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Koolitaja ning terapeut Ivica 
Mägi jaoks oli koroonaajal kee-
ruline toetada oma põhikooli 
lõpetava vanema poja Miko õp-
pimist. "Katsu sa 9. klassi füü-
sikat või keemiat iseseisvalt õp-
pida," lausus ta. "Süsteem nä-
dal kodus, nädal koolis toimis 
nii, et poiss käis koolis ainult 
kontrolltöid tegemas, ning se-
nisel lahtise peaga ja viielisel 
õpilasel läksid hinded kõvas-
ti alla. Olukord oli täiesti ab-
surdne – laps õppis üksi ko-
dus nii kuidas oskas, ja kui ei 
suutnud piisavalt hästi teadmi-
si omandada, tulid halvad hin-
ded! Kohusetundlik noormees, 
kes oli püüdlikult õppinud, oli 
murest murtud." 

Mägi suhtles sel teemal pool 
aastat nii õpetajate kui ka di-
rektoriga, kuid abi ei saanud. 
"Kõige nõmedam on sealjuures, 
et räägitakse, justkui ei mõju-
taks hinded ega eksamid güm-
naasiumi saamist, aga lõpuks 
juhtus meil ikka nii, et reaal-
ainetes tugev poiss kandideeris 
oma gümnaasiumi reaalklassi, 
kuid sinna ei pääsenud, sest 
hinded ei olnud piisavalt head! 
Poiss võeti hoopis humanitaar-
klassi, mis pole aga üldse te-
ma huvi. Kuidas nii saab olla? 
Tema klassis on  mitmeid teisi-
gi tublisid õpilasi, kes ka güm-
naasiumi ei saanud..."

Mägi sõnul hämmastab teda 
enim see, kui halvasti on koo-
lides korraldatud õpilaste toe-
tamine ning kui nõrk on vee-
biõpe. "Õpetajatel oli ometi ae-
ga teiseks koroonalaineks val-
mistuda – mida tehti kõik need 
mullused suvekuud uut õppe-
aastat planeerides? Nii Miko 
kui ka paljud teised lapsed on 
kogu selle lõppeva õppeaasta-
ga psühholoogiliselt väga pal-
ju kannatanud: vaatamata suu-
rele tahtmisele õppida kadusid 
senised head hinded ja see on 
enesehinnangule väga laasta-
valt mõjunud – justkui olek-
sid tugevad õpilased aastaga 
nõrkadeks muutunud." 

Vanemad üritavad siis oma 
laste enesehinnangut üleval 
hoida ja selgitada, et see ei 
ole nende viga. "Õpilaste vaim-
se tervisega ei jõuta reaalselt 
tegeleda," nentis Mägi. "Riik 
võib ju igasugu loosungeid hüü-

da, aga oma teraapiates näen 
lapsi, kes end lõiguvad. Psüh-
hiaatrite juurde nad ei pääse 
– järjekord on pool aastat. Sõ-
num on selline, et saage kuidagi 
hakkama. Kuidas saab hakka-
ma üksikvanem, kelle 14-aas-
tane laps end lõigub?"

Õpimotivatsioon kadus
Mägi sõnul pole tal terapeu-

dina töötatud 13 aasta jooksul 
kunagi olnud nii palju kliente 
kui nüüd. "Lapsed tunnista-
vad, et õpimotivatsioon on ka-
dunud. Mida vastata, kui nad 
küsivad: "Milleks üldse pingu-
tada, kui mu haritud ja edukad 
vanemad on nagunii töötuks 
jäänud? Miks mulle haridust 
üldse vaja on? Mis vahet sel 
enam on, kui oled juba miljon 
aastat kodus istunud, ja istud 
teist sama palju veel?" Tundli-
kud lapsed, kes seni olid õpe-
tajate ja psühholoogide vaate-
väljas, istuvad nüüd oma toas 
psühholoogilises madalseisus 
ja heietavad enesehävituslik-
ke mõtteid. Kui sul juhtumisi 
koroonat ei ole, ootad sa oma 
lapsega EMO-s kaks ööpäeva, 
kuni tema psühhoos vaibub, 
aga arsti vastuvõtuni ei jõuagi. 
Ma saan aru, et meditsiin ongi 
koroonaga üle koormatud, aga 
teisalt on noorte vaimne tervis 
väga suures kriisis. Ma eeldan, 
et sotsiaal- ja haridusministee-

NÕUSTAJA ÕPIRASKUSTEST: Isegi minu viielisel 
pojal käisid kodusõppe ajal hinded kõvasti alla
"Noortel on õppimise motivatsioon kadunud. Nad kü-
sivad, et milleks üldse pingutada, kui mu haritud ja 
edukad vanemad on nagunii töötuks jäänud. Miks mul-
le haridust üldse vaja on?" ütles terapeut Ivica Mägi 
ja lisas, et nii palju kliente pole tal kunagi olnud. "Va-
hed õpitulemustes tugevamate ja nõrgemate õpilas-
te vahel suurenevad nüüd tõenäoliselt veelgi," nentis 
SA Noored Kooli tegevjuht Kristi Klaasmägi. Kas koo-
lid suudavad riigi raha abil koroonaaja  mahajäämust 
kaotada?

rium teevad ees seisva kooliva-
heaja jooksul tõsiseid muutusi, 
et oodatava kolmanda koroo-
nalaine ja järjekordse distants-
õppe saabudes oleksid haridus-
likud lahendused välja töötatud 
ja ette valmistatud."

Igal lapsel mitu  
õpikeskkonda

Ainuüksi eelmise kevade dis-
tantsõppe kogemuse põhjal teh-
tud rahvusvahelised analüüsid 
ütlevad, et kodusõpe jättis lap-
sed õppetöös 0,3-0,9 aastat ma-
ha. Kogenud pedagoog Lauri 
Leesi hindas intervjuus, et esi-
mese viiruselaine ajal oli kaug-
õppe efektiivsus võrreldes kon-
taktõppega 20%, teise ajal aga 
kõigest kaheksa-üheksa. 

Tallinna ülikooli õppekava-
teooria dotsent Maria Erss tõi 
mulluse uuringu "Õpilaste, õpe-
tajate ja lastevanemate toimetu-
lek koroonakriisi aegses kaug-
õppes" varal välja, et üle poo-
le õpilastest ja vanematest olid 
neile pakutud distantsõppega 
enam-vähem rahul. "Siiski kur-
tis 22% lapsevanematest, et lap-
si tuli pidevalt aidata, eriti alg-
klassiõpilasi," lausus Erss. "Ise-
äranis emadele langes töö, las-
te toetamise ja toitlustamisega 
seoses väga suur koormus. Tõ-
siseid raskusi oli mullu haridus-
like erivajadustega laste vane-
matel, kuna erinevalt praegusest 
õppeaastast ei lubatud neid aasta 
eest kooli üks-ühele abi saama. 
Õnneks saadi aru, et sel õppe-
aastal sama teha ei tohi."

Möödunud kevadet pinges-
tas Erssi sõnul ka digikeskkon-
dade segadus. "Õpetaja vaatas 
oma ainest lähtuvalt, et talle so-
biks see või teine platvorm, ega 
mõelnud, et vanem peab kodus 
lapsi juhendama eri keskkonda-
des... ja kui tal on näiteks kolm 
last, kes käivad eri koolides, on 
neid platvorme kümneid, iga-
ühel oma salasõna ja sisselogi-
mine, mis oli tüütu ja keeruli-

ne," rääkis Erss. "Eri keskkon-
dade paljusus on nüüd loodeta-
vasti natuke paranenud, kuid on 
ka selge, et päris ühtset kesk-
konda riiklikul tasemel ei ole 
ega tule." Lõppeva õppeaas-
ta distantsõppes rakendatakse 
varasemast rohkem videotun-
de. "Eelmisel kevadel ei kasu-
tatud neid igal pool ja ühtlaselt, 
ning peredel ei olnud ka piisa-
valt arvuteid ja tehnilist võime-
kust, et Zoomi tunde läbi viia."

