi seadustest, hoolimata 

teiste tervisest," ütles ta. 
"Kui politseinikud, kes 
on seatud riigis kor-
da tagama, neid kor-
rale kutsuvad ja pa-
luvad viisakalt laiali 

minna, saavad nad sõi-
mu osaliseks. Mille eest? Et 

nad oma tööd teevad?" 
Rahumägi kinnitas, et Ees-

ti politseid võib pidada maa-
ilma parimaks. "Eesti polit-
sei on praegu ainus riigiasu-
tus selles kolossaalses riikli-
kus segaduses, mis hoiab rii-
gi mainet veel üleval, peale 
kõiki läbikukkumisi ja man-
netust," rääkis ta. "Nii rahu-
likke mehi ja naisi kutsumas 
korrale selgelt pahatahtlikke, 
kiuslikke ja vaenulike hoiaku-
tega demonstrante, kes arva-
vad teadvat oma isiklikke õi-
gusi paremini kui keegi teine, 
ei näe te mitte üheski riigis! 
Soomes ka mitte! Millega te 
rahul ei ole? Parima politsei-
ga maailmas?"

Rahumägi arvates õõnesta-
vad sarnased meeleavaldajad 
kogu riigi tulevikku. "Mingil 

hetkel tekib õigusteoreetili-
ne küsimus, et mis mõte on 
riigil, kui õigus on alati sel-
lel, kes kõige kõvemini kar-
jub," mainis ta. "Mingil väi-
kesel seltskonnal on õigus tei-
si nakatada, hoida riiki oma 
diktaadi all, nõuda politseilt 
mannetust ja seaduste mit-
te täitmist, ning absoluutne 
enamus seaduskuulekaid ko-
danikke peab seda vaikides 
taluma. Kui kaua sellises olu-
korras suudetakse rahva mo-
raali üleval hoida, et piiran-
guid taluda?"

Massiline korrarikkumine
Tartu Ülikooli kriminoloo-

giaprofessor Jüri Saar hindab 
politsei käitumist meeleaval-
dajatega suhtlemisel adekvaat-
seks ja professionaalseks. "Se-
dasorti konfliktide lahendami-
sel on oht konflikti eskalee-
rumiseks, mis võib viia po-
litseipoolse ülemäärase  jõu-
kasutamiseni," märkis Saar. 
"Midagi sellist, mida võime 
näha näiteks Venemaal või-
mude reageerimisel kodanike 
meeleavaldustele, fikseeritud 
ei olnud."

Samas ei saa politsei jätta 
reageerimata, kui toimub mas-
siline korrarikkumine. "Rea-
geerimata jätmine toob kaasa 
korrarikkujate poolt üha uu-
te ja uute lubatu-keelatu piiri-
de kompamise," selgitas Saar. 
"Antud juhul registreerimata 
kogunemine, hajutatuse nõu-
de eiramine ja kaitsemaskide 
demonstratiivne mittekandmi-
ne just seda olid. Olen veendu-
nud, et politsei tegutses vasta-
valt ohuhinnangule."

Siseminister Kristian Jaani 
toonitas, et kuuldused, kuidas 
NETS-i  muudatus annab po-
litseile praegusega võrreldes 
suuremad õigused kellegi koju 
sisse murda, ei vasta tõele. Te-
gelikkuses lubab seadusemuu-
datus saata nakkusohtliku ini-
mese enda koju, ja sedagi vaid 
juhul, kui terviseamet on sel-
leks enne loa andnud. "Praegu 
levitatakse valimatult hirmu-
jutte," märkis Jaani. "Tervise-
amet saab hoopis õiguse saa-
ta nakkushaige inimese, kes ei 
püsi kodus ja käib teisi naka-
tades avalikes paikades ringi, 
koju tagasi. Terviseamet võib 
volitada politseid sama tege-

ma. Inimeste kodudesse tule-
ku õigust politsei ei kuritarvi-
ta. Eesti on õigusriik!"

NETS-i eesmärk on Jaani 
sõnul lihtne – anda politsei-
le õigus terviseametit aidata 
ning kahtlusaluseid kontrol-
lida. "Üldiselt see tähendab, 
et politsei selgitab ja veenab 
kehtestatud piiranguid järgi-
ma, jagab vajadusel isikukait-
sevahendeid, selgitab ja vee-
nab uuesti, ning kui see ei ai-
ta, siis viimase abinõuna teeb 
ka ettekirjutuse või rahatrah-

vi," rääkis Jaani. "Praegu on 
nii, et kui politsei selgitamisest 
ja veenmisest ei piisa ning va-
ja on teha ettekirjutus või ra-
hatrahv, siis tuleb juhtum üle 
anda terviseametile. Nii kulub 
ka kontrollitavaga tegelemisel 
rohkem aega."

Jaani rõhutas, et politsei-
le antavad lisaõigused kehti-
vad üksnes tervishoiu häda-
olukorra ajal, mitte tavaolu-
korras. Vaba sõna väljenda-
mine on aga praegugi lubatud. 

Lauri Laats,
Mustamäe lin-
naosa vanem

JAANUS RAHUMÄGI: Miks peab käputäiel 
inimestel olema õigus teisi nakatada?

Demonstrandid uskusid ja külvasid põhjendamatut hirmu, justkui politsei hakkaks inimeste kodudesse sisse 
murdma. Scanpix

Mida seadusemuudatus tegelikult 
kaasa toob?
• Terviseamet saab õiguse 

saata nakkushaige inimese, 
kes ei püsi kodus ja käib teisi 
nakatades avalikes paikades 
ringi, koju tagasi. Tervise-
amet võib volitada politseid 

sama tegema. Politseile üh-
tegi uut volitust juurde ei teki. 

• Kui keegi eirab terviseameti 
piiranguid, siis lisaks ametile 
saab ka politsei neid juhtu-
meid menetleda. 

Klandorf: politsei käitus mõistlikult

Abilinnapea Kalle Klan-
dorfi arvates ei saa 
politseile midagi et-
te heita.

"Politseinikud on 
käitunud täiesti 
mõistlikult, esimesed 
päevad oli neid väga 
vähe näha," lausus Klandorf. 
"Kui rahvahulk suurenes, suu-
renes ka  politseinike hulk, ja 
kui juba hakkasid ilmnema 
mingisugused korrarikkumi-
sed, siis politsei tuli veel suu-
remate jõududega – aga ma 
arvan, et kedagi liigselt ei kiu-
satud seal. Minu meelest olid 
meeleavaldajad ise pigem hu-
vitatud konflikti tekitamisest."

Klandorfi sõnul on inimeste 
loomuses näidata teiste ees, 
kui kõva mees keegi on. "Sõi-
matakse ja ärritatakse polit-
seid, aga minu meelest suhtus 
politsei väga rahulikult asjasse. 
Need inimesed võiksid hakata 

kõigepealt ise seadusi täit-
ma. Alustada võiks sel-

lest, et oma meele-
avaldus seaduslikult 
läbi viia, ja alles siis 
rääkida, et politsei 

neid ahistab või mida-
gi niisugust. Praegusel 

juhul ei olnud nende koosole-
kute jaoks ühtki kooskõlastust 
linnavalitsusega. Ükski inime-
ne ei vastuta, aga kui on re-
gistreeritud avalik üritus, siis 
peavad seal olema korrapida-
jad ja keegi, kes vastutab. Kui 
aga keegi ei vastuta ja kogu-
nemine on stiihiline, seal või-
vad tekkida provokatsioonid, 
peab politsei loomulikult valvel 
olema ja võib-olla tänu sellele 
ongi ehk mõni aken sisse vis-
kamata või auto põlema pane-
mata jäänud. Meil pole  olu-
kord nii hull, aga alati on või-
malik provokaatorite imbumi-
ne meeleavaldajate sekka."
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Maailma üks suuremaid regatte teeb ka 
lihtsatest Tallinna noortest tõelised merekarud

Regatil osalemine annab noortele võimaluse õppida purjetamisoskusi ning

tutvuda eri riikidest pärit inimestega.

Tallinn andis ka vähekind-
lustatud peredest pärit 
noortele stipendiumi, et nad 
saaksid maailma suurimatel 
purjelaevadel meremehe-
ametit õppida.

Madle Timm (pildil) on üks 
neist noortest, kes said mõne 
aasta eest võimaluse pur-
jetada madrusena Ees-
ti noorte purjeõppe-
seltsi STA Estonia ja-
hil St.Iv Norrast Taa-
ni. "See oli võidusõi-
duetapp. Meil oli ka-
heksa inimest, poisid 
ja tüdrukud," meenutas 
ta. "Seal jäime muidugi tormi 
kätte ning pooltel läks süda pa-
haks. Mina õnneks merehaigeks 
ei jäänud. Ajaga ununevad kõik 
need suuremad loksumised ära, 
kõik muu oli väga vinge, eriti he-
lendav plankton nõudepesukau-
sis, tähistaevas ja sadamapeod."

15.-18. juulini võõrustab Tal-
linn maailma üht suurimat pur-
jeõppelaevade regatti The Tall 
Ships Races, mis annab pea 10 
000 noorele mitmekümnest rii-
gist võimaluse madruseelu proo-
vida. 15-25-aastased noored va-
litakse oma kodumaal välja sa-
dade soovijate seast ning nii mõ-
nigi neist teeb sel regatil oma 
elu esimese meresõidu. Mad-
le sõnul ei teinud tema ega ka 
teised enne merele minekut lä-
bi mingeid erilisi õppusi, kõik 
teadmised koguti purjetamise 
käigus. "Mina ja paljud teised, 
kes jahile läksid, ei olnud enne 

purjetamisega tegelenud," üt-
les ta. "Ma ei teadnud ja-

hist mitte midagi. Aga 
enne Norra sadamast 
väljapurjetamist sain 
hakata meremaailma 
sisse elama.  Kapten 

ja kapteni abi tutvusta-
sid siis jahil tegutsemist ja 

tegime lahe peal väikse tiiru."
Algul oli Madle sõnul vaja 

nii palju uusi sõnu ja mõisteid 
selgeks saada, et need kippusid 
segi minema. "Alles merel saad 
täpselt aru, mis on mis. Ja kõige 
parem õpe ju ongi tegutsemine 
reaalses sõiduolukorras," mainis 

ta. "Palju lihtsam on kõigest aru 
saada, kui sa kõike näed ja juba 
nende asjade juures tegutsed."

Elu nagu malevas
Elu purjelaeval meenutab elu 

malevarühmas. See annab noor-
tele kogemused meeskonnatööks 
ja sõbrad eluajaks. Regati Tal-
linna poolne turundus- ja kom-
munikatsioonijuht Kati Remmel-
koor ütles, et huvi regatil osa-
lemise vastu oli noorte seas vä-
ga suur. "Meil on registreeritud 
soovijaid rohkem, kui laevadel 
kohti," kinnitas ta. "Eesti noor-
te hulgas on purjetamine väga 
populaarne ja meil oli tahtjaid 
rahvaarvu arvestades kõige roh-
kem kõikidest osalevatest maa-
dest. Meil on siin üle 200 soo-
viavalduse, aga  praegu on kind-
lalt meie jaoks olemas 130 koh-
ta. Praegu tegelemegi lisakohta-
de leidmisega."

Tallinn otsustas, et igast lin-
naosast saab osaleda veel ka vä-
hekindlustatud perede lapsi. See 
tõi juba ainuüksi linna poolt re-
gatile 50 noort juurde. Paarküm-
mend omavalitsust üle Eesti – 
Tartu, Saaremaa, Pärnu, Haap-
salu jt – ostsid samuti oma noor-
tele kohti. 

Kuna Tallinn on esimest kor-
da regati üks peasadam, nõuab 
see linnalt suurt ettevalmistust 
ning ka kultuuriprogrammi. Re-
gati Tallinna projektijuht Len-
nart Sundja kinnitas, et kui juu-
li keskel koroonaolukord lubab, 
saab näha suurejoonelist jahtide 
vastuvõttu viies Tallinna sada-
mas. "Meie kultuuriprogramm 
saab olema kõige suurem ja esi-
mene avalik üritus, mille linn sel 
aastal üldse korraldab," selgitas 
Sundja. "Soovime pakkuda to-
redat kontsertprogrammi Eesti 
parimate solistide ja välismais-
te esinejate osavõtul."