Erss möönis sedagi, et aasta 
eest tundus nii õpilastel, õpeta-
jatel kui vanematel entusiasmi 
rohkem jaguvat, kuid nüüd, pä-
rast pikka distantsõpet, on kõik 
osapooled kurnatumad. "Mul on 
parajasti pooleli oma järeldokto-
rantuuri uuring, ning raske oli 
leida koole, kes tahaksid selles 
osaleda," rääkis ta. "Vastuseks 
öeldi, et praegu ei suuda, kuna 
oleme distantsõppega nii vaeva-
tud. Ka vabatahtlikke õpilasi oli 
uuringusse raske leida, kuna sain 
neid intervjueerida vaid Zoomi 
teel. Seega, väsimus on tuntav. 
Vaimse tervise kohta on tehtud 
uuringuid ja leitud, et see hal-
venes, mis on suur murekoht."

Lisaks on Erssi sõnul digisõl-
tuvus suurenenud. "Teismeli-
sed poisid olid juba enne dis-
tantsõpet selgelt riskirühm, kes 
väljas enam üldse ei käinud, 
nad veetsid pikki päevi ja öid 
arvuti taga mängides või suhel-
des. Sel juhul ei ole nad päe-
val piisavalt ärkvel ja puhanud, 
et õppetöös osaleda. Osal neist 
on juba nii raske sõltuvus, et 
nad tuleks ekraanidest üldse 
eemal hoida!"

Sotsiaalne kihistumine
"Haridussilma andmetel jä-

tab Eestis igal aastal oma ha-
ridustee pooleli ligi 3000 noort 
ehk 20% kõigist põhikoolilõ-
petajatest, ja seda enne kesk- 
või kutsehariduse omanda-
mist," ütles SA Noored Kooli te-
gevjuht Kristi 
Klaasmägi 
(pildil). 
"Hari-
duslik 
maha-
jäämus 
oli Ees-
ti tulevi-
ku jaoks 
oluline teema 
juba enne viiruskriisi. Rahvus-
vahelistele uuringutele tugine-
des pakun, et vahed õpitule-
mustes tugevamate ja nõrge-
mate õpilaste vahel suurene-
vad nüüd tõenäoliselt veelgi."

Erss nentis, et praegu pole 
veel teada, kui suur on Eestis 
hariduslik mahajäämus. Küll 
aga on see esialgsetel andme-
tel tekkinud paljudes rikastes 
riikides, näiteks Hollandis ja 
Belgias. Kodusõppe ajal sõltus 
laste toimetulek paljuski kodu-
de ressurssidest ja vanemate 
toest, mida aga kehvemal jär-
jel peredel on vähem pakkuda.

Konsultatsioonifirma Mc-
Kinsey mullu sügisel maailma 

Raskustes õpilaste arv kodusõppe ajal kasvas

• Tallinna ülikooli uuring näitab, 
et õpiraskustes õpilaste arv 
on distantsõppe ajal kasva-
nud. Teisalt leidis 65% va-
nematest ja 76% õpetaja-
test, et lapsed on distants- 
õppe ajal omandanud uusi 
oskusi, mida nad muidu poleks 
saanud. 60% õppijatest ja ka õppe-
jõududest eelistaks tulevikus kombi-
neeritud õpet.

• Kogu maailmas on koolide sulgemise 
ajal Maailmapanga hinnangul kaota-
tud keskmiselt 0,6 kooliaastat. Tallin-
na ülikooli uuringu järgi leidsid vähem 
kui pooled õpetajatest ehk 42%, et 
võrreldes tavapärase õppega oman-
dasid õpilased ainekava materjali vä-
hem. Pooled vanematest hindasid 
lapse toimetulekut võrreldes tavapä-
rase õppega samasuguseks. Lapse 
toimetulekut hindas paremaks ligi 
kolmandik ning halvemaks umbes 
viiendik vanematest.

• Uuringud näitavad, et väga 
hästi sobib distantsõpe 

30%-le õpilastest, teine 
30% ei näe suurt vahet 
kontakt- ja distantsõppe 
vahel, aga 30% lastest 

tunnevad end distantsõppel 
väga halvasti. Tallinna ülikooli 

uuringus hindas 41% õpilastest dis-
tantsõppe tõhususe võrreldes vara-
sema õppekorraldusega samaks, 
31% leidis, et distantsõpe on võrrel-
des tavaõppega tõhusam, ja 28% 
õpilastest pidas distantsõpet vähem 
tõhusaks.

• Konsultatsioonifirma McKinsey on 
hinnanud, et käesoleva õppeaasta lõ-
puks on õpilased matemaatikas 
keskmiselt 5-9 kuud maha jäänud. 

• Hariduslik mahajäämus oli probleem 
juba enne viirusekriisi – aastas jätab 
meil ligi 3000 noort haridustee poo-
leli enne kesk- või kutsehariduse 
omandamist.

eri paigus tehtud uuring tõi väl-
ja, et pandeemia tõttu kanna-
tasid rohkem viletsamal ma-
janduslikul järjel olevad õpi-
lased. Koolides, kus 80% või 
enam õpilasi on pärit leibkon-
dadest, mis jäävad alla vae-
suspiiri, oli õpilaste õppetööst 
mahajäämus umbes 2,5 kuud. 
Seevastu koolides, kus rohkem 
kui 80% õpilastest elab ülalpool 
vaesuspiiri olevates peredes, on 
õpilased umbes 1,6 kuud õppe-
tööst maas. "Euroopa Komis-
joni raportist selgus, et pooltes 
EL-i liikmesriikides on vaese-

Mägi sõnul on vaimsete häiretega teismelisi nii palju, et nendega ei jaksata enam tegeleda.  "Oma teraapiates näen lapsi, kes end lõiguvad," 
märkis ta. "Psühhiaatrite juurde nad ei pääse ja sõnum on selline, et saage kuidagi hakkama. Kuidas saab hakkama üksikvanem, kelle 14-aas-
tane laps end lõigub?" Inca Ojamäe
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matel 4. klassi õpilastel poole 
väiksem tõenäosus omada ligi-
pääsu internetile," lausus Erss. 
"Neil lastel pole ilmselt ka ra-
hulikku ruumi, kus õppida, ega 
piisavalt lugemisvõimalusi. Sa-
muti olid lapsed, kellel nappis 
vanemate tuge ja ressursse, ta-
valiselt juba enne kriisi kehve-
mate õpitulemustega, mis nüüd 
on veelgi langenud."

Sama näitas ka Haridusfoo-
rumi mullune distantsõppeuu-
ring. "Ilmnes, et  tõsistes ras-
kustes õppijaid, kes mulluke-
vadise distantsõppe ajal üldse 

hakkama ei saanud ning õpe-
tajate vaateväljast ära kadu-
sid, oli umbes 10%," mainis 
Erss. "See on märkimisväärne 
arv ning selgelt riskirühm, ke-
da võib ähvardada tulevikus 
koolist väljalangemine." 

Märkimisväärne  
hulk mahajääjaid

Suurbritannias on välja käi-
dud idee pakkuda kriisis enim 
kannatada saanud lastele va-
nemate nõusolekul võimalust  
klassikursust korrata. "Eestis 
on istumajätmine üldiselt vä-

ga harv nähtus võrreldes teis-
te riikidega," nentis Erss. "Meil 
valitseb üldiselt suhtumine, et 
istumajäämine võib tekitada 
hoopis negatiivse topeltefekti 
– kaob motivatsioon ja hinded 
võivad veelgi langeda, ehk see 
ei pruugi olla päästerõngas. Li-
saks on õpilastele tähtis kuu-
lumistunne, et olla oma klas-
siga koos." 

Niisiis peaks istumajätmine 
Erssi kinnitusel olema endiselt 
erandlik nähtus. "Ma ei usu, et 
Eestis seda teed minnakse. Pi-
gem üritatakse viia laps eda-
si järgmisse klassi ja pakku-
da õpiabi." 

Kas kuust ajast, mil õpilased 
said koroonapuhangu vaibudes 
koolis käia, oli õpilastele kasu? 
"Nelja nädalaga ei jõua palju, 
aga ilmselt polnud ka tegeli-
kult palju vaja; pigem on va-
rem õpitu asemel õpitud vähe-
malt Eestis palju sellist, millele 
varem ei pööratud piisavalt tä-
helepanu," lausus Tartu ülikoo-
li Pedagogicumi juhataja, hari-
dustehnoloogia professor Mar-
gus Pedaste. "Niisiis on vaada-
tud üle õpieesmärgid, ja see on 
ainult hea. Ilmselt on varase-
mast paremini arenenud enese-
regulatsiooni, õpi- ja digiosku-
sed. Loodus tühja kohta ei jä-
ta. Kui midagi jääb õppimata, 

küll siis õpitakse selle asemel 
midagi muud."

"Üks väga suure potent-
siaaliga sekkumine oleks õpi-
laste õpi-, suhtlus- ja enese-
määratluspädevuste testimi-
ne kas veel selle kooliaasta 
lõpus või uue õppeaasta algu-
ses," ütles Klaasmägi. "Õpios-
kuste testid aitaks leida koolid 
või klassid, mis enim tuge va-
javad, ning suunata sinna lisa-
ressursse mõjusalt ja tõendus-
põhiselt. Tallinna Ülikoolis on 
olemas ka toetavad program-
mid õpetajatele, kes soovivad 
õpilaste õpioskuseid veel pa-
remini arendada." (Info htt-
ps://www.tlu.ee/hti/opioskus-
te-programmid).

Lapsed ei suudagi ise end 
õppima sundida

Pelgulinna gümnaasiumi di-
rektori Tõnu Piiburi sõnul so-
bis distantsõpe mõnele rohkem, 
teistele vähem. "Mahajäämu-
sed ei on liikunud ühelt õppi-
jalt teisele," lausus Piibur. "Ehk 
et mõnel oli väga hea periood 
just seesama distantsõppepe-
riood, ta sai rahulikult süve-
neda, keskenduda, tal oli aega 
oma asjadega tegelemiseks ja 
tema varasemad nii-öelda hari-
duslikud erivajadused lõppesid 
ära. Samas tekkisid need võib-

olla hoopis sellisel õpilasel, kel-
le jaoks situatsioon oli liiga uus 
ja ehmatav ja ta ei saanud sel-
les hakkama."

Haridusteadlaste hinnangul 
on üks võimalik mahajäämu-
se põhjus meie koolilaste nõrk 
enesejuhtimise oskus. Uutes 
oludes tuleks faktiteadmiste 
kõrval lastele õpetada ka se-
da, kuidas õppida, paraku po-
le seda meie koolides seni vä-
ga detailselt tehtud. "Meil on 
vaja saada ennastjuhtiv õppi-
ja tööle ja toimetama nii, et ta 
terve elu õpiks," lausus Piibur. 
"Ja et tal oleks piisavalt alus-
fakte ja ta tuleks nende fakti-
de maailmas toime. Mitte et 
ta peaks tundide viisi istuma 
klassiruumis koos teiste õpi-
lastega ja siis vaatama, et kas 
ventilatsioon on või ei ole."

TLÜ haridusteaduste insti-
tuudi nooremteadur Õnne Uus 
tõdes, et koroonaperiood on 
nõrgad küljed meie haridus-
maastikul esile toonud. "Te-
gelikult ei ole me ju ette val-
mistanud õppijaid selliseks ene-
sejuhitud õppimiseks. Ehk siis 
nad sattusid ikkagi suhteliselt 
ootamatult sinna olukorda, ja 
mitte ainult õpilased, vaid ka 
õpetajad, koolid ja ka pere-
konnad."

Uus viitas ka sellele, et sageli 
ootame oma lastelt liiga palju. 
"Kui täiskasvanu on suuteline 
ise juhtima oma mõtlemist, sa-
mal ajal planeerima ja kontrol-
lima ka oma õppimist, siis lap-
sed ei suuda seda teha lihtsalt 
põhjusel, et nende aju kontrolli-
piirkond, mis aitab ennast juh-
tida, on veel välja arenemata," 
selgitas Uus. "See on siis ees 
aju osa, mis areneb kõikidest 
ajupiirkondadest kõige kauem."

Laste õppekoormuse lisami-
sega kriitilises olukorras tuleks 
olla ettevaatlik, teha seda vas-
tavalt iga lapse võimekusele ja 
väikeste osade kaupa. "Oluline 
on, et laps, keda uuesti ree pea-
le aidatakse, jääks ka vaimselt 
terveks," ütles Uus. "Ehk siis 
õppija koormus tuleks jagada 
väikesteks ampsudeks ja anda 
seda tükikaupa."

Kas laagritest on kasu?
Distantsõppega tekkinud 

hariduslünkade leevendamisse  
huvihariduslaagrite abil, mil-
leks haridus- ja teadusminis-
teerium eraldab kuus miljonit 
eurot, Erss oma sõnul väga ei 
usu. "Kolme- kuni viiepäeva-
sed õpilaagrid ei lapi neid au-
ke kindlasti," nentis ta.  "Su-
velaager on sotsialiseerumise 
mõttes ju tore koht, aga pike-
ma ajaga tekkinud hariduslün-
kasid peab ka lappima pikema 
ajaga, kiirkorras seda teha ei 
saa. Võiks kaaluda tasandus-
kursuste pakkumist koolides 
ja ülikoolides, kuid eks siin ole 
probleemiks riigipoolse rahas-
tamise küsimus."

NÕUSTAJA ÕPIRASKUSTEST: Isegi minu viielisel 
pojal käisid kodusõppe ajal hinded kõvasti alla Kesklinnas 

uued  
rattahoidjad

Kesklinna paigaldati uued 
jalgrattahoidjad, need oota-
vad kasutajaid Hobujaama tä-
naval Forumi keskuse juures, 
Musumäe tugimüüri ääres 
oleva parkla serval ning Kesk-
linna valitsuse ees Nunne 18. 
Samuti paigaldati rattahoid-
jad kolme parki: Politseiaeda, 
Falgi ja Tuvi parki. Eelnevalt 
sätiti Pärnu mnt 82 bussipea-
tuse juurde viis Bikeep ringi-
kujulist rattahoidjat ning Kale-
vi staadioni kõrvale lisandus 
kümme sama tüüpi hoidjat. Li-
saks asetatakse suvel tänava 
remondi käigus Tatari 64 Rimi 
kaupluse ja uuskasutuskesku-
se vahele kümme Extery kaa-
rekujulist rattahoidjat.

Linn ootab  
kasutatud  
maske kogu-
miskastidesse

Linn paigutab avalikku ruumi 
100 spetsiaalselt ühekordsete 
maskide kogumiseks mõel-
dud kogumiskasti, et vähen-
dada plastijäätmetena käitlu-
sest kõrvale jäävate maskide 
hulka. Kokku kogutud maskid 
viiakse ümbertöötlusesse ja 
neist saab tooraine uutele 
plastmassist toodetele nagu 
näiteks torud. Maskide kogu-
miskastid hakkavad paiknema 
vaktsineerimiskeskustes ja 
muudes kohtades, kus roh-
kem rahvast liigub: tervishoiu-
asutustes, spordi- ja kultuuri-
asutustes, muuseumides ning 
sotsiaalhoolekande asutuste 
sisse- ja väljapääsude lähedal. 
Esialgu saadetakse maske 
taaskasutusse aasta lõpuni.