Remmelkoor rõhutas, et re-
gatt seisab ka keskkonnahoiu 
eest. "Me jätkame kampaa-
niat "Meri algab siit"," lausus 
ta. "Olümpiamaskoti Vigri noo-
rem vend Vidrik hakkab tegele-
ma kõigi Tallinna merehoiu pro-
jektidega. Juba aprilli lõpus ta-
hame avada Kultuurikilomeet-
ril koniprügikastid. Prügikaste 
on meil linnas küll, aga konid 
visatakse kahjuks prügikastide 
kõrvale. Teeme ettevalmistusi ka 
vastavateemalise näituse ülespa-
nekuks Lennusadamasse."

Regati laevastik koosneb 
suurtest purjelaevadest, ajaloo-

listest purjekatest ning nüüdis-
aegsetest ookeanijahtidest. Igal 
aastal on suure laevastiku koos-
seis erinev, sõltudes tihti ka näi-
teks regatti võõrustavate sada-
mate asukohast. Regatil on paar-
kolm avamere võidusõitu, kus 
selgitatakse välja laevastiku 
kolm kiiremat purjekat.

Eestist rekordarv osalejaid
Regati laevastiku juhi Madis 

Rallmanni jaoks on tänavune 
regatt eriline, sest Eestist võ-
tab osa rekordarv aluseid ja se-
nistest regattidest rohkem 
purjetajaid. "Meie 
jaoks on see ala-
ti sündmus, kui 
regatt Eestisse 
jõuab," lau-
sus ta. "Aga 
kui enne on 
peatutud 
meil kui va-
hesadamas, 
siis  tänavu on 
Tallinn üks pea-
sadamaid. See lisab 
pidulikkust ja sadama 
olulisust regatil. Ja vastuvõtja-
na on meil tööd senisest roh-
kem. Kui tavaliselt osaleb Ees-
tist seal üks-kaks jahti, siis prae-

gu on oma osavõtusoovist tea-
tanud juba viis jahti." 

Praeguse seisuga osalevad 
STA Estonia jahid St.Iv ja Ves-
ta, mereakadeemia purjejaht 
Tormilind ja Tuulelind, purje-
jaht Linda ning jaht Hiiu Ingel. 
See ei tähenda, et Eesti noo-
red seilaksid kõik Eesti laeva-
del. Tallinn ja ka teised linnad 
pani noortele välja  stipendiu-
mid, et 200 noort saaks purje-
tama minna, kui vaid jätkuks 
kohti.  Kuna meie noori on nii 
palju, siis on nad paigutatud eri  

aluste peale. "Oluline on, 
et noored saaksid ko-

gemuse ka suurtel 
laevadel," tooni-

tas Rallmann. 
"Hollandist 
näiteks tuleb 
kolmemasti-
line kuunar, 
kuhu pannak-

se meie noori, 
osa läheb ka 

Hollandi ja Poola 
kahemastiliste prik-

kide peale. Need laevad 
on klassikalise välimusega, kan-
diliste raapurjedega purjelae-
vad. Osa meie noori läheb ka 
väiksemate aluste peale. Kõi-

Suurel purje-
kal võid aidata 

nt kokka, väiksel 
aga teha kõiki 

töid.

Ivo Karlep
ivo.karlep@ 
tallinnlv.ee
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Maailma üks suuremaid regatte teeb ka 
lihtsatest Tallinna noortest tõelised merekarud

Regatil osalemine annab noortele võimaluse õppida purjetamisoskusi ning

tutvuda eri riikidest pärit inimestega.

Jaanika Valk, 
Krista Kiin
pealinn@tallinnlv.ee

Kompostikastid linnas 
meelitavad ligi soovimatuid 
tegelasi, näiteks rotte või 
rebaseid, seetõttu tuleks 
need hoolikalt sulgeda. 
Linnaloomade toitmine po-
le ka üldiselt mõistlik, nad 
saavad tegelikult ise 
hakkama. 

Keskkonnaameti looduskait-
se peaspetsialisti Tõnu Talvi sõ-
nul on eri linnuliigid linnaga ko-
hanenud. Tõenäoliselt meenuta-
vad lamekatused neile loomulik-
ke elupaiku. Inimesed omakor-
da toetavad lindude pesitsemist 
majade katustel või tehisõõn-
sustel tolereerimise või toitmi-
sega. Kui aga on plaanis suvel 
maja seinu soojustada vm suu-
remat remonti teha, siis on ap-
rilli keskpaik viimane aeg lin-
dudest vabanemiseks.

"Näiteks kajakate pesaehitus 
on väga lihtne," märkis Talvi. 
"Tehniliselt on võimalik katus 
mõne korra üle vaadata ja va-
jadusel territoorium lihtsalt ära 
pühkida. Edasi on seal juba pe-
sad ja pojad, sel juhul oleme hil-
jaks jäänud, sest sigimis- ja pe-
sitsusrahu peab andma kõikide-
le liikidele." 

Lindude pesitsemist saab en-
netada, kontrollides eri luuke ja 
ventilatsiooniavausi ning neid 
kinni kattes. "Suurte hoonete 
soojustamise puhul on tavali-
ne, et vaadatakse üle kõik va-
rasemad ehituse amortiseeru-
nud kohad," selgitas Talvi. "Se-
da tuleks samuti ette näha ning 
eri ventilatsioonilõõrid ja avau-
sed kinni panna."

Kui jääd toitma, siis igavesti
Korteriühistute liidu juhatu-

se liikme Urmas Mardi sõnul on 
kortermajad ja nende ümbrus 
mõeldud eelkõige ikka inimes-
te elupaigaks. "Muuhulgas küsi-
vad elanikud, mida teha nende-
ga, kes linde saiakestega toida-
vad," lausus ta. "Olgugi et lin-
dude hoidmine on inimestele 
meelepärane, tuleb asjasse suh-
tuda õigesti. Paraku len-
davad ühes kindlas 
kohas toitu saama 
harjunud linnud 
sinna, kus nei-
le meeldib: rõ-
dudele, akna-
laudadele jne. 
Niiviisi või-
vad linnud ma-
ja fassaadi oma 
väljaheidetega ära 
rikkuda. Kuna välja-
heide on happeline, pa-
neb see nt aknalauad rooste-
tama." 

Ehk siis lindude tekitatud 
probleem on mustus ja roppus. 
"Minu siiras soovitus oleks ela-
da kortermajas nende põhimõ-
tete kohaselt, milleks kodu on 
mõeldud," lausus Mardi. "Kodu 
ei ole loomaaed ja lindude toit-
mine ei ole kodustes tingimus-
tes kindlasti mitte mõistlik! Alati 
peab aru saama, et eluruum ja 
seda ümbritsev territoorium on 
mõeldud inimestele. Tegevused, 
mis teisi häirivad, ei ole igal ju-
hul mõistlikud."

Ka Talvi soovitab vältida kõi-
gi linnalindude ja -loomade toit-
mist. "Need, kes on meie kõr-
vale linna elama tulnud, saavad 
siin hakkama," selgitas ta. "Kui 
inimene võtab selle vastutuse ja 
hakkab väikseid talvituvaid vär-

vulisi nagu tihaseid või rohevin-
te toitma, siis peab ta mõistma, 
et see muutub kohustuseks. Kui 
annad signaali, et siin on toidu-
laud, siis oleks mõistlik see talv 
läbi varustatuna hoida."

Talvi lisas, et näiteks armas 
ja ilus orav ei ole tegelikult oma 
eluviisi ja loomu poolest väga 
süütu loomake. "Tema loodus-
lik saak on väga sageli linnumu-
nad või -pojad," ütles ta. "Ora-
vaid toites võime tekitada konf-
likte ja probleeme oma naabri-
tega ja võimendame ka üle lähi-
konnas pesitsevate lindude vaen-
last. Ühe inimese sotsiaalne ja 
emotsionaalne hoolitsemise va-
jadus võib väga paljudele prob-
leeme või konflikti tekitada." 

Lisaks kajakate kisale ja rün-
nakutele ning varese kraaksumi-
sele toovad linnud ja loomad ka 
haigusi. "Praegusel ajal peame 

tõsiselt mõtlema, et sellised 
looduslike liikide 

liigsed kontsent-
ratsioonid või-

vad tähenda-
da linnugri-
pi levikut," 
mainis Tal-
vi.

Oma 
lemmik-

loomade jä-
relt koristami-

ne on muutunud 
aina sagedasemaks, 

kuid nüüd on ühiskonnas 
tekkinud arutelu, kas koerte väl-
jaheidete korjamine haljasalalt 
on ikka õige tegu, sest kileko-
ti kasutamine võib olla kesk-
konnale koormavam kui eks-
kremendid põõsa all. Kuidas 
siis käituda?

Parasiidid ja haigused
"Ma ei oska sellele ühest vas-

test anda, aga eks peab lähtuma 
mõistlikust vaatenurgast," ütles 
Talvi. "Arvatavasti võib linna-
metsas või suurtes parkides ki-
lekoti jalajälg olla palju raskem 
kui üksik varem või hiljem ära 
lagunev ekskrement. Kui koer-
te jalutuskohad on väga kitsad, 
siis seal tekib ka turvalisuse ja 
haiguste leviku probleem." 

Vaatamata veterinaaride 
olemasolule levib ka kodu-

loomade hulgas eri parasiite 
ja haigusi. Parke ja tänavaid 
kasutavad väga paljud inime-
sed ja loomad, lisaks mängi-
vad murul lapsed ning looma-
de väljaheidete suur hulk võib 
tähendada ohtu tervisele. 

Maainimesed on alati kom-
posteerimisega tegelenud, aga 
linnas on kompostihunnikud na-
tuke uuem teema. Kompostikas-
tid meelitavad ligi soovimatuid 
tegelasi – rotte või lausa reba-
seid. Jäätmete komposteerimi-
ne linnakeskkonnas peab ole-
ma kontrollitum ja kinnisem 
kui maal. 

"Linnas ja isegi eramajade-
ga elamurajoonides ei tohiks 

kompostihunnikud olla lihtsalt 
aianurgas – maal on ümbritsev 
keskkond nii võimas ja regulee-
riv, et sinna need kahjurid do-
mineerima ei tule," selgitas Tal-
vi. "Linnas viivad linnud reos-
tuse laiali ja probleemiks või-
vad muutuda ka rändrotid või 
linnarebased."

Linna sobivad hoolikalt sule-
tud kompostikastid ja -konteine-
rid. "Need ei tekita rottides, re-
bastes või hallvareses suurt hu-
vi," tõdes Talvi. "Veel lihtsam 
on, kui lähikonnas asub mõ-
ni suurem ladu või toiduaine-
te töötlemisega seotud asutus, 
sest rändrotid puhtalt üksikute-
le kompostikohtadele ei toetu."

Inimestele 
mõeldud korter-
maja ei ole loo-

maaed.

Osaleb 10 000 noort 40 riigist
• The Tall Ships Races on 

maailma suurim purjeõppe-
laevade regatt, mis koosneb 
suurtest purjelaevadest, aja-
loolistest purjekatest ning 
moodsatest ookeanijahti-
dest.

• Igal aastal on suure laevasti-
ku koosseis erinev, sõltudes 
tihti ka näiteks regatti võõ-
rustavate sadamate asuko-
hast. Regatt koosneb 2-3 
avamere võidusõidust, kus 
selgitatakse välja laevastiku 
kolm kiiremat purjekat.

• Regatil osaleb laevade 
meeskondades igal aastal 

pea 10 000 noort 30-40 rii-
gist. 15-25-aastased noored 
valitakse oma kodumaal väl-
ja sadade soovijate seast 
ning nii mõnigi neist teeb sel 
regatil oma elu esimest me-
resõitu. Regatil osalemiseks 
said noored saata taotluse 
eelmisel aastal.

• Tänavune purjeõpperegatt 
toimub 27. juunist 3. augusti-
ni Läänemerel, peatudes sa-
damalinnades Klaipeda, Tu-
ru, Tallinn, Maarianhamina ja 
Szczecin. Tallinn on seekord 
üks põhisadamaid, kus kus 
regatt peatub 15.-18. juulini.

EHA VÕRK: Kajakad võivad inimesi 
rünnata ning neilt toitu röövida 
"Lindude pesitsemine on 
suur probleem iseäranis 
sellele kortermajale, kus on 
lähiajal plaanis mõni re-
mont," ütles  abilinnapea 
Eha Võrk (pildil).