 

Tallinna Soojus 
likvideeris  
ohtliku reostuse 
ja rajas roheala

AS Tallinna Soojuse tellitud ja 
OÜ Crushteci teostatud ligi 
veerand miljonit maksnud 
tööd Haraka 7A on lõpetatud. 
Lammutati kinnistul asunud 
hooned koos vedelkütuse-
hoidlaga, likvideeriti pinna-
reostus ning rajati haljasala, li-
saks viidi kinnistult ära ka liig-
ne killustik, eemaldati maha-
võetud puude kännud ja juu-
red. 1400 m2 suurune roheala, 
mis asub kooli ja lasteaia va-
helisel alal, on nüüdsest linna-
elanikele avatud. 

Mida on olukorra  
parandamiseks tehtud?
Kursused  
lõpetajatele
Nii põhikooli lõpueksamite kui 
ka riigieksamite sooritajad 
said võimaluse osaleda üli-
koolide pakutavatel tasuta 
kursustel, mis on mõeldud 
toeks koolides läbiviidavale 
õppetööle. Põhikoolilõpetajad 
said matemaatika, gümnasis-
tid matemaatika, eesti keele ja 
inglise keele kursuseid.

Arvutid kodusõppe jaoks
Haridus- ja teadusministee-
rium on eraldanud lastekaitse 
liidule kokku 0,9 miljonit eurot, 
et soetada koolidele arvuteid, 
mida laenutada distantsõp-
peks õpilastele. Abivajajad on 
liit paika pannud koos omava-
litsustega. Kokku soetatakse 
ligikaudu 2600 arvutit, mida 
koolid saavad õpilastele laenu-
tada. 289 kooli on saanud 
2005 arvutit. Lisaks tarniti mai 
jooksul koolidesse veel 471 ar-
vutit ning 180 arvuti tarne jääb 
uude kooliaastasse. Lisaks on 
kodanikualgatuse ja lastekait-
se liidu kogutud annetustega 
aasta jooksul vahendatud vä-
hemalt 2300 arvutit. See tä-
hendab, et koos HTM-i eralda-
tud toetusega on abi saanud 
vähemalt 4900 õpilast.

Õpetajatele toe  
pakkumine
Üliõpilased abiõpetajatena: 
Tartu ülikooli ja Tallinna 

ülikooli üliõpilased on koolides 
ja lasteaedades toeks abiõpe-
tajatena. Soovi abiõpetajana 
koole/lasteaedu toetada on 
avaldanud 353 üliõpilast. Abi-
õpetajana on töötanud 126 
üliõpilast 85 koolis ja laste-
aias.
 
Asendusõpetajad
Riigi abiga on pakutud kooli-
dele asendusõpetajate tuge – 
asendusõpetajate program-
miga (ASÕP) on liitunud ligi 
1500 asendusõpetajat.  Sel-
leks on antud 47 500 eurot.
 
Tugiliin:
• Haridustöötajatele suuna-

tud tugiliinile 735 0760 vas-
tasid õpetajatele kogemus-
tega psühholoogid. 

• Rajaleidja veebilehel vastas 
ka veebipsühholoog, kuidas 
kiirelt muutuvas olukorras 
õppetööd toetada, samuti 
sai tuge noorte vaimse ter-
visega seotud teemadel.

• Igas vanuses noored saa-
vad helistada ööpäev läbi 
töötavale Lasteabi telefoni-
le 116 111. Lasteabi pakub 
ka võimalust suhelda vee-
bichati vahendusel.

Mägi sõnul on vaimsete häiretega teismelisi nii palju, et nendega ei jaksata enam tegeleda.  "Oma teraapiates näen lapsi, kes end lõiguvad," 
märkis ta. "Psühhiaatrite juurde nad ei pääse ja sõnum on selline, et saage kuidagi hakkama. Kuidas saab hakkama üksikvanem, kelle 14-aas-
tane laps end lõigub?" Inca Ojamäe

Järgneb lk 4
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Haridus- ja teadus-
ministeeriumi ase-
kantsleri Kris-
ti Vinter-Nem-
valtsi (pildil)
sõnul ei ole 
suviste õpihu-
vi laagrite ees-
märk siiski mit-
te lünkade täitmi-
ne, vaid vaimse tervi-
se õpihuvi turgutamine. "Ka 
väikesed eduelamused on õp-
pimise seisukohast väga olu-
lised ning aitavad uuele koo-
liaastale vastu minna parema 
tundega," lausus ta. "Lisaeel-
arvega eraldatud laagritoetu-
se peamine siht uue õppeaas-
ta eel on võimalikult paljude-
le lastele ja noortele õppimi-
seks positiivse eelhäälestuse 
pakkumine."

Toetust saab kasutada kuni 
2021. aasta lõpuni ehk laag-
reid on võimalik selle eest 
korraldada ka sügis- või tal-
vevaheajal. "Õpetajate tähe-
lepanekute kohaselt on moti-
vatsioonilangust kõige enam 
tunda just koolivaheaegade 
eel, mil väsimus võtab õpirõõ-
must lõivu ning distantsõpe 
on seda olukorda võimenda-
nud," tähendas Vinter-Nem-
valts. "Millise eagrupi, aine-
valdkonna ja pädevuste aren-
damisega tegeleda, jääb taot-
lejate otsustada. Teame nii 
kogemuste kui ka uuringute 
põhjal, et kriisis kannatavad 
enim niigi haavatavatesse ris-
kirühmadesse kuuluvad lap-
sed ja noored, ning just nei-
le mõeldud laagritel on taot-
luste hindamisel eelis."

Rohkem tähelepanu  
igale õpilasele

Kindlasti eeldab selline 
metoodika aga individuaal-
set lähenemist õpilasele, mil-
leks meie koolides ei ole pii-
savalt ressurssi. Ehk siin on 
vähemalt ajutiselt abi toetu-
sest. Võimalike mahajäämus-
te tasandamiseks on haridus-
ministeerium eraldanud koo-
lidele kokku 6 miljonit eurot, 
mida kasutada õpilaste järele-
aitamiseks. Raha saavad koo-
lid õpilaste arvu pealt, 40 eu-
rot õpilase kohta, ja seda saab 
kasutada oma äranägemise 
järgi. Haridus- ja teadusmi-
nister Liina Kersna sõnul ta-
hetakse sügisest suurendada 
laste pearaha, et koolid saak-
sid tegeleda just nende noor-
tega, kes on distantsõppe tõt-
tu maha jäänud. Sügiseks on 
valitsus plaaninud tegevusi, 
et laste õpilünki tasandada. 

Tallinna haridusameti ju-
hataja Andres Pajula tunnis-
tas, et haridusministeeriumi 

toetus ei ole küll suur, kuid 
loomulikult on igasu-

gune toetus teretul-
nud. "Selle raha 
eest saab näiteks 
neljaks kuuks pal-
gata poolteist õpe-

taja ametikohta või 
natukene rohkem," 

lausus ta. "Seda raha 
jagub eelkõige nende õpi-

laste toetamiseks, kes seda 
enim vajavad." 

Raha järele aitamiseks
Kalamaja põhikooli hin-

nangul võiks seda raha ka-
sutada individuaalseks järele-
aitamiseks, kuid veelgi enam 
aitaks lapsi huvihariduse soo-
dustamine – paraku seda tea-
tavasti hoopiski kärbitakse. 
"Ehk saab toetada veelgi roh-
kem õpilasi, kes vajaksid ka 
näiteks individuaalseid tunde, 
üks-ühele aega õpetajaga. see 
on väga kallis ressurss ja see 
on jällegi hädavajalik," nentis 
kooli sotsiaalpedagoog Mar-
garita Vähejaus. "Teine asi 
on ikkagi huviharidus, lapsed 
peavad saama sellega tegele-
da. Kui aga õpilasel ongi ai-
nukene tegevus kool, siis ta 
mandub ära."