Võrk ütles, et remondi 
ajaks võib lindude 
pesitsusaeg olla 
jõudnud nii kau-
gele, et juba on 
olemas pesad, 
munad ja võib-ol-
la tibudki. "Praegu 
on tagumine aeg vä-
hemasti nendel korteriühis-
tutel, kel on plaanis sel aastal 
remonti teha, vaadata üle 
maja katus, seinad ja muudki 
kohad, kuhu linnud on harju-
nud pesa tegema või kuhu 
oleks võimalik pesa teha," 
lausus Võrk. "Lisaks katuste-
le on sellisteks kohtadeks 
pööningud ja praod – linnud 
on taibukad ja kohanevad lin-
naeluga. Praegu saaks veel 
kõrvaldada pesa tegemise 
võimalused. Teiseks tasub 
õõnsused ja avaused kinni 
katta. Tänapäeval leidub vä-
ga nutikaid materjale, näiteks 
võrke, mida sättida takistu-
seks, et linnud ei saaks teha 
pesa sinna, kus tekib inime-
sega konflikt. Lindudel on 
kindlasti võimalik siin suures 

linnas endale muu pesakoht 
leida, nad ei pea tegema pe-
sa elumaja katusele."

Linnud võivad Võrgu sõnul 
ohtlikud olla. "Olen näinud, 
kuidas kajakad inimesi rün-

davad – on selge, et lin-
nuvanemad kaitsevad 

oma pesa ja poegi! 
Nii et juba ohutuse 
mõttes ei tohi lin-
nalindude pesitse-
mist elumajade va-

hetus läheduses või 
suisa elumajas  soo-

dustada. Las linnud jääda 
sinna, kus on loomulikum 
keskkond ning kus inimene ja 
loodus saavad omavahel 
sõbralikult eksisteerida."

Abilinnapea tuletas ka 
meelde, et linnalindude toit-
mine ei ole soovitatav, sest 
see tekitab harjumuse ini-
mestelt süüa saada. "Pole 
siis ime, kui kajakas arvab, et 
inimese käes olev jäätis või 
burger kuulub temale, ja ta 
asub inimest ründama – se-
dagi olen oma silmaga näi-
nud," ütles Võrk. "Linnud on 
osavad, nad leiavad looduses 
endale piisavalt süüa, niisiis ei 
ole vaja neid toita. Meil on to-
re linnaloodus ning rikkalik 
looma- ja taimeriik, jäägem 
igaüks oma raamidesse."

LOODUSKAITSJA: 
Viimane aeg on 
hoolitseda, et linnud 
katusele pesa ei teeks

ge kaugemalt tulev laev, ku-
hu meie noored tee leiavad, on 
Hispaania laev Attila. Me näe-
me siin üsna mitmekesist pur-
jekate valikut ja nii oligi noor-
tel võimalus ka valida, millisel 
alusel nad eelistaksid purjetada, 
kas purjelaeval või väiksel pur-
jekal. Suurel laeval ei pea kõiki 
töid tegema, saab nii-öelda spet-
sialiseeruda. Kokk võtab enda-
le kindlad abilised, kes köögis 
toimetavad, teistel sinna asja 
ei olegi. Nad saavad pühendu-
da purjede sättimisele ja muu-
dele tegemistele. Väikse purje-
ka peal teeb kogu meeskond 
kõiki töid, ka köögis aidatak-
se kordamööda kokka, pestak-
se nõusid ja põrandat. Ja samas 
pead ka navigeerima ja purjeka 
rooli seadma."

Paanitseda ei maksa
Neile, kes tänavu regatile lä-

hevad, soovitab laevastiku juht  
hoiduda viirusega nakatumisest. 
"Vältige vähemalt nädalapäevad 
enne regatile minekut kontak-
te võõraste inimestega, et paha 
viirus teid kätte ei saaks," ütles 
ta. "Viirus jätab teie sõidu kat-
ki! Kui merel on kõik terved 
inimesed, siis kellegagi midagi 

halba ei juhtu. See ongi kõige 
olulisem, mida tahan osaleva-
tele noortele südamele panna."

Kõigile, kes sel regatil esimest 
korda merele lähevad, soovitab 
Madle Timm mitte paanikasse 
minna. "Keegi ei eelda, et sul 
on  merealaseid teadmisi. Soovi-
tan minna purjeregatile julgelt ja 
avatud meelega," ütles ta. "Kui 
on tahe rohkem purjetamisest 
teada saada, on see regatt kõi-
ge õigem koht, kust alustada."

Regatist innustust saanud 
Timm võttis mõni aeg hiljem 
ühendust  Eesti noorte purjeõp-
peseltsiga STA Estonia, et nende 
koolituse järel saada juba mitte 
tavaliseks madruseks, vaid vahi-
vanemaks. "See on inimene, kes 
purjeka vahimeeskonda juhib," 
selgitas ta. "Tavaliselt on purje-
kal neljatunnised vahid, kui üks 
tiim juhib laeva, on roolis ja jäl-
gib merekaarti. Teine tiim samal 
ajal magab või puhkab. Niisugu-
ne kord purjetamisel on, et neli 
tundi vahis ja neli tundi puhka-
mas. Vahivanem vastutab oma 
vahi ajal kõikide asjade eest ja 
on siis kapteni järel väga tähtis 
isik, kes peab kiiresti operatiiv-
seid otsuseid vastu võtma ning 
oma meeskonda juhtima."

Kui pesas on juba pojad, valitseb 
pesarahu ja on hilja lindudest va-
baneda. Scanpix
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roheteemad, lähtudes sellest, 
et raiskamist saab olema vä-
hem, autosid saab olema vä-
hem ja et roheline mõtteviis 
ei valitseks mitte ainult väljas, 
vaid ka majades sees. Et oleks 
ruumides tervislik keskkond.

Guido Pärnits: Me ei tööta ju 
Exceli tabeli põhiselt. Me pea-
me piisavalt palju teenima ka 
selleks, et toetada otseselt neid 
tegevusi, mis kohe raha sisse ei 
too. Kui me räägime idufirma-
de toetamisest, siis ei seisne see 
alati sinna raha sisse panemises, 
vaid ka motiveeriva keskkonna 
loomises, mida pakub just Üle-
miste City. Meie eesmärk pole 
iga ruutmeetriga maksimaalselt 
raha teenida, vaid ka kaasa ai-
data nutikate toodete ja aren-
duste loomisele. Kasvõi selleks, 
et öelda kunagi hiljem: näete, 
millise vahva asja tegemisele 
me kaasa aitasime!

Teil on Ülemistes välja ehita-
tud oma linnak. Ühest küljest 
me vaevleme linnastumise käes, 
aga teisest küljest on ka arva-
mus, et linnad kui ressursikes-
kused lahendavadki enamiku 
tänastest probleemidest. Milli-
ne võiks olla Eesti tee selles lin-
nastumises?

Guido Pärnits: Keskkonna 
mõttes on ju väga tore mõelda, 
et elame maal, aga tihedamad 
linnad aitavad keskkonda sääs-
ta, sest liikumisest tekkiv saas-
tamine väheneb. Kui liigud jala 

või jalgrattaga kilomeetrike-
se oma kodunt tööle, siis 

on see ju palju säästli-
kum kui autoga sõita 
oma linnast väljas 
asuvast majast iga 
päev tööle ja ta-
gasi. On ka kõik-
võimalikud ehi-
tuslikud uuendu-

sed, mida saab ti-
hedamal asutusalal 

rohkem kasutada. Ka 
suuri büroohooneid 

tehakse juba moodsal 
ajal digitaalse inno-

vatsiooni kaas-
abil ja need 

Arendus- ja koolitusfirmas 
Mainor sündisid Rahvarinne, 
IME programm jpm, mis aita-
sid suuresti kaasa Eesti taas-
iseseisvumisele. Noored ei pea 
enam minema välismaale, sest 
Mainor toob välismaa juba siia, 
Ülemiste Citysse. Pealinn te-
gi intervjuu Ülemiste kauban-
duskeskuse ja ärilinnaku juh-
tide, abielupaar Guido ja Ka-
di Pärnitsaga.

Mis võib olla järgmine Eestis 
välja töötatud edulugu? Skype 
sündis juba üsna ammu.

Guido Pärnits: Neid arendu-
si ei tulegi väikesest riigist igal 
aastal või üle aasta. Mitmed 
Eesti firmad on end maailma 
murdnud, aga kui rääkida läbi-
löögivõimelisest tootest, siis me 
tahame praegu kinnisvara sü-
siniku jalajälge vähendada. Ma 
arvan, et Eesti järgmine maa-
ilmanimi on selline firma na-
gu R8, nende kontor on samu-
ti Ülemiste Citys. Nad tegele-
vad ehitust haldavate süsteemi-
de sellise optimeerimisega, mis 
aitb süsiniku õhku paiskamist 
vähendada. Seda saab paremi-
ni teha automaatselt. Ülemiste 
keskus on olnud nende koos-
tööpartner ja võin kinnitada, 
et rahaline võit hoone omani-
kule on olnud suurem ja süsi-
niku väljalaske hulk olnud olu-
liselt väiksem kui  seda tehno-
loogiat kasutamata. See on asi, 
mis võib samuti üle maailma 
kuulsaks saada, nagu omal ajal 
Skype. Sellest võib saada tren-
de loov asi globaalses mõttes.

Mainor saab peagi 50-aastaseks. 
Aga kui me istuksime ajamasi-
nasse ja sõidaksime pool sajan-
dit edasi, mis pilt meile võiks 
avaneda?

Guido Pärnits: Ma arvan, et 
autod ikka päriselt ei kao,  auto 
loob inimesele ikka mugavuse 
minna igal hetkel igale poole. 
Ühistranspordi eelis on tähtis 
suurlinnades, seal, kus autoga 
või isegi taksoga ei pääsegi nii 
mugavalt edasi, nagu sooviks.

Palju on ka kergliiklusteid. 
Nagu näeme, arendab Tallinn 
neid juba praegu suure hooga. 
Muidugi on ka tuleviku Tallin-
nas arenenud ja mugav ühsit-
ranspordivõrk, aga seda ei saa 
ka üle ekspluateerida.

Kadi Pärnits: Ma arvan, et 
elus valitseb jagamismajandus. 
Tahetakse ise vähem omada kui 
praegu. Selles mõttes peaks ole-
ma ka kergem majandust üles 
ehitada. Ringi liiguvad mõnu-

sad hõljukid, kellele nad paras-
jagu kuuluvad, ei teagi. Vähem 
saab olema tarbimist ja kapita-
lism püsib natuke teistsugustel 
põhimõtetel kui praegu. Aga 
küllap ta ikkagi püsib. Kasu-
mi maksimeerimist sellisel ku-
jul nagu praegu me vist enam 
ei näe, seda polegi vaja. Täht-
sam on eesmärk. Rohkem too-
detakse ja tarbitakse elamusi.

Kas meid ootab saastatum 
maailm või oskame tule-
vikus rohkem keskkon-
da hoida?

Guido Pärnits: 
Autod muutuvad 
keskkonnasõbrali-
keks. Keegi ei sõi-
da enam fossiilkütu-
sega. Kindlasti haka-
takse ka elektri toot-
misel veel rohkem ka-
sutama taastuvat ener-
giat ja tuult ning päikese 
roll kasvab märgatavalt. Ees-
tis pole juba aastaid tuuleparke 
arendatud, siin torkab küll sil-
ma riigi lühinägelikkus. Tuuak-
se esile naturaalse kaitsevõime 
säilitamise vajadus, aga ma ar-
van, et kui me hakkame sõltu-
ma energia sisseostmisest mu-
jalt, kui Narva elektrijaamad 
enam ei tooda või toodavad 
suure kahjumiga, siis on see 
oht ju suurem kui mingi hüpo-
teetiline julgeolekuoht, millega 
tuuleenergia kasutamist pidur-
datakse. Tuuleparkide arenda-
mist tuleks toetada, selle ase-
mel, et võidelda vendade Sõ-
najalgadega, kes ajavad ju õi-
get asja. See on mõtteviisi kü-
simus ja me oleme siin väga 
kinni selles, et mingi radaripilt 
võib hetkeks katkeda.

Ma arvan, et selle aja peale 
on vähendatud ka tuumaener-
gia kasutamise ohte. Mina usun 
väga teadusesse. Küllap tööta-
takse välja veel palju nutikaid 
lahendusi, mida me praegu ei 
oska ette kujutadagi.