Pelgulinna gümnaasium 
plaanib raha kasutada sel-
leks, et sügisest luua uus kooli-
nädala süsteem õpilastele ala-
tes neljandast klassist – neli 
päeva koolis ja üks päev dis-
tantsõppel.

"Distantsõpe sellel koroo-
naperioodil kestis nagu lõpu-
tult. Meil ei olnud võimalust 
tulla kokku ja tagasisidesta-
da seni õpitut," lausus Pii-
bur. "Nüüd tahame teha nii, 
et seame endale eesmärgid, 
siis läbime need eesmärgid 
distantsõppel, üksi, kesken-
dudes ja süvenedes, uurides, 
grupitöid tehes või mis iga-
nes viisil, ja siis tuleme koo-
li tagasi, analüüsime tehtut ja 
seame uusi eesmärke." 

Haridusministeeriumil 
puudub seni süsteemne üle-
vaade sellest, millises mahus 
mahajäämust ikkagi on. "Kui 
selguvad põhikooli lõpueksa-
mite ja ka riigieksamite tule-
mused, saab nende põhjal jä-
reldusi teha," lausus minis-
teeriumi alus- ja põhihari-
duse osakonna juhataja Liina 
Põld. "Aga eks tunnetus on, 
et lapsed õpivad ka tavaolu-
korras tegelikult väga erine-
vas tempos. Selle toetuse mõ-
te on just soodustada rohkem 
individuaalsust ja väiksema-
tes gruppides õppimist."

Reid algas kell üks kahes 
põhilises kohas, mis paistavad 
silma invakaardiga parkijate 
rohkuse poolest, ja vältas õh-
tuni. Need on Aia ja Uue tä-
nava piirkond vanalinnas ning 
kõrgete klaashoonetega Maakri 
kvartal. Õhtul kella viieks oli 
politsei ära võtnud kaheksa in-
vakaarti, kuid reid veel jätkus.

Tegemist polnud kaugeltki 
ühekordse kampaa-
nia või hoogtöö-
ga. Invakaar-
tide kasu-
tamise õi-
gust kont-
rollib po-
litsei au-
tojuhtidel 
kogu aeg, 
aga va-
hel on va-
ja ka suure-
mat kammi-
mist. "Ainuüksi 
mina olen sel keva-
del hoiule võtnud kaheksa 
kaarti, ja mõnel juhul on nende 
omanik juba meie hulgast lah-
kunud," ütles reidi juht, Lää-
ne-Harju politseijaoskonna en-
netusspetsialist, vaneminspek-
tor Arno Lauk.

Puudega sugulane  
saabub kaugelt

Puudega inimese parkimis-
kaarti ei anta välja mitte auto-
le, vaid nägemis- või liikumis-
puudega inimesele. Seda tohib 
kasutada vaid puudega inime-
se sõidutamisel, kui teda aida-
tes on vaja kusagil keelatud ko-
has peatuda või parkida. Kõi-
ge sagedamini kuritarvitatak-

se nn invakaarti aga nõnda, et 
see võetakse puudega sõbralt 
või sugulaselt ning kasutatak-
se mugavaks parkimiseks iga-
päevasel töölkäimisel.

Kui reidi algus Aia tänaval 
ei paistnud rikkujate tabamise 
mõttes paljutõotav, sest mõned 
kontrollitud parkijad olid tõe-
poolest puudega ja seega par-
kisid õigesti, siis peagi jõuti 
esimese rikkujani.

Uuel tänaval parkinud Ro-
veri omanik esitas tavapärase 
versiooni, mida politseinikud 
sageli kuulevad. Kokku ole-
vat lepitud kohtumine puude-
ga sugulasega, aga too ei il-

munud kohale. Kui politsei 
oma andmebaasi kau-

du kaardiomani-
ku üles oli ot-

sinud, lubas 
too taksoga 
kohale saa-
buda. Kui 
aga puu-
dega ini-
mest au-
tos või au-

to lähedu-
ses, näiteks 

mõnes ümb-
ruskonna asutu-

ses 10-15 minuti tee-
konna raadiuses ei viibi, siis 

ei tohiks kaarti kasutades par-
kida.

Ilmselgelt oli autoomanikust 
naisterahvas jahmunud ja när-
viline temale osutatud tähele-
panu pärast. Lisaks mupo ja 
PPA ametnikele osalesid reidil 
ajakirjanikud. Kõikide taoliste 
juhtude asjaolude selgitamine 
võtab aga aega. Ühendust tuleb 
saada kaardi omanikuga, ku-
na aga too peab kusagilt kau-
gemalt kohale sõitma, on sel-
ge, et tegemist on rikkumise-
ga. Tavaliselt tähendab see, et 
politsei võtab kaardi hoiule.

Korrakaitseametnikud kutsu-
vad taolisi suure puudega inime-

"Puudega inimese kaardiga parkinud neiu väitis, et oli 
toonud vanaema Revali kohvikusse – vanaemale he-
listades aga selgus, et neiu oli käinud hoopis trennis," 
rääkis politsei vaneminspektor Arno Lauk tüüpilise loo 
nn invakaardi kuritarvitamisest. Mupo reidil koos riigi-
politseiga selgus, et näiteks Maakri kvartalis võib ko-
hata iga päev puudega inimese kaardiga kalleid auto-
sid, millega ilmselt pole ühtki  abivajajat kohale toodud, 
vaid käiakse sealsetes noobelmajades tööl.

INVALIIDIDE TÄNAVAD: Sajad terved 
juhid pargivad puuetega inimeste kohale

Kodusõpe süvendas lastel digisõltuvust. Scanpix

Virkko  
Lepassalu
virkko. 
lepassalu@ 
tallinnlv.ee

se kontsentratsiooniga parkijate 
piirkondi irooniliselt invaliidide 
tänavateks. Tallinna tuntuimad 
"invaliidide tänavad" on Maak-
ri, Uus, Tornimäe, Lai, Vene. 
Kui nüüd baarid taas avatakse, 
lisanduvad Müürivahe jt lõbus-
tuskohtade piirkonnad.

Praeguseni hall alla
Maakri tänava kõrghoonete 

kandis avanes kella kahe pai-
ku tavaline pilt. Politseinikud 
kontrollisid viit nn invakaardi-
ga parkijat, kellest kolm osu-
tus õigeks ja kaks kahtlaseks.

"Eks korralikke leidub sa-
muti," nentis mupo vanemins-
pektor Aljona Hutrov. Tõepoo-
lest, puudega inimese kaardiga 
väljakutsuvalt kõnniteel parki-
va uuema ja kalli BMW juht, 
kellega politseinikud vestlesid, 
osutus igati õigeks, sest on tõe-
poolest puudega.

"Juhuseid, kus inimesed tões-
ti ei ole endale selgeks teinud 
kaardi kasutamise aluseid, lei-
dub ikka väga harva," tõdes va-
neminspektor Arno Lauk. "Ül-
diselt ikka teatakse. Mõnedel 
juhtudel oleme kutsunud ini-
mese politseisse vestlusele. Siis 
esineb vahel piinlikke olukor-
di. Oli juhus, kus invakaardiga 
parkinud neiu väitis, et oli too-
nud liikumispuudega vanaema 
Revali kohvikusse – vanaema-
le helistamisel aga selgus, et 
neiu oli käinud hoopis trennis."

Arno Lauki sõnul on polit-
sei eesmärk autojuhte puude-

15-minutilisest 
teekonnast  

kaugemal viibiva 
puudega inimese 
kaardiga ei tohi 

parkida.

Kellele ja kuidas antakse puudega inimese 
parkimiskaart?
• Parkimiskaart an-

takse välja puudega 
isikule, mitte sõidu-
kile.

• Seda tohib kasutada 
ainult kaardi saanud 
isiku sõitudeks ja 
parkimiseks.

• Kui kaart kaotatakse või varastatak-
se, tuleb sellest teatada kaardi välja 
andnud omavalitsusele.

• Puudega inimese parki-
miskaardi väljastami-
seks tuleb esitada oma-
valitsusele sotsiaalkind-
lustusameti puude ot-
sus paberil või puude 
kaart liikumis- või nä-
gemispuude kohta, 3X4 

foto ja isikut tõendav dokument
• Parkimiskaardi taotlust saab esitada 

ka elektrooniliselt.

Kui politseinikud märkavad nn invakaardiga parkijat, siis sageli nad helistavad ja uurivad, millise puudega isiku ja kuhu on kaardi kasutaja kohale toonud. Aleksandr Gužov

Algus lk 2–3
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Siselinna kalmistu uus ta-
vandihoone pakub kabelit 
80-150 inimesele ning või-
malust kujundada seda 
vastavalt oma maitsele.

Aadressil Toonela tee 7 asuv 
hoone valmis möödunud nä-
dalal. Avar ja helgetes tooni-
des tseremooniasaal mahutab 
ligikaudu 80 inimest, vajadu-
sel isegi kuni 150. Saali ees on 
valgusküllane siseõu. Eri tasa-
pindadel asuvat klienditeenin-
dussaali ja tavandiruumi ühen-
dab omavahel kaldteega kori-
dor, kust omakorda pääseb gar-
deroobi ja tualettruumidesse. 
Nii saab mugavalt liikuda ka 
ratastooliga. Linlaste teenin-
damiseks on ette nähtud 229 
m2, millest enamiku hõlmab 
kabel ja väiksema osa perso-
nali tööruumid. Osa hoonest 
on ehitatud kahekorruselise-
na ning seal asuvadki kalmis-
tu töötajate olmeruumid, lao-
ruum ja väiketehnika garaaž.

Räägi oma mure ära!
Kalmistute eest vastutava 

Kadrioru Pargi direktori Ain 
Järve sõnul võivad linlased tel-
lida kõiki matuse- ja kalmistu-
teenuseid juba tänasest. "Ko-
he avamise päevast alates me 
veel kõiki teenuseid ei käivita, 
püüame inimesed uute ruumi-
de ja oludega ära harjutada ning 
teha kõik, et töö hakkaks uues 
kohas laabuma," selgitas Järve. 
"Kui varem oli nii, et inimene 
sai kalmistu kontoris oma ma-
tuseprobleemid enam-vähem 
ära lahendatud, siis 22. juu-
nist püüame hakata juba uues 
majas kõiki neid asju üle linna 
tegema. Uus ongi see, et nüüd 
on inimestel võimalik ühes ko-
has asjad korda ajada, kuna ta-
vandimajas töötavad vastavad 
klienditeenindajad. Samuti saab 
võtta ühendust telefoni teel." 

"Teenindussaalis võib inime-
ne rääkida oma 
mure ära, seal 
on võimalik ka-
dunukest ära saa-
ta, nõustamist saa-
da ja tellida haua-
platsi korda tege-
mise teenus," lisas 
abilinnapea Kalle 
Klandorf.

"Juhul kui ini-
mene pöördub en-
diselt matusebü-

roosse, saab ta seal kohe bro-
neerida meie juurde aja, mil-
lal me ta vastu võtame ja ära 
kuulame. Püüame täita inimese 
soovid kõige osas, mis puudu-
tab matusetseremooniat meie 
uues nüüdisaegses kabelis," lau-
sus Järve.

Teenindussaalis saab  tutvu-
da ka kalmistu ajalooga, seal 
asub asjakohane väljapanek.

Ühtki apsakat olla ei tohiks
Kabelis on Järve sõnul või-

malus tellida meelepärane ruu-
mikujundus, mis vastaks ini-
meste soovile ja kõikidele usu-
vooludele "Me võime lähedas-
telt küsida, kas lahkunul 
või neil on mõni lem-
miklill, mis natu-
kenegi leeven-
daks valu. 
Saame siis 
seda kujun-
duses ar-
vestada," 
rääkis Jär-
ve. "Arvan, 
et me suuda-
me rahuldada 
nii luterlaste, ka-
toliiklaste  kui õige-
usklike  inimeste soove. See 
oleks nende kõigi jaoks ka al-
ternatiiv kirikule, sest uus tava-
ndimaja annab ruumide kujun-
damisel palju võimalusi.  Meie 
juurde võib tulla kirikuõpetaja 
ja toimetada kiriklikku tsere-
mooniat kabelis. Teeme vasta-
vad lilleseaded, asetame küün-
lad ja kõik muu, mis vaja. Meilt 
saab tellida muusika ning esma-
kordselt on Tallinna kabelis või-
malus suurel ekraanil näidata 
kadunukese kohta pildigaleriid 
jm tema elulooliste andmetega. 
Või saame seada taustaks liht-
salt soovitud pildi. Need loovad 
täiesti uusi võimalusi võrreldes 
praeguste kabelitega ja lisavad 
hüvastijätutseremooniale inim-
likku soojust ja hinge. See või-
maldab ka väga intiimset ja in-
dividuaalset lähenemist, mis 

aitab kadunuga väärikalt hü-
vasti jätta."

Kadrioru Pargi asejuht kal-
mistute alal  Jana Liiv avaldas 
lootust, et uus kabel hakkab 
tööle juuli alguses. "Siis oleme 
veendunud, et seal ei saa ühte-
gi apsakat ette tulla. Usume, et 
uus maja on heas asukohas ja 
inimestel on mugav sinna tul-
la. Tahame oma võimaluste pii-
res igati inimestele vastu tulla, 
soovigu nad siis kas kirstuma-
tust või tuhastamist."

Uue kalmistuhoone ümbrust 
ilmestavad väiksed taiesed  ja 
pimedal ajal sobiv valgustus. 
Mõeldud on ka mugavale ko-

halejõudmisele, läbimõeldud 
liiklusskeem arvestab 

nii autojuhtide kui 
ka jalakäijatega.

Järve sõnul 
jääb ta uue 
majaga igati 
rahule. "Tu-
lemus on pä-
ris lähedane 

sellele, mil-
lisena me uu-

si tingimusi ette 
kujutame," ütles ta. 

"Vähetähtis pole meie 
jaoks seegi, et Siselinna kal-
mistu töötajatel on nüüd nüü-
disaegsed töö- ja olmeruumid."

Turvaline meeleolu
Abilinnapea Eha Võrk üt-

les, et tublid töötajad on pa-
remad ruumid igati ära teeni-
nud, sest nende töö pole ker-
gete killast ja see võib mõjuda 
meeleolule. "Jätkuvalt sedalaa-
di tööd teha pole väga hinge-
kosutav," tõdes Võrk. "Tähtis 
on, et töötajatel jätkuks hinge-
jõudu leinajaid toetada ning ise 
samuti lahkeks ja heaks inime-
seks jääda." 

Siselinna kalmistu tavandi-
hoone projekteeris Corson OÜ 
arhitektuuribüroo Järve ja Tuu-
lik idee järgi. Montreco OÜ 
alustas ehitust aprillis 2020, 

tööd läksid maks-
ma ligikaudu 1,72 
miljonit eurot.

Muidugi säili-
vad Tallinnas ka 
teised kalmistu-
kabelid ja neis-
ki on võimalik 
edaspidi tradit-
sioonilisemal ja 
lihtsamal viisil 
lahkumistsere-
mooniaid kor-
raldada.