Kadi Pärnits: Jah, kuidagi 
ikkagi saadakse sellest liigsest 
CO2-st jagu igal pool, kus seda 
on liigselt olnud. Energias tee-
vad ilma  tuul ja päike, aga ka 
vesinik. Siin on aidanud suu-
resti see, et keskkonna hoidmi-
ne läheb inimestele üha enam 
korda. Seda eeskätt linnades. 
Tulevik on rohelistes linnades.

Mis muutub tulevikus töösuhe-
tes, kas kodanikupalk tuleb?

Kadi Pärnits: Arvan ikka, 
et tuleb. Töö iseloom muutub, 
aga ühiskonna eesmärk on, et 
kõik tunneksid end hästi. Kui 
ühiskonnas on liiga suur hulk 
mahajääjaid, siis kannatavad 
ühel või teisel moel kõik, kas 
või läbi üldise meeleolu, see 
mõjutab igaühte. Nii et teatud 
tingimustel oleks ikka vaja ko-

PÄRNITSAD: Ühiskonna õnn sõltub tema nõrgimate liikmete õnnest
"Kui ühiskonnas on liiga suur hulk mahajääjaid , siis kao-
tavad kõik. Oleme juba nii jõukas ühiskond, et peaksi-
me julgema maksustada rikkust. Astmeline tulumaks on 
õiglane," lausuvad Mainori ettevõtete juhid Kadi ja Guido 
Pärnits, kelle sõnul liiguvad tulevikus linnades ringi mõ-
nusad hõljukid ja eraomandit saab olema palju vähem. 
"Me peame siia meelitama talente kogu ilmast," leiavad 
nad. Mainor saab tänavu 50-aastaseks.

Ivo Karlep
ivo.karlep@ 
tallinnlv.ee

danikupalka maksta. Muidugi 
tekib küsimus inimeste moti-
vatsioonis. Kuidas panna näi-
teks järeltulevat põlve mida-
gi nupukat välja mõtlema? Nii 
et siin on veel asju, mille üle 
ajutrust peaks pead vaevama.

Paljud poliitikud on lubanud 
suuremat palka ja ka miini-
mumpalka järsult tõsta. Kuivõrd 
reaalne see teie arvates on?

Kadi Pärnits: Vajalik see tõst-
mine kindlasti on. Täistööaja-
ga saada ainult alla 600 euro, 
nagu see miinimumpalk prae-
gu meil on, ega see ei ole rele-
vantne. Muidugi miinimumpal-
ga väga suur ja järsk tõstmine 
pole mõistlik, see lõppeks sel-
lega, et väga suur hulk ettevõt-
teid lõpetab töö. See peaks ole-
ma majanduspoliitiline lähene-
mine, kuidas seda eri suuruse-
ga ettevõtete ja võib-olla ka eri 

piirkondades teha. Aga sel on 
ka head küljed – ettevõt-

ted, kes saavad ja on 
võimelised maksma 
kõrgemat palka, neil 
on ka töötajate va-
lik kohe suurem.

Mainori asutaja 
Ülo  Pärnits oleks 
tahtnud maks-

ta oma ettevõt-
tes kõigile vähemalt 

1000-eurost palka.  Ta 
ütles, et ainus, miks seda 

teha ei saa, on, et pankurid 
vaatavat siis, et ta on hulluks 
läinud ega anna enam krediiti.

Kadi Pärnits: (Naerab.) Ma 
arvan küll, et nüüd enam asi 
nii hull ei ole. Ettvõtjad saa-
vad väga hästi aru, et hea töö 
eest on vaja korralikku palka 
maksta. Kui äriplaan igati vett 
peab, siis miks mitte maksta? 
Head ja tarka tööd vähese ra-
ha eest ei saa, see pole võima-
lik.  Muidugi on majandusha-
rusid, kus palga maksmise või-
malused on väiksemad. Nende 
puhul peaks ka makse võib-ol-
la muutma.

Guido Pärnits: Eks see oli 
tal ka natuke üle võlli keera-
tud ütlemine. Pangad ei vaata 
ju palgataset, vaid midagi muud. 
Aga tõsi ta on, et ühiskond on 
kokkuvõttes niisama õnnelik, 
kui õnnelikud on tema nõr-
gemad osalised. Ühiskond on 
aga tööstusharuti väga erinev 
ja selline miinimumpalk, mis 
tundub ühe nurga alt aktsep-
teeritav, võib osutuda mõne-
le ettevõttele üle jõu käivaks. 
Miinimumpalk on tähtis tee-
ma, mis tuleks kokku leppida 
regionaalsel või tootmisharu 
tasemel. Praegu on see kuida-
gimoodi fookusest välja 
kukkunud, kuid sel-
lega peaks te-
gelema.

Kas on praegu ka vaja sellist 
võimsat ajutrusti, nagu Mainor 
omal ajal oli, et ühiskonda pa-
remaks muuta?

Kadi Pärnits: Kindlasti on 
sellist ajutrusti vaja. Kui sa teed 
midagi suurt, siis ei saa ju ot-
sustada lihtsalt tunde järgi. Ei 
saa ka eraettevõtluses. Mai-
noril on praegu käsil palju as-
ju, sest Ülemiste City on väga 
suur projekt. Siin on palju et-
tevõtteid ja palju inimesi ame-
tis. Pealegi peab vaatama, et 
meie keskkond ka majanduse 
konkurentsile hästi mõjuks. Et 
siin oleks üks koht, kus tippet-
tevõtted ja tipptegijad tahavad 
tööd teha. Ka peaks vaatama, 
et see kõik haakuks linna plaa-
nidega ja et me oleksime näh-
tavad mujalgi, eriti Põhjamaa-
des. Investeeringute eest pee-
tavas globaalses võistluses on 
vaja aina ülespoole liikuda. Ja 
selleks kõigeks ongi ajutrusti 
vaja, sõltumata sellest, et valit-
sus teeb oma otsuseid vahel ka 
ilma, et nende taga oleks olu-
list ja põhjapanevat teadmist. 
Ajuressurssi on täna kõikides 
suurtes ettevõtetes, meil ka kõi-
gis neis valdkondades, millega 
tegeleme. Meil on kinnisvara 
planeeringutes oma tipud, meil 
on tipud teenuste alal, talendi 
juhtimisel, koostöös haridus- ja 
teadusvaldkonnaga. Aga kõiki 
tarku ju ei saa oma palgal hoi-
da, seetõttu on vajalik ka koos-
töö, mida me teeme nendel ala-
del, kus oma teadmisi jääb vä-
heks. Kui sa tahad hästi teha, 
siis oma ala parimad pea-
vad sulle nõu andma. See 
on väga oluline. Ajutrust 
peab olema, aga mitte tin-
gimata kõik ei pea tööta-
ma sinu ettevõttes.

Visiooni peab ettevõt-
jal olema, et ta oleks kin-
del, kuidas edasi liikuda. 
Me Mainoris teame hästi, 
mida teeme, kus on meie kit-
saskohad ja kuidas edasi min-
na. Ja need suunad on andmepõ-
hine liikuvus ja tervishoid, 
samuti roheteemaga 
seonduv energee-
tika. Ka teised 

Ka kapitalism võib 
tõsta hindu.
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muutuvad inim- ja keskkonna-
sõbralikeks. Inimesed tahavad-
ki olla koos. Linnades on inim-
konna tulevik!

Kadi Pärnits: Ma vaatan, et 
Eesti on oma tee juba valinud, 
ja see on linnastumine. Tule-
nevalt väiksest rahvaarvust ja 
hajutatusest on meie tee sa-
mas ka väga normaalne ja mu-
gav linnaruum. Ma olen ka se-
da meelt, et innovatsioon saab 
kõige paremini areneda linna-
des, häid teenuseid on mõist-
lik pakkuda linnades, targalt 
planeeritud linnades, kus ini-
mestel oleksid vajalikud asjad 
käe-jala juures ning samas ka 
hea liikuda. Ma arvan, et seda 
teed pidi me praegu liigumegi.

Samas on meie inimestel sageli 
ka veel teine kodu maal, rahuli-
kumas kohas. Eks see aitab teist-
pidi meie maaelu paremini alles 
hoida. Aga olen ka seda meelt, 
et linnastumine aitab ära hoi-
da raiskamist ja saastamist. Kui 
kõik inimesed elaksid väga laia-
li ja peaksid kogu aeg edasi-ta-
gasi sõitma, siis see ei ole õige.

Kuidas me koroonaajal tekkinud 
tööpuudusest lahti saame?

Kadi Pärnits: Ma arvan, et see 
praegune kriis muudab töötur-
gu küll. Turismiteenused muu-
tuvad vähem oluliseks ja äritu-
rism kui selline kaob vist üldse. 
Osa töötegijaid jääb üle ja nii 
riik kui ka linn peavad kind-
lasti mõtlema, kuidas neid aida-
ta. Arvatakse, et neid võib ol-
la isegi kuni viiendik töötegi-
jaist, keda peab hakkama üm-
ber õpetama, et nad leiaksid en-
dale uue töö. Mõnes valdkon-
nas ju tööjõuvajadus ka tõuseb, 
näiteks logistika ja e-kauban-
duse alal. Ka rohevaldkond ja 
sotsiaalteenused nõuavad jär-
jest uusi inimesi.  Ja muidugi 
digitaliseerimisega kaasas käi-
vad muutused nõuavad uusi te-
gijaid. Nii et ühest kohast töö 
kaob, aga teises kohas jälle te-
kivad uued töökohad.

Pikaajalisi töötuid aitab ikka 
ümberõpe ja suunamine uutes-
se tõusvatesse sektoritesse. Ja 
see kõik peaks toimuma käsi-

käes nende tööandaja-
tega, kes näevad vaja-
dust uute töökäte järe-
le. Need on, nagu ma 
juba nimetasin, e-teenused, e-
kaubandus, logistika, ka kulle-
riteenused.

Kuhu majandus üldse pärast ko-
roonaaega suundub?

Kadi Pärnits: Võib arvata, et 
igasuguseid e-teenuseid hakkab 
olema palju rohkem kui enne 
kriisi ning digimaailmas toimub 
mingi suurem edasiminek. Mõ-
ned asjad ei kao, nagu näiteks 
meelelahutustööstus, mis kind-
lasti taastub ja saab vaat et suu-
rema hoo kui enne.

Kuidas on võimalik Eestist mur-
da laia maailma oma toodetega?

Kadi Pärnits: See äristratee-
gia sõltub palju tegevusvaldkon-
nast. Tulevikutegevused, mis 
põhinevad digitaliseerimisel, on 
ikka globaalsed ärid. Aga see 
annab meile võimaluse pakku-
da kõike kodust. Kuid ükskõik 
mis valdkonnas sa ka tegustema 
ei hakka, pead end sättima vä-
hemalt Euroopa turu konteks-
ti. Parem muidugi, kui maail-
maturu konteksti.

Aga me oleme ka näinud, 
kuidas vaikselt ühes kohas 
alustatud tegevus liigub eda-
si laia maailma ja saavutab 
mingil ajal maailmataseme. 
See annab mõtteainet ja mo-
tivatsiooni ka neile, kes kohe 
ei mõtle end maailmatasemel 
tegutsejate hulka. Hea idee 
maksab ja kui sellega suude-

takse edasi liikuda, siis jõu-
takse ka kaugele.

Paljud jõukad inimesed on öel-
nud, et nad võiksid palju roh-
kem ühiskonda panustada ja 
sooviksid ka rohkem makse 
maksta. Milline näeb välja õig-
lane maksusüsteem?

Kadi Pärnits: Rohkem teeni-
vad inimesed võiksid küll maks-
ta ka rohkem maksu. Astmeli-
ne tulumaks on küll õiglane.

Kuid samas peaks olema et-
tevõtjal võimalik rohkem ini-
mestesse investeerida. Kooli-
tuskulud, tervisekulud ja muu 
selline ei tohiks olla maksu-
ga karistatav. Inimestesse tu-
leb ka investeerida. Mis ette-
võtte juht sa oled ilma inimes-
te peale mõtlemata?

Guido Pärnits: Ma arvan sa-
muti, et astmeline tulumaks on 
täiesti õiglane. See meie va-
rakapitalismi ajast pärinenud 
kartus, et siis hakkavad suure-
ma sissetulelu saajad oma tulu-
sid varjama, siis kunagi võib-
olla oli see põhjendatud, aga 
praegu peaks ka iga jõuka ini-
mese enesetunne olema parem, 
kui ta jaksab rohkem ühiskon-
na jaoks panustada. Olgu see 
siis annetustega või suuremate 
maksudega. Me näeme, et see 
mõtteviis, et maksud peaksid 
olema ühtlased ja võrdselt väi-
kesed, juba ammu enam ei toi-
mi. Eestis jääb makstulu puudu, 
siis mõeldakse aina uusi mak-

se välja. Aga me ole-
me juba suhteliselt ri-
kas ühiskond ja peak-
sime julgema maksus-

tama ka vara ja piisavalt suurt 
sissetulekut rohkem, kui seda 
praegu tehakse.

Kas Eestis peaksid näiteks ette-
võtete dividendid ja kapital ole-
ma maksustatud?

Kadi Pärnits: No meil on 
praegu käibemaks küllalt kõr-
ge. Kui tahta anda natuke lee-
vendust madalpalgalistele, siis 
peaks vähendama käibemak-
su. Ja need alustavad iduette-
võtted on hädas tööjõumak-
sudega. Lätis on sellest juba 
aru saadud. Mõnes valdkon-
nas peaks olema sotsiaalmak-
su osas maksulagi allpool. Ja 
dividendide sotsiaalmaksusta-
mine võiks seda arvesse võt-
tes küll kõne alla tulla.

Aga ma arvan, et eriti tea-
dusmahukate inevesteeringu-
te puhul võiks need investee-
ringud olla maksuvabad nagu 
praegu. Tähendab, et investeeri-
tud kasumi maksustamisega ei 
maksa praegu kiirustada.

Meil on enamik firmasid 
väikeettevõtted. Ja neil ei ole 
esimesed kolm aastat lihtsad. 
Peaks mõtlema ka, kas mak-
susüsteemi natuke kohenda-
des ei saaks nende elu natu-
ke lihtsamaks teha. Öeldak-
se jah, et kui sul on hea idee, 
küll sa lööd läbi. Aga maa-
ilm muutub kiiresti ja kon-
kurentsis püsimine on järjest 
raskem. Ja maksudega pers-
pektiivikate ettevõtete alus-
tamist soodustada – kas siin 
ei ole mõttekoht?

Guido Pärnits: Jah, paljud IT-
firmad kurdavad sotsiaalmak-
su suuruse üle. Nad ütlevad, 
et saaksid väiksema tööjõuku-
lu korral rohkem palka maks-
ta ja talente kinni hoida. Aga 
teisalt tekib raha ka kinnisva-
raarendajatel. Kui me tahame 
Mainoris investeerida nendes-
se asjadesse, mis kohe raha sis-
se ei too, siis enne seda pea-
me raha tootma, ehk investee-
rima tootlikesse asjadesse. Kui 
me seda ei saa teha, kui tulu-
maks 20% on kaelas, siis jää-
vad paljud head asjad tegema-
ta. Kui me sotsiaalmaksule pa-
neme lae peale, siis peame leid-
ma kusagilt raha asemele. Meie 
vaates oleks halb, kui see tu-
leks tingimusteta ettevõtte tu-
lumaksu arvelt.

Riigid võiksid parem mõel-
da digimajaduse maksustami-
sele. See oleks koht, kust ühis-
konna vajadusteks praegu ra-
ha peaks võtma. See on prae-
gu kõige suurem proovikivi – 
kuidas maksustada neid, kel-

le vara tekitatakse digitaalselt 
ja kelle tegevuse asukoht pole 
üheselt määratav.

Kas Eestis on ka tekkinud oli-
garhe ja monopole, nii et uued 
tegijad ei pääse turule ligi? Kas 
meie kapitalism on hea tervi-
se juures?

Kadi Pärnits: Kapitalism ei 
toimi siis, kui turul kohtab jõu-
de, millest vaba turg ise üle ei 
saa. Kui riik teeb sihtsuunitlu-
sega hankeid, siis see võib ka 
soodustada teatud monopoo-
lust. Aga väga palju seda ei 
ole, mõnes sektoris ainult. Ei 
saa öelda, et kapitalism oleks 
meil surnud, nii traagiline see 
olukord küll ei ole. Aga kui riik 
oma võimsate hangetega tegut-
seb, siis ta paneb kindlasti osa 
turust lukku. Me ju tahame, et 
meil turul oleks palju nutikaid 
ettevõtteid, sellepärast peaks ka 
kuidagi neid alustamisel toeta-
ma: Nagu ma ütlesin, oleks üks 
võimalus maksusüsteemi täius-
tamine. Me räägime ainult edu-
lugudest, aga unustame ära, et 
kapitalismi tervis sõltub sellest, 
kui lai on see toimetulevate et-
tevõtete põhi.

Guido Pärnits: Eks meil ole 
niisugused kodumaised oligar-
hikesed, õigemini monopolid, 
ega välismaalt siia väikesele 
turule suurt tungi ei ole. Ja 
kõik siin peavad ikka järgi-
ma turu reegleid. Võtame näi-
teks kinoäri. Jah, võibki 
olla üks operaator, 
aga ta saab oma 
pileteid müüa 
just nii kal-
lilt, kui rah-
vas on nõus 
neid ostma. 
Mõnikord 
konkurents 
hoopis tõs-
tab hinda. 
Kui mõelda, kui 
palju on Tallin-
nas kaubanduskes-
kusi, kuhu on investeeri-
tud suurel hulgal betooni. See 
raha tuleb tagasi teenida. Lõp-
pude lõpuks maksavad kõik in-
vesteeringud ju kinni ikka tar-
bijad. Tehakse mitu kauplust, 
mis kõik peavad oma investee-
ringud tasa tegema, kuigi väga 
hästi piisaks ainult ühest teatud 
piirkonnas. Järelikult tõstetak-
se igas poes kauba hinda. Näe-
me, et ka täielik vaba turuma-
jandus võib hinda tõsta. Mina 
Eestis küll ühtegi kurjalt käitu-
vat monopoli ei näe. Me oleme 
liiga pisike turg, et sellised suu-
red oligarhid siin tekiksid. Va-
hel hoopis kasutab mõni riigi-
ettevõte oma seisundit, et mit-
te lasta eraettevõtetel tegutse-
da. No näiteks Eesti Energial 
on mõnikord raske võidelda 
tuuleparkide tegemisel.

Aga üldiselt ei ole see oli-
garhide-monopolide eriti olu-
line teema Eesti ettevõtluses.

Enne koroonaaega kaubandus-
keskusi üha laiendati. Kui paljud 
keskused peavad nüüd hoopis 
uksed sulgema? Kuidas teie Üle-
miste keskusega on?

Guido Pärnits: Vahel arvatak-
se, et keskuste omanikud kurna-
vad kauplusi, et ots-otsaga välja 
tulla. See pole nii, sest eks kes-
kuste omanikud on ju teinud 

kulutusi, ja mitte vähe. Praegu 
on muidugi raske aeg, aga õn-
neks on valitsus hakanud vas-
tutustundlikult ellu viima toe-
tusmeetmeid. Need ei kata mui-
dugi kõiki kulusid, aga aitavad 
ehk siiski kriisist üle saada. Ma 
loodan küll juba mõne nädala 
pärast kuulda hoopis paremaid 
uudiseid. Ma arvan, et majan-
duse kollapsit, nagu möödunud 
kevadel kardeti, kindlasti ei tu-
le. Raskeid aegu on ikka olnud. 
Me oleme üle elanud juba mitu 
kriisi, elame ka selle üle.

Need kriisid on ka majan-
dust omal kombel puhastanud. 
Mõningad nõrgemad tegijad jää-
vad jalgu ja lahkuvad areenilt.

Kui Covid lõpeb, siis enamus 
kaubanduskeskusi siiski toime-
tab rõõmsalt edasi. Ma ei usu, 
et tekib palju kummituskesku-
si, kus rahvast ei käi. Kui mui-
dugi mõned üksikud välja jät-
ta. Näiteks T1 raskused alga-
sid juba ammu enne pandee-
miat ja süüdistada võivad oma-
nikud ainult iseennast, oma va-
learvestusi.

Kuidas mõjutab suurpoode en-
neolematu hoo sisse saanud e-
kaubandus?

Guido Pärnits: E-kaubandus 
üldiselt suuri keskusi kinni ei pa-
ne. Suurpoed jäävad kaubandu-
ses domineerima pikaks ajaks, 
sest neil on võime end vajadu-
sel ümber muuta ja moodsamaks 

kohendada. Kui Ülemiste kes-
kus oleks jäänud selli-

seks, nagu ta pea-
le ehitamist oli, 

siis tal võib-olla 
enam nii häs-
ti ei oleks läi-
nud kui prae-
gu, peale põh-
jalikku uuen-

damist.

Mis on juhtimisel 
tähtis?

Kadi Pärnits: Kõige 
tähtsam on inimkeskne juh-

timine. Ilma inimesteta pole ka 
sind, pole sinu ettevõtet, pole 
raha, mitte midagi ei ole. Kui 
me inimeste töötingimuste pea-
le ei mõtle, siis me võime ha-
kata järele andma ka oma ees-
märkides, kaotame liikumiskii-
ruse, jääme maha ja ei ole kon-
kurentsivõimelised.

Guido Pärnits: Juht on see, 
kes inimesi koos hoiab ja in-
nustab ning suunab. Ta ei to-
hi olla kindlasti mingi mono-
poolne autoriteet.

Ülemiste linnak on ka moodsa-
te tulevikutehnoloogiate testi-
miskeskus. Tehnikaülikooli leiu-
tisi, nagu liiklusandureid teedel 
ja juhita busse, katsetatakse just 
siin. Mis on selle eesmärk?

Kadi Pärnits: Omavalitsus 
saab meie pealt selget tulu nii 
üksikisiku tulumaksu näol kui 
ka sellest, et siin on ka niisu-
gused talentide keskused, mis 
muudavad Tallinna palju rikka-
maks. Ja siin aidatakse arenda-
da ka sellist teadust, mis pea-
gi linna elu mõjutab. Rääkima-
ta omapärasest ja huvitavast 
keskkonnast, mis Ülemistel on.

PÄRNITSAD: Ühiskonna õnn sõltub tema nõrgimate liikmete õnnest

Astmeline  
tulumaks on küll 

õiglane.

Talentide kogunemispaik

"Hoolitseme selle eest, et siin Ülemistel pee-
taks talentide konverentse ja kokkusaamisi," 
ütles Kadi Pärnits.

Pärnitsatele kuulub  kaks haldusfirmat – Mai-
nor Ülemiste ja Tehnopolis Ülemiste. Ettevõtete 
ülesanded on klientide teenindamine, planeerimi-
ne, liikuvusvaldkond Ülemiste linnakus, tõusmas 
on tervise ja rohepool ehk keskkond nende tege-
vuses. Nemad hoia-
vad ka suhteid lin-
naga, millega on et-

tevõtete juhtide sõnul hea koostöö. 
"Meile on oluline, kuidas kogu linn areneb," lau-

sus Kadi Pärnits. "Me oleme mitmete arenduste-
gevuste juures hea meelega ka eestvedajad. 
Meie rõhk on ka talentidel ja hoolitseme selle 
eest, et siin Ülemistel peetaks erinevaid konve-
rentse, kokkusaamisi. Kogu linna arengus ei saa 
kõike teha ainult erarahaga. Näiteks mitmed hari-

dusprojektid, mis on 
olulised, nõuavad ka 
maksumaksja raha." 

jätkub lk 14

"Ettevõtjad saavad väga hästi 
aru, et hea töö eest on vaja kor-
ralikku palka maksta," lausub 
Kadi Pärnits. "Head ja tarka 
tööd vähese raha eest ei saa, 
see pole võimalik." Scanpix
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Me vaatame, et meil siin olek-
sid sellised ettevõtted, kes jak-
saksid ka kriisi ajal korrali-
kult maksu maksta. Äriettevõ-
tetelt maksatavate tööjõumak-
sude poolest on Ülemiste Ees-
tis kolmas linn.

Guido Pärnits: Mainori oma-
pära on algusest peale see, et 
ta pole ise teinud kõiki asju, 
vaid pigem toetanud igasugus-
te uuenduste loomist ja koon-
danud ettevõtlikke inimesi, kes 
neid uuendusi teevad. See on 
meie tugevus ka praegu. Meie 
eesmärk on olla katsetuste kes-
kus ja ühtalsi innustada tead-
lasi igasuguste uuendustega te-
gelema.