Uues kalmistuhoones 
saab tellida kõiki 
teenuseid ühest kohast

Osa hoonest on ehitatud kahekorruselisena ning seal asuvad  
kalmistu töötajate olmeruumid, laoruum ja väiketehnika garaaž.

Seinale 
saab kuvada 

lahkunut mee-
nutavaid  
fotosid.

Tavandihoone suur tseremooniasaal.

ga inimese kaartide kasutami-
se osas korrale kutsuda. Tege-
mist on n-ö halli alaga. Karis-
tust rikkumise eest ei ole sea-
duses ette nähtud. "Samuti ei 
näe ükski õigusakt ette kaardi 
tühistamist," lisas Lauk.

Sel taustal võib lisada, et 
nii mupo kui ka riigipolitsei 
ametnikud on kaartide kuri-
tarvitamisega maadelnud aas-
taid. Põhiline mure, et kaardi 
väärkasutamise eest ei saa ka-
ristada. Seni puudub ka üle-
riiklik andmebaas invakaar-
tide kohta. Iga omavalitsus, 
kes invakaarte välja annab, 
peab selle kohta enda isiklikku 
andmekogu. Näiteks kui kaa-
rt on välja antud kusagil Lõu-

na-Eestis ja sellega pargitak-
se Tallinnas, kujuneks kaar-
di väljaandmise ja omaniku 
tausta selgitamine pikaks ja 
aeganõudvaks. 

Süsteemi on kavas muuta
Lihtsalt öeldes heitleb riigi-

politsei profülaktiliste vestluste 
abil tervete ja täies elujõus ini-
mestega, kes on kaardi kelleltki 
laenanud või üürinud. Kaardid 
võetakse rikkumise korral, kui 
parkimine pole seotud puude-
ga inimese aitamisega, hoiule. 
Mupo saab parkimistrahvi teha, 
kui kaardi kasutusõigust riku-
takse. Sotsiaalkindlustusameti-
ni on aga jõudnud ka andmeid, 
kus kaarti on võltsitud või on 
seda müügiks pakutud.

Riigi sotsiaalkindlustusame-
ti äriteenuste nõuniku Aika 
Kaukveri sõnul on aga kavas 
nn invakaartide süsteemi muu-
ta. Nii on majandus- ja kommu-
nikatsiooniministeeriumis et-
tevalmistamisel liiklusseadu-
se muutmise eelnõu, mille üks 
osa puudutab ka puudega ini-
mest teenindava sõiduki par-
kimiskaardi kasutamise regu-
latsiooni täpsustamist.

Kaartide väärkasutamise 
vähendamiseks on kavas  keh-
testada selged reeglid, seda 
koos kontrolli- ja karistusvõi-
malustega. "Samuti nähakse 
eelnõuga ette, et kohalike oma-
valitsuste asemel hakkab kaar-
te väljastama sotsiaalkindlus-
tusamet, mis annab võimaluse 

keskse registri loomiseks," lau-
sus Kaukver. Nii saaks väljaan-
tud kaartide üle arvestust pida-
da. Liiklusseaduse muudatuste 
jõustumine on praeguse seisu-
ga kavas 2022. aasta jooksul.

Eestis leidub ümmarguselt 
100 000 nägemis- või liiku-
mispuudega isikut. Aastas an-
nab sotsiaalkindlustusamet ko-
halikele omavalitsustele edasi 
jagamiseks keskmiselt 10 000 
kaarditoorikut. Seega moodus-
tavad puudega inimest teenin-
dava sõiduki parkimiskaardi 
taotlejad aastas orienteeruvalt 
10% kogu sihtrühmast, kellel 
on selle kaardi kasutamise õi-
gus. Tallinnas on üle 5300 keh-
tiva kaardi.

Kui politseinikud märkavad nn invakaardiga parkijat, siis sageli nad helistavad ja uurivad, millise puudega isiku ja kuhu on kaardi kasutaja kohale toonud. Aleksandr Gužov

Kõige enam puudega inimeste kaardiga parkijaid peaks leiduma haig-

late läheduses. Paradoksaalselt on neid palju hoopis vanalinnas ja 

Maakri ärikvartalis. 
Aleksandr Gužov
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"Mis sul kotis on?" uudis-
himutseb õue tulnud 14-aasta-
ne David (nimi muudetud) oma 
kasvataja Janne koti poole kii-
gates. Nähes seal märkmikku, 
ütleb poiss, et tema tahaks ka 
endale sellist. "Küüned!" pa-
neb noormees järgmiseks tä-
hele kasvataja erksat küünela-
kitooni. Oma tähelepanelikku-
sega märkab ta alati ka kellegi 
uut soengut. Edasi pärib David, 
kas ta peatset meelelahutusau-
hindade saadet tohib telerist lõ-
puni vaadata. See tundub talle 
väga oluline olevat, ja kuuldes, 
et tal lubatakse saadet vaadata, 
rõõmustab poiss siiralt. Lisaks 
räägib ta, et talle meeldib siin 
elada, ning meenutab 
hiljutist grilliõhtut 
oma kasvataja 
maakodus ja 
sünnipäe-
vapidu las-
tekodus. 
David no-
pib ühe 
lastekodu 
aias kas-
vava pipar-
mündilehe-
kese ning toob 
selle kõigile nuu-
sutada. 

Poisi viimase kahe aasta 
arengut võib Tallinna lastekodu 
Mustamäe üksuses pidada tõeli-
seks edulooks. "Kahe aasta eest 
olid Davidi agressiivsus ja vägi-
vald igapäevased," kirjeldas Mus-
tamäe üksuse (endise nimega imi-
kute ja puuetega laste maja) juht 

Anne-Ly Mendel. "Arsti juures 
ja koolis käimine oli tõeline et-
tevõtmine. Samas õues mängi-
vate turvakodu titade alale pidi 
ehitama aia ümber, sest karde-
ti poisi halba käitumist. Siis aga 
tuli tööle Janne..."

Kasvataja Janne Aas asus töö-
le kuue füüsilise ja vaimse puu-
dega lapse perre. "Töövestlusel 
öeldi mulle, et kuna peres on ag-
ressiivne laps, pean olema val-
mis vägavallaga toimetulekuks. 
Mina vastasin, et ega ma rutiin-
set tööd tahagi," meenutas ta. 

Palu andeks ja lepi ära
Kasvataja töögraafik näeb 

ette seitse 24-tunnist vahetust 
kuus. "Tõepoolest, algul olid 
meil lõputud maadlused ja kart-
sin, mis  olukorrad kõik võivad 
tekkida," rääkis Janne. "Loo-
mulikult pani toona 12-aastane 
noormees mind proovile, aga ma 
juba teadsin, et iga uue tööta-

ja saabudes käibki algul sõda 
ja teineteisega tutvu-

miseks ja harjumi-
seks kulub paar 

kuud."
Mende-

li sõnul on 
see üksja-
gu loomu-
lik, et kui 
asendus-
perre tu-

leb uus laps 
või töötaja, 

kukub mõneks 
ajaks kokku kõik, 

mis varem üles ehita-
tud. "Siin majas pead oma te-

gevustes iseäranis rahulik ja jär-
jepidev olema ning endale tead-
vustama, et lapsed ei tee kõike 
seda tahtlikult, vaid lihtsalt ei os-
ka oma emotsioone muudmoodi 
välja elada," selgitas ta. "Maad-
leme selle maadluse ära, ja ma 

"Töövestlusel öeldi mulle, et kuna peres on agres-
siivne laps, pean olema valmis vägavallaga toimetu-
lekuks. Mina vastasin, et ega ma rutiinset tööd taha-
gi," meenutas Tallinna lastekodu kasvataja Janne Aas. 
"Nüüd see poiss kallistab, tema sõnavara on arene-
nud, ta räägib, kuidas koolis läheb, ning me arutleme 
paljude asjade üle." Kõnealune noormees jt lastekodu 
hoolealused said Mustamäel endale nüüd uued pere-
ruumid.