Praegu on minu jaoks kõi-
ge põnevam innovatsioon seo-
tud tervisega. Me pole teadla-
sed, kes mõtlevad välja uusi vakt-
siine, aga me tahame arendada 
tervishoidu kui tegevusharu. Ja 
põhiline on see, et viia inimesed 
niikaugele, et nad ei raviks mit-
te tagajärgi, vaid mõtleksid ko-
gu aeg, kuidas säilitada tervislik-
ku eluviisi. See tähendab pidevat 
tervise jälgimist ka asjatundjate 
poolt. Peame haigusi ennetama, 
ja see on üks meie uus tegevus-
suund. Meil on ka linnakus ter-
visemaja ja saame seal seda mõ-
tet arendada. Meil on ka üks ter-
vishoiu idufirma koostööprtne-
riks. Vaatame, mis  sellest välja 
tuleb. Terviseteenused on maail-
mas üks oluline arenguvaldkond 
praegu. Me toetame ja laseme ka 
seda terve eluviisi juurutamist eri 
moel katsetada.

Uuendusteks on vaja palju häid 
ideid. Kuidas meelitate Ülemis-
tele maailma helgemaid päid?

Guido Pärnits: Ülemiste City 
pole ainult kinnisvaraprojekt. 
Meil on energia suund ja kaks 
kooli siin, üks just ingliskeel-
setele lastele. Me tahame siin 
luua keskkonna, mis toetaks 
ka välisspetsialistide Eestisse 
tulekut. Üks küsimus, mis neil 
Eestisse saabumisel on, et mis 
meie lastest saab. Tegime selle 
jaoks kooli, kus saab õppida ing-
lise keeles alates eelkoolist kuni 
gümnaasiumi lõpuni. Ja selle-
ga meie võimalused ei lõpe. Ka 
Mainori kõrgkoolis saab õppida 
inglise keeles. Me toetame sel-
lega ka rakendusliku kõrghari-
duse omandajate Eestisse tööle 
jäämist. Maailm võitleb talen-
tide pärast! Me peame tegema 
oma riigi nii atraktiivseks, kui 
vähegi võimalik.

Kui me jõuame nii kaugele, 
et suurte välisfirmade kontorid 
või uurimisosakonnad tulevad 
Tallinna, nagu näiteks Fujidju 
ja Volkswagen, siis oleme vä-
ga suure asja ära teinud. See 
loob ka kõigile kodustele ta-
lentidele suured arengu-
võimalused.

Mainori aasta-
ne müügitulu küü-
nib üle 20 miljo-
ni, töötajaid on li-
gi 170. Ometi võit-
site te möödunud 
aasta parima pere-
firma tiitli. Olete te 
siis tõesti pereette-
võte?

Guido Pärnits: 
Pereettevõte on 
iidsetest aegadest 
olnud jah selline, 
et perel on maja ja 
seal on allkorrusel 

perele kuuluv pood. Tagaruu-
mis lõikus isa liha, mida müü-
gile panna – selline vürtspood-
niku ettevõte. Või siis ka talu-
majapidamine, kus pere üm-
ber laua sõi ja seal oli ka paar 
sulast. Nüüd on pereettevõte 
mõiste ikka hoopis laiem. Maa-
ilma kõige suurem kaubandus-
ettevõte Walmart on ju ka te-
gelikult tüüpiline pereettevõ-
te, mille osalus ja strateegili-
ne juhtimine on ühe perekon-
na käes. Neid väga suuri pere-
firmasid on veel ja veel ja nad 
võivad mõjutada tervet ühis-
konda. Me lihtsalt pole harju-
nud niimoodi mõtlema.

Teil on suur pere, mis aitab seda 
koos hoida?

Kadi Pärnits: Pere jaoks tu-
leb leida aega. Me kõik taha-
me koos olla ja see hoiabki pe-
ret koos. Käime kõik koos suu-
satamas, rattaga sõitmas, hoia-
me lapselapsi. Tänavu jäi küll 
laste sõit Tartu maratonil ära, 
aga käisime siis kolme täisk-
savanuga. Mina sõitsin küll ai-
nult pool maad, aga mehed te-
gid kogu maratoni läbi. Suvel 
oleme tihti looduses ja see on 
hästi oluline.

Guido Pärnits: Meie pere on 
olnud väga ühtehoidev nii minu 
isa ja ema eluajal kui ka prae-
gu. Ma arvan, et üks saladus 
on ka selles, et me kõik ole-
me pühendunud 
Ülemiste City 

arengule. See hoiab meid ühel  
lainel ja on ka kõigile põnev. Ja 
kui on ka ühised ettevõtmised 
ja hobid, nagu koos reisimine 
ja suustamine ja jalgrattasõit, 
siis on tore. Meil ei ole nii, et 
mees, naine ja lapsed veedavad 
kõik oma puhkust eraldi kusagil 
maailma eri otstes. Kus nii toi-
mitakse, need pole head pered. 
Meie oleme ikka koos.

Ma ei ütle, et tingimata peab 
olema nii, et isa pärandab oma 
ettevõtte pojale, aga kui sa kaa-
sad lapsed juba varakult oma et-
tevõtmistesse ja neil tekib as-
ja vastu huvi, siis nad jäävad-
ki selle juurde.

Paljudes peredes pole niisugust 
ühtsust – mis teie arvates meie 
peresid lagundab?

Kaidi Pärnits: Sellele küsi-
musele on päris raske vastata. 
Tuleb ikka väärtustada oma pe-
re liikmeid ja sellega pead lugu 
ka iseendast. Ja siis ongi kõik 
hästi. Aga eks me oleme ikka 
mihklid teisi arvustama ja kui 
hakatakse aina kritiseerima, 
siis läheb tuju ju ära. Tuleb ik-
ka teistega väga palju arvesta-
da ja iseennast ka tagasi tõm-
mata. Ei saa nii enesekeskne 
olla. Tuleb panustada peresse.

Miks naiste ja meeste palgalõhe 
meil ikkagi probleem on?

Kadi Pärnits: Naised on ik-
kagi enesekriitilisemad ja täht-
sustavad peale raha teisi väär-
tusi. Neile on tähtis pere, aga 
kellel on nii palju energiat, et 

pere kõrvalt teha tippteadust, 
juhtida ettevõtet? Paljudel ei 
ole seda energiat ja peale-
hakkamist. Naised töö-
tavad ka sagedasti nen-
del aladel, kus palk ongi 
väiksem. Kui me tõstak-
sime õpetajate, üldse 
haridussüsteemi ja sot-
siaalvaldkonna palku, 
siis kohe muutuksid 
ka naiste palganumb-
rid paremaks ja see lõ-
he jääks väiksemaks. 

Ja naised sageli ei tahagi hakata 
juhtideks või ise ettevõtet luua.

Kas see juhtimine ei sobi siis 
naistele?

Kadi Pärnits: Sobib ikka. Ma 
näen, et noored tüdrukud tule-
vad juba teiste mõtetega. Mai-
nor Ülemiste Kinnisvara uus 
juht näiteks on naine – Ur-
sel Velve. Ta on väga 
hea juht. Meil on 
juhatuses kaks 
naist, mõle-
mad dok-
torikraa-
diga, nad 
on samu-
ti väga 
head. Ma 
julgustak-
sin tüdru-
kuid mõt-
lema ka nii, 
et kas neistki 
ei võiks saada ühel 
päeval juhid või tippteadla-
sed. Naised ise peaks asja kät-
te võtma ja looma tipptöökoh-
ti ka naistele, et neil oleksid ka 
konkrentsivõimelised palgad.

Milline oli kadunud Ülo Pärnits 
Mainori juhina ja inimesena?

Guido Pärnits: Minu isa Ülo 
oli oma aja inimene. Ta oli jää-
rapäine, kindlasti autoritaarne, 
mis praegusel ajal enam ei pä-

de. Mainor oli tema ajal palju 
juhikesksem, kui ta on praegu. 
Enne oli juht pea kogu ettevõte. 
Nüüd on see kõik inimesed, kes 
seal töötavad. Aga see on selge, 
et omaniku sõna jääb alati pea-
le. Omanik teeb lõpuks otsuse. 
Küsimus ongi selles, kas oma-
nik on piisavalt tark, et kuu-
lata oma inimesi. Aga Ülole 

meeldis siiski teisi ini-
mesi kuulata ja tal 

oli hea vaist. Ta 
tegi õigeid ot-
suseid. Minu 
meelest oli 
ta hästi laia 
silmaringi-
ga inime-
ne, ta luges 
hästi palju. 

Ta oleks sa-
ma hästi või-

nud olla Eestis 
hästi mõjuvõimas 

poliitik. Tõenäoliselt 
oleks ta leidnud oma koha 

ka teadusmaailmas. Ta oli mi-
tekülgne ja edumeelne inimene.

Miline isa teile Ülo oli?
Guido Pärnits: Isana oli ta 

vaatamata oma hõivatusele ik-
ka hea. Ta oskas oma lapsi hästi 
suunata. Keskkooli minnes soo-
vitas ta mul õppida inglise kee-
le klassis. Ta ütles, et varsti on 
Eesti vaba ja siia tulevad välis-

maalased ja sa saad hakata te-
gema palju rohkem, kui sa keelt 
oskad. Paarkümmend aastat ta-
gasi, kui ma olin lõpetanud oma 
toiduketi ülesehitamise, soovitas 
ta mul minna ühele konkursile 
– ja tal oli jälle õigus. Ja tema 
ettenägemise võimet näitas jäl-
le see, et kutsuda Kadi ettevõt-
te juhtkonda. Ta tunnetas väga 
hästi inimeste võimeid ja sai 
aru, kes on milleks võimeline.

Pere oli temale väga tähtis, 
tema algataski meie ühiste suu-
satamiste tava.

Kadi Pärnits: Mainori kõrg-
kool saab nüüd kolmekümneaas-
taseks ja meie koostöö Üloga al-
gas seal koolis. Siis veel meil rah-
vusvahelist kooli ei olnud. Ühel 
päeval kutsus Ülo mind nii-öel-
da pardale ja ütles, et tule ja aita 
meil seda linnakut targemaks te-
ha, sest meil on ju targa äri linn, 
kus inimestel peab olema või-
malus targemaks saada ja ette-
võtetel head võimalused arene-
da. Ma sain aru, mida Ülo ta-
hab, aga ega ta ei teadnud täp-
selt, kuidas seda peaks tegema. 
Mina ka ei teadnud. Ja see kõik 
ongi nii arenenud, et me teame, 
kuhu me tahame välja jõuda, mi-
da me tahame teha. Aga ei tea, 
kuidas seda teha. Ma ütlesin Ülo-
le siis, et olgu, hakkasin vaikselt 
peale. Mõned kuud läksid möö-
da ja Ülo ütels ühel koosolekul, 
et kuule, ma panin sind Mainori 
juhatuse esimeheks nüüd. Nagu 
muu seas teatas seda. Ma ei osa-
nud öelda ei a-d ega b-d. Pärast 
ma ütlesin Ülole, et kui ta niisu-
guseid asju teeb, siis peaks mul-
le teinekord ka ütlema. Ta vaa-
tas mulle sõgeda pilguga otsa ja 
küsis: mis sa veel tahad? Ja ei 
läinud enam paari kuudki, kui 
ta jäi raskesti haigeks ega para-
nenudki enam kunagi. Aga kel-
lele sa kaebad? Tuli minna ikka 
tööle ja edasi tegutseda. Ülo kin-
gad on suured. Suured vist kõi-
kide jaoks ja töö ees on ka suur. 
Praegu aga võime ütelda, et lä-
heb ilusti ja võime paljude asja-
de üle uhked olla.

Milline on Ülemiste ja Maino-
ri tulevik?

Kadi Pärnits: Meie poeg, ars-
tiharidusega Sten on tervise-
maja kokku pannud, kõrgkool 
areneb, samuti rahvusvaheli-
ne kool. Haridus-teadusosa on 
meil hästi oluline. Oleme koos 
linnaga arendanud rahvusvahe-
list maja ja ma näen, et Eesti 
ettevõtjad peaksid mitmes as-
jas suutma ka seljad kokku pan-
na, et kõik koos kiiremini eda-
si liiguksid.

"Meil on ühised huvid ja me aus-
tame üksteist. See hoiab meid 
koos," leiavad Kadi ja Guido Pär-
nits.  Scanpix  

Mis ettevõtte  
juht sa oled ilma 

inimeste peale  
mõtlemata?

Tallinn otse eetris

Tallinna olust ja elust loe iga päev veebis: pealinn.ee

TALLINNA        UUDISED TALLINNA
PANORAAMSIIN TALLINN

Argipäeviti kl 18.45 
Kanal 12

Neljapäeviti kl 21.30
Kanal 11

Pühapäeviti kl 17.30
Kanal 11

"Isana oli Ülo vaatamata oma hõivatusele ikka hea," lausus Guido Pärnits. "Ta oskas oma lapsi hästi suunata. Pere oli temale väga tähtis, tema alga-
taski meie ühiste suusatamiste tava." Albert Truuväärt

algus lk 12–13
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"Senaator, kes sa ka ei 
oleks, selle ukse ees pead 
sa jätma kõrvale kõik eraelu 
tõkked ja takistused, sõpru-
se, poolehoiu, allutama oma 
isiku kogukonna huvidele, 
sest nii nagu sina mõistad 
kohut õiglaselt või ebaõigla-
selt, mõistetakse kohut sinu 
üle viimsel kohtupäeval," on 
kirjas tekstitahvlil raekoja 
seinal aastast 1651.

 Kunstiajaloolane Jüri Kuus-
kemaa rääkis saate "Tallinna pa-
noraam" rubriigis "Heeroldi ju-
tud" Tallinna raekojast. Lisaks 
manitsustahvlile on raekoja sei-
nal ka linna vapid, mis viitavad 
linna esinduslikkusele ja võimu-
kusele. Seintel on veel Saalomo-
ni loole pühendatud piltvaibad, 
mis peaksid kodanikes tekitama 
lootust, et Tallinna linna valit-
setakse sama targalt, nagu tegi 
seda kunagi Saalomon oma rii-
gis, ja see viib linna õitsengule. 

Kuidas kasutati raesaali kesk-
ajal ja mille poolest see erines 
praegusest? Mõned mööbliese-
med on säilinud tänini: riiulid, 
kapid, kus hoiti dokumente, laua-
nõusid ning jooginõusid, sest ruu-
mi kasutati nii kohtumõistmise 
kui ka ametlike arutelude jaoks, 
aga raehärrad einetasid ja lõu-
natasid ning pidasid ka pidusid 
ja korraldasid vastuvõtte. Üks 
pink oli raehärradele, teine oli 
mõeldud bürgermeistritele. Rae-
härra oli eluks ajaks valitud rae 
liige, kes enamasti juhtis üht lin-
naomavalitsuse valdkonda või 
ametkonda.  Bürgermeistrid olid 
rae vanimad liikmed.

Mehe tugevus ja nõrkus
Keskaja inimesed armastasid 

oma argipäevase tegevuse toe-
tamiseks sümboleid ja allegoo-
riaid. Raehärrade pingi ülemisel 
korjul on viis ümmargust medal-
joni, millelt vaatavad vastu oluli-
semad tegelased kristlikust Pant-
heonist. Korju on liigendatud seits-
meks tahvliks, kuni 18. sajandi-
ni oli komme, et ametis oli kor-
raga seitse raehärrat ja kaks bür-
germeistrit, aga kokku oli raehär-
rasid siiski 14 ja bürgermeistreid 
neli. Pooled neist olid ühe aasta 
ametis, ülejäänud ajasid oma elu- 
ja äriasju. Nad olid kõik kaupme-
hed, Suurgildi liikmed – see oli 
niisugune komme, et linna va-
litsesid rahvusvahelise kauban-
dusega tegelevad isikud. Järgmi-
sel aastal need isikud vahetusid. 
Toona oli linnas tõeline omavalit-
sus, palka selle töö eest ei maks-
tud. Palka sai ainult sekretär ning 
hiljem, 16. sajandil, võeti ametis-
se ka jurist ehk sündikus. 

Kuna kohtumõistmisel tuli 
kokku puutuda hea ja halvaga 
ning vooruste ja pahedega, siis 
sedasama ütleb meile ka müsti-
line dekoor ruumis. Raehärrade 
pingil on ühelt poolt mehe tuge-
vus ja teiselt poolt mehe nõrkus 
– see viimane eriti armastusas-

jades. Siin asub ka kõige va-
nem armastuseteemaline skulp-
tuur Eestis. Skulptuur on pärit 
14. sajandi lõpust ning kujutab 
keldi päritolu Tristani ja Isolde 
armastuslugu. 

Mehe jõud on nii tema vap-
ruses kui ka musklites, ning siin 
ongi Vana Testamendi tegelane 
Samson, kes on haaranud lõvi 
lõugadest ja rebib selle lõvi liht-
salt puruks, sealjuures on lõvi ku-
jutatud  ebaanatoomiliselt. Kui 
ta paneks lõuad kokku, siis alu-
mine lõug ei suudaks katta üle-
mist. Samuti on mees üsna 
pulkjalgne ning vaa-
tab lõvist mööda, 
nii et ta ei võta 
seda tegevust 
üldse tõsi-
selt, vaid 
see käib 
tal nagu 
käkitegu. 

Bür-
germeistri-
te pingil on 
veel üks olu-
line sümbol, ni-
melt roosi kujutis. 
See on pärit vana Roo-
ma asjaajamise kombest: kui 
arutati midagi, siis oli laua koha-
le riputatud roos või pandud see 
vaasi. Selle kohta öeldi sub ro-
sa ehk roosi all – kõik, mis seal 
räägiti, pidi jääma saladusse, see 
ei kuulunud avaldamisele. 

Kui vaadata seinal olevasse 
kappi, näeb toredaid hõbedasi 

veinikanne 17. sajandist. Nen-
de kohalolek viitab sellele, et tõ-
siste asjaajamiste kõrval naudi-
ti elu,  manustati häid jooke ja 
toidupalu. "Kui oleme raesaalis, 
siis võime mõelda, et mis kõik 
siin võis juhtuda, aga seda mä-
letaks ainult Vana Toomas, kui 
ta oleks saanud neid kohtumisi 
salvestada," lausus Kuuskemaa.

Eesti või Rootsi kuningad?
Raesaali kõrval asub üks väik-

sem kamber, mille seintel ri-
puvad kuningate maalid. Kui 

nõukogude aja lõpul käisid 
siin ruumis ekskur-

sioonitamas Mih-
hail Gorbatšov 

ja tema abi-
kaasa Rais-
sa, siis küsis 
naine, kas 
piltidel on 
teie Eesti 
kuningad. 
"Vastus oli 

jah. Kuigi sel 
ajal kui neid 

portreesid maa-
liti, Eestis kunin-

gaid ei olnud, õpiti lep-
pima Rootsi omadega," rääkis 

Kuuskemaa.
Kõige olulisem portree kamb-

ris on Rootsi valitseja Gustav Va-
sa oma. "Tumenenud laki alt on 
vaevalt näha tõsine mornivõi-
tu nägu, aga uskuge mind, kui 
see restaureerida, siis muutuks 
ta tunduvalt atraktiivsemaks," 

sõnas Kuuskemaa. Nimelt liitis 
Gustav Vasa Rootsi eri maakon-
nad üheks tugevaks kuningrii-
giks ja sellest algaski Rootsi tõus 
Euroopa provintsist suurriigiks. 

Gustav Vasal oli mitu poega, 
kes said ka kuningateks. Neist 
esimene oli Erik XIV, kes oli 
esimene Rootsi-Eesti kuningas, 
tema järel tuli Johan III ja kol-
mandana Karl IX, kes oli mõnes 
mõttes vastuoluline isiksus. "Ta 
huvitus väga palju kirikuasjadest 
ja oli selles mõttes liiga printsi-
piaalne luterlane," selgitas Kuus-
kemaa. "Ta kuulutas oma riigis, 
et kõik, kes on katoliiklased, tu-
leb maha tappa, kui nad ei loo-
bu oma usust. Peale selle ütles 
ta, et piiblit tuleb võtta sõna-sõ-
nalt, ja kuna Mooses on öelnud, 
et nõiad tuleb põletada, siis me 
hakkame tegema seda ka Root-
sis ja Rootsi provintsides," rää-
kis Kuuskemaa, kuidas Rootsis 
ja ka Eestis 1609. aastal nõidade 
põletamised algasid. "Üks posi-
tiivne joon oli tal siiski – ta oli 
öelnud, et pärisorjus on barbaar-
ne, tuleks ära kaotada, aga sel-
leni ta veel ei jõudnud."

Gustav Adolf plaanis ülikooli 
rajada Tallinnasse

Kambri seinalt leiab ka kunin-
gas Gustav Adolfi portree. Te-
maga seoses on Eestis üsna häid 
mälestusi. "Ta käis siin korduvalt 
ning püüdis hoolitseda niihästi 
tööstuse kui ka hariduse eden-
damise eest," selgitas Kuuske-

maa. "Ta pani tallinlastele ette, 
et kas te ei tahaks rajada ülikoo-
li näiteks tühjaks jäänud nunna-
kloostrisse, aga tallinlased, ru-
malad, olid sellele vastu, ja nii 
avati Tallinnas gümnaasium ja 
ülikooli sai endale Tartu."

Kui Gustav Adolf 1632. aas-
tal lahingus surma sai, siis oli te-
ma tütar Kristiina alles lapsuke, 
nii et ta sai kuningannaks alles 
1650. aastal. Kuningannaks jäi ta 
ainult neljaks aastaks. Tema põ-
hihuvid olid seotud kultuuriga. 
Hiljem loobus Kristiina troonist 
vabatahtlikult ning hakkas ka-
toliiklaseks, mida tema vanaisa 
oleks karistanud väga rangelt. Ta 
hakkas elama Roomas ning ko-
gus antiikseid kunstiesemeid, aga 
Tallinnaga olid tal head suhted.

Rootsi kuningaid on kutsutud 
ka Rootsi lõvideks ja Karl XI oli 
tõesti väga võimas lõviline valit-
seja. "Tema lõi Rootsi riigis korda 
ning ta hakkas taltsutama ülekäte 
liiga võimsaks läinud aadlit,"  ju-
tustas Kuuskemaa. "Nimelt hak-
kas ta läbi viima reduktsiooni ehk 
mõisate ülevõtmist aadlite riigival-
dusesse ja sellega ka pärisorjuse 
kaotamist Balti provintsist. Tõsi, 
ta jõudis sellega vaid algust teha, 
aga tema järglaseks sai Karl XII, 
kes kaotas Rootsi suurriikluse ja ka 
Eestimaa ja Liivimaa provintsid."

Vaata saadet "Tallinna pa-
noraam" igal pühapäeval kell 
17.30  Kanal 11. 

TEATED DETAILPLANEERINGUTEST

HEEROLDI JUTUD: Raekoja 
maalil kujutatud Rootsi kunn 
vihkas nõidu ja orjatööd

Seda, mis  
raesaalis kõik  
juhtunud on,  

mäletab vaid Vana 
Toomas.

Trammid 1 ja 3 
hakkavad taas 
Kadriorgu  
sõitma 
Poska tänava uuendamine on 
jõudnud nii kaugele, et taas 
sõidab tramm nr 3 ja tramm 1 
jätkab liikumist tavalisel mars-
ruudil, samuti lõpeb bussiliini 
nr 8 ümbersõit. Tänava re-
konstrueerimine hõlmab ka 
haljastust: istutatakse 20 
puud, sh  läänepärnad, hobu-
kastanid ja pooppuud. Uuen-
datakse tehnovõrgud ja täna-
vavalgustus ning rajatakse 
sademevee kanalisatsiooni 
torustik. Tööde lepinguline 
tähtaeg on 15. oktoober.

 

Teeremont 
Nõmmel
Esimeses järjekorras alusta-
takse ehitustöödega Raja-
metsa tänaval. Taastusre-
monti tehakse ka Moora ja 
Soone tänaval, Liipri t Naarit-
sa t ja Liipri 33 vahel, Kura t, 
Piibri t Valdeku ja Piibri 4 va-
hel, Lauliku t Laane ja Õitse t 
vahel, Tähe t Vabaduse pst ja 
Tähe 32 vahel, Hõimu t Vaba-
duse pst ja Ränduri t vahel, 
Laulu t Vabaduse pst ja Laulu 
12 vahel, Ugala t Haldja ja 
Taara t vahel, Saha t Hõimu t 
ja Rännaku pst vahel, Sõbra t 
Ränduri t ja Sõbra 15 vahel ja 
Serva tänaval. Tööde maksu-
mus on 1 miljon eurot ning le-
pinguline tähtaeg augustis. 

Botaanikaaed 
ootab laste  
joonistusi
Botaanikaaed kutsub lapsi 
saatma joonistusi kevade 
märkidest looduses. Kõikide 
joonistajate vahel loositakse 
välja kümme perepiletit ja bo-
taanikaaia meeneid, saadetud 
joonistused postitatakse bo-
taanikaaia Facebooki lehele. 
Kevademärkide joonistusi oo-
datakse kuni 12-aastastelt 
(k.a) lastelt 6. maini e-postile 
aed@botaanikaaed.ee. Pildi 
juurde palutakse märkida sel-
le pealkiri, autori nimi ja vanus.

Tallinna Linnavalitsus otsustas 
07. aprilli 2021 istungil:
1. korraldusega nr 357-k:
algatada J. Vilmsi tn 62 kinnistu 
ja lähiala detailplaneering, edas-
pidi ka detailplaneeringu. Pla-
neeritava maa-ala suurus on 
0,26 ha. Detailplaneeringu ees-
märk on määrata J. Vilmsi tn 62 

kinnistu kasutamise tingimused 
ning ehitusõigus 1 maa-aluse ja 
kuni 4 maapealse korrusega (4. 
korrus on katusekorrus) mitme 
korteriga elamu ehitamiseks.

Tallinna Linnavolikogu otsustas 
08. aprilli 2021 istungil:
1. otsusega nr 45:

tunnistada Tallinna Linnavolikogu 
14. juuni 2001 otsusega nr 188 
kehtestatud Tanuma tn, Lõuka tn, 
Vabaõhumuuseumi tee ja Õis-
mäe raba vahelise ala detailpla-
neeringu Taela tn 4b kinnistu 
osas kehtetuks.
2. otsusega nr 46:
tunnistada Tallinna Linnavolikogu 

9. jaanuari 1997 otsuse nr 1 
punktiga 1.2 kehtestatud Tiskre 
elurajooni 1. ehitusjärjekorra de-
tailplaneeringu 2. etapi korrek-
tuur Künkamaa tn 4 kinnistu osas 
kehtetuks.
3. otsusega nr 47:
tunnistada Tallinna Linnavolikogu 
18. juuni 1998 otsuse nr 81 punk-

tiga 1.2 kehtestatud Tiskre tee 
18A kinnistu detailplaneeringu 
Tedrepere tn 8 kinnistu osas keh-
tetuks.

Detailplaneeringutega saab tut-
vuda Tallinna planeeringute re-
gistris https://tpr.tallinn.ee/

Jüri Kuuskemaa tut-
vustab saates "Tallinna 
panoraam" muuhulgas 
raekoda ja selle ruumi-
des rippuvaid maale. 
Teiste hulgas võib 
portreedel näha Tallin-
na valitsenud Rootsi 
kuningaid,  kellest Tal-
linna heerold teab ves-
ta palju põnevaid lugu-
sid.
Tallinna linnameedia
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Noortekirjandu-
se päev "Noor loeb" 
keskraamatukogus

14. aprillil toimus keskraamatukogu ja 
noortekirjanduse ühingu koostöös es-
makordselt noortekirjanduse päev 
"Noor loeb", muu hulgas anti välja kaks 
uut Eesti noortekirjanduse auhinda.

Noortekirjanduse päeva tähistami-
sega on ühinenud ka teised Eesti raa-
matukogud, kelle üritused leiab sot-
siaalmeedias teemaviitega #noorte-
kirjandusepäev. Noortele ja noortekir-
janduse huvilistele pühendatud päev 
on kavas muuta iga-aastaseks tradit-
siooniks.

 

Kunstinäitus  
Salme kultuuri- 
keskuse seinal

Salme kultuurikeskuse fassaadil avati 
järjekordne maalinäitus, seekord on 
autoriks hobikunstnik Heli Loim. Kul-
tuurikeskuse projektsioonnäitus on el-
lu kutsutud, et pakkuda inimestele va-
bas õhus kultuurilisi elamusi olenema-
ta eri piirangutest. Näitus keskendub 
peamiselt maali- ja fotokunsti ekspo-
neerimisele. Kunsti eksponeerimiseks 
tuleb võtta ühendust kultuurikeskuse  
Facebooki lehel või info@salme.ee.

 

Tallinna lastekodu 
kogub raamatu  
jaoks lugusid

Tallinna lastekodul täitus 20. tegevus-
aasta – selle alguseks loetakse viie 
eraldiseisva asutuse ühendamist 2001. 
a. Vanemlikku hoolt vajavate laste eest 
on Tallinnas hoolitsetud aga aastasa-
du. Juubeliaastal ettevõtmiste seas on 
raamatu väljaandmine lastekodus ela-
nud või töötanud inimeste lugudest, 
lastekodu kutsub neid jagama, nagu 
ka fotosid. Loo võib saata enda nime 
all, aga võib jääda ka anonüümseks. 
Raamat "Tallinna Lastekodu 20" ilmub 
oktoobris-novembris ning kõik, kes 
selle valmimisse oma panuse annavad, 
on oodatud esitlusele. Lugusid ooda-
takse Meelis.kukk@tallinnalastekodu.
ee või postiaadressil, märksõnaga 
"Raamat Tallinna Lastekodu 20" (Va-
na-Pärnu mnt 9a, 11614 Tallinn) hilje-
malt 15. juunil. 

LASNAMÄE MUUSEUM  
ALUSTAB LOENGUSARJAGA  
LINNAOSA AJALOOST
Lasnamäe linnaosa valitsus alustab veebiloengute sarja linnaosa 
ajaloost, eesti- ja venekeelsete tasuta loengute käigus tutvustavad 
asjatundjad Lasnamäe ajaloo eri perioode ja aspekte. Sarja saavad 
kõik huvilised vaadata otseülekandes või salvestatuna. Eestikeelsed 
loengud on kavas teisipäeviti, esimene loeng keskendub Lasnamäe 
muuseumi loomisele ja seda peab üks muuseumi asutajatest, aja-
loolane Ivan Lavrentjev. Ülekanne algab 20. aprillil kell 17.30 Lasna-
mäe linnaosa valitsuse Facebooki lehel.

Minu  
TALLINN

Teiste peal viha välja  
elav inimene peaks  
spetsialisti poole  
pöörduma
Näitleja Alina Karmazina
Koduvägivalla teema on minu arvates küllaltki kee-
ruline, siin ainult soovitusest kannatlikum olla näh-
tavasti ei piisa. Palju sõltub tülitsejate iseloomust, 
temperamendist ja harjumustest. Mõnikord või-
vad ju pereliikmed täiesti normaalseks pidada 
seda, mis teistele kummaline tundub. Tavalisel 
kõrvalseisjal on muidugi raske olukorrale hin-
nangut anda. Siiski peaksime olema tähele-
panelikumad. Kui on näha, et üks inimene 
oma vihahooge üldse taltsutada ei suuda, 
tuleks anda talle sõbralikku nõu asjatundjate 
poole pöörduda. Saavutada oskus oma viha 
juhtida võib tulevasi tülisid ennetada. Siis ei 
peaks ka karmimate karistuste peale mõtle-
ma!

• Esimesest üleeuroopalisest ohvriuuringust selgus, et ligi pool Eestis toime pandud füüsilisest vägivallast esi-
neb pereringis. 45% vägivalda kogenuist vastas, et vägivallatseja oli perekonnaliige või sugulane. Pealinn uu-
ris, mis aitaks koduvägivalda ennetada.

NAISTEKAITSJA: Sotsiaalkorterid ja 
julmuri väljakolimine ohjeldab vägivalda

Lapsest saadik  
tuleks õpetada  
suhtlemist ja  
empaatiat
Naiste varjupaikade lii-
du juhatuse liige Eha 
Reitelmann
Tüüpjuhtumeid ei ole, iga 
olukord on erinev. Kuid 
perevägavalda aitaks 
kindlasti vähendada, kui 
lastele juba maast-madalast 
õpetada suhtlemist, viisakust 
ja empaatiat! Kui kodus seda te-
ha ei suudeta, siis anname neid osku-
si lasteaias ja koolis. Koolide tõhusad pe-
rekonnaõpetuse tunnid aitaksid vägivalda 
ennetada süsteemselt. Õpetajatele olek-

sid abiks ka teiste riikide kogemused. Olu-
line on seegi, missugused on 

võimalused leida vajadu-
sel uut elupaika. Riiki-

des, kus kodunt 
sunnitakse pike-
maks ajaks lah-
kuma vägival-
latseja, on ka 
sotsiaalkorteri-
te süsteemid 
rohkem arene-

nud. Vägivallat-
sejagi peab ju ku-

sagil elama! Eesti 
mure on aga sotsiaal-

korterite või odavate elu-
ruumide nappus. Tallinnas pole see 

enam nii suur probleem, kui aga vaadata 
üle Eesti, siis küll.

Lugupidamine  
teiste suhtes peaks 
olema loogiline nagu 
hambapesu
Korvpallur Gerd Kiili
Mis seisund see küll peaks olema, mis 
sunnib nõrgemale poolele füüsiliselt 
haiget tegema? Oskus vägivallast 
hoiduda peaks juba emapiimaga 
kaasa tulema. Naisi tuleb austa-
da, kuid vice versa – naistel tu-
leb ka mehi austada. Võluvitsa ei 
ole, vastastikune lugupidamine 
on minu jaoks nagu hügieen, na-
gu hommikune hammastepesu. 
Austus ja pikk meel ning oskus 
vajadusel keelde hammustada tu-
leb kasuks. Verbaalselt võib ju samu-
ti teisele poolele väga palju haiget te-

ha. Enne sõnade loopimist võiks parem 
peeglisse vaadata! Arvan, et meeste-
rahvas tugevama poolena peaks suut-
ma oma emotsioone paremini kontrolli-
da.

Kaklemise asemel 
mine hoopis jooksma!
Psühholoog Voldemar Kolga
Väiksena suvel maal käies nägin pärast 
kinokülastust pealt poistevahelisi löö-
minguid tüdrukute pärast. Ini-
mesel on soov viia asju lõ-
puni, leida lahendus. 
Mõnele tundub, et 
vimma leevendab 
tubli vops ehk 
arusaamatusele 
paneb punkti 
füüsiline vägi-
vald. Uss jääb 
muidu närima! Si-
semisi pingeid ai-
tab füüsiline aktiiv-
sus tõesti maanda-
da. Meelepaha vala-
takse läänes välja näiteks 

autosid purustades või põletades. Vä-
givallatsejate karmimad karistused 
võivad aga tekitada vimma juurdegi. 
Palju targemini tegutsevad siin need, 
kes tervisespordi harrastajana tülitse-
mise lõpetuseks näiteks jooksma lähe-

vad! Pärast sellist füüsilist 
aktiivsust on ka sisemi-

sed pinged vähene-
nud.

Linnapea Mihhail Kõlvart allkirjas-
tas Tallinna liitumise Euroopa ro-
helise linna kokkuleppega, millega 
seatakse linna õhku, vett, müra, 
elurikkust ja ringmajandust puu-
dutavad eesmärgid. 

Tallinn seab kokkuleppe järgi endale 
viies valdkonnas Euroopa Liidu miini-
mumnõuetest rangemad keskkonnaees-
märgid, mis tuleb 2030. aastaks saavuta-
da. Sealhulgas tuleb parandada linna õhu, 
veekogude ja vee kvaliteeti ja veekasutu-
se tõhusust, vähendada mürataset, toeta-
da linna elurikkuse säilimist ja suurenda-
mist, edendada ringmajandust ja taaska-
sutust, vähendada jäätmeteket ning jäät-
mete prügilatesse ladustamist.  "Meie suu-
reks eesmärgiks on roheline tulevik," ütles 

Mihhail Kõlvart. "Ühe meetmena kasuta-
me võimalust osaleda eri rohekoostöövõr-
gustike tegevustes, sealhulgas pretendee-
rime rohepealinna tiitlile, mis annab mei-
le võimaluse enda tegevusi struktureeri-
da, aga ka õppida teiste Euroopa riikide 
kogemustest ja pakkuda partneritele en-
da välja töötatud lahendusi."

Euroopa rohelise linna kokkuleppe-
ga liitumine võimaldab Tallinnal osa-
leda Euroopa Liidu keskkonnapoliitika 
kujundamises ning koos sarnaselt mõtle-
vate linnade kogukonnaga kaasa aidata 
üleminekut puhtamale ja tervislikuma-
le Euroopale. Loe lähemalt Euroopa ro-
helise linna kokkuleppest Euroopa Ko-
misjoni kodulehelt: https://ec.europa.eu/
environment/topics/urban-environment/
green-city-accord_en
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