Nüüd on tubadesse ning ko-
ridoridesse planeeritud tõs-
tukid, et oleks lihtsam puue-
tega lapsi ja noori tõsta voo-
dist välja ja tagasi.

17. juunil avati pidulikult Tal-
linna lastekodu Mustamäe majas 
(Sõpruse pst 248) uued pereruu-
mid neljale perele. Abilinnapea Be-
tina Beškina selgitas, et see koht 
on koduks raske ja sügava puude-
ga lastele, praegu elab seal 21 last.

"Tegemist on lastega, kes va-
javad erilist hoolt ja hoolitsust 
ning selleks ka vastavaid tin-
gimusi," ütles ta. "Uutes pere-
ruumides on loodud tavapära-
sele kodule võimalikult sarna-
ne keskkond, kus lastega tege-
leb pühendunud ja professionaal-
ne personal. Endistest rehabili-
tatsiooniruumidest sai teraapia-
keskus, kus laste arengut hak-
kavad toetama tegevus- ja loov-
terapeudid, logopeedid, eripeda-

googid ja teised spetsialistid. Sa-
muti saavad lapsed füsioteraapia 
protseduure, mis on nende hea-
oluks hädavajalik." 

Kui varem olid ruumid välja 
renditud, asub lastekodu nüüd 
ise teenuseid pakkuma, kesken-
dudes traumeeritud lastele. Mui-
dugi saavad teraapiakeskusest 
abi ka teised lapsed, noored ja 
vanemad.

Lastekodu asub endise laste-
aia tüüphoones, mis võeti kasu-

tusele 1968. aastal. Varem oli 
seal pereruumides kolm maga-
mistuba lastele, töötajatel puu-
dus oma tuba, samuti olid ruu-
mid vanad ja räsitud. Uutes pe-
reruumides on lastele neli ma-
gamistuba, elutuba, töötajate 
ruum, vannituba ja duširuum, 
mõlemas WC. Kui varem pidid 
kasvatajad ratastoolides lapsi ise 
tõstma, siis nüüd on tubades-
se ning koridoridesse planeeri-
tud tõstukid, et oleks lihtsalt ja 

Lastekodu Mustamäe maja sai uued pereruumid

LASTEKODU KASVATAJA: "Pahasid" 
lapsi tuleb märgata, mitte maha kanda

ei hakka pärast enam meenuta-
ma ega halvustama halva käitu-
mise pärast."

Tasahaaval muutus David ra-
hulikumaks. "Keegi hakkas te-
masse uskuma," lausus Mendel. 
"Kogu meie organisatsioonikul-
tuur oli varem teine." 

Nüüd on Janne lisaks kasva-
tajaametile ka poisi vabataht-
lik tugiisik. "Me käime minu 
maakodus ja grillime seal, tal-
vel kelgutasime," ütles ta. "Da-
vid kallistab, tema sõnavara 
on arenenud, ta räägib, kuidas 
koolis läheb, ning me arutleme 
paljudest asjadest. Ka poisi va-
naema käib külas. Tuhande tü-
kiga  puslesid paneb David nii-
moodi kokku, et peale ei vaata-
gi. Ja pisikestel, kelle ala piirati 
esmalt aiaga, võtab poiss nüüd 
käest kinni – ta tahab tunda, 
et on oluline."

Janne rõhutas, et nö paha-
sid lapsi tuleb märgata, ja mitte 
maha kanda. "Alati peab õpeta-
ma, kuidas andeks paluda ja ära 
leppida," mainis ta. "Kui midagi 
halba ongi juhtunud, ei ole see 
maailma lõpp." 

Tänaseks on Mustamäe ma-
jas kujunenud vahvaks tradit-
siooniks eri peod: suve alguse 
pidu, kooli alguse pidu, jõulu-
de tähistamine, rahvakalendri 
tähtpäevad. "Need on elemen-
taarsed asjad, mida peab laste-
le pakkuma, et nad tunneks end 
hästi," toonitas Janne.

Lemmik on Tormise muusika
Sõpruse pst 248 maja 22 kas-

vandikust on lisaks 14-aastasele 
Davidile suuteline rääkima vaid 
üks – 19-aastane pime noormees 
Marek. Sarnaselt oma noore-
male sõbrale kinnitas ka tema, 

Tallinna lastekodu Mustamäe  üksuse juhi Anne-Ly Mendeli (vasakul) ja kasvataja Janne Aasa jutu järgi on poisist, keda väiksemad lapsed kartsid, kasvanud lastekodus igati sõb-
ralik noormees.  Ilja Matusihis

Haaberstis  
aitab korda hoi-
da turvafirma
Haabersti linnaosas aitab 
nüüd avalikku korda tagada 
turvafirma, see asub tegutse-
ma  kohtades, kus enim prob-
leeme avaliku korra rikkumi-
sega. Turvateenust osutatak-
se iga päev ning see sisaldab 
nii jalgsi kui ka autoga patrulli-
mist. Suurema tähelepanu alla 
on võetud Nurmenuku ja Jär-
veotsa kaubanduskeskuste 
piirkond ning aktiivse kasutu-
sega puhkealad nagu Õismäe 
tiigi pargiala ning spordi- ja 
mänguväljakud. Neljakuuline 
leping turvateenuse osutami-
seks on sõlmitud turvafirma-
ga Articard OÜ.

 

Lauluväljakul 
valmis kümne 
aasta järel  
uus ehitis

Tudengite võistlustööna arhi-
tektuurse lahenduse saanud 
paviljon Aste on osa rajata-
vast lauluväljaku külastuskes-
kusest. Paviljoni arhitektid on 
tudengivõistluse võitjad, 4Ar-
hitekt nime all tegutsevad Lin-
da Li Arro, Rasmus Ink, Liisbe-
th Põldre ja Anete Samelselg. 
Hoone ehitas Enska Ehitus 
OÜ, projekti maksumuseks 
kujunes 73 620 eurot. Ehitust 
rahastas linn. Praegu paku-
takse paviljonis külastajatele 
võimalust kergeks kehakinni-
tuseks ja sealt saab osta 
discgolfi raja pääsmeid, tulevi-
kus on samast võimalik soe-
tada ka suveniire ning laulu-
väljaku külastuskeskuse 
pääsmeid.

 

Uued gaasibus-
sid valmistab 
Solaris 
AS Tallinna Linnatransport 
(TLT) kuulutas välja hanke-
võitja veel 150 surugaasil sõit-
va keskkonnasõbraliku bussi 
ostmiseks, et peagi vuraks lin-
na tänavatel kokku 350 gaasi-
bussi. Hanke võitis Solaris 
Bus & Coach. "Kui linnaliinidel 
sõidab seniste diiselbusside 
asemel 350 surugaasibussi, 
on veeremi keskmine vanus 
langenud 9,5 aastalt viiele 
ning tänu sellele väheneb ka 
ühistranspordi jalajälg kesk-
konnale," sõnas abilinnapea 
Andrei Novikov. Aastaks 2025 
loodetakse jõuda olukorrani, 
kus linna tänavatel ei sõidaks 
enam ühtegi diiselbussi. 2022 
jõuab liinile 100 surugaasil 
töötavat linnaliinibussi Solaris 
Urbino CNG ning võimalus on 
optsiooniga osta veel 50 sa-
masugust sõidukit.

Lapsed  
ei tee kõike  

tahtlikult, nad  
ei oska end välja 

elada.

Krista Kiin
krista.kiin@ 
tallinnlv.ee
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LASTEKODU KASVATAJA: "Pahasid" 
lapsi tuleb märgata, mitte maha kanda

et talle meeldib siin. Marek õp-
pis Tallinna Heleni koolis, peab 
väga lugu Veljo Tormise muusi-
kast ning mainis end unistavat 
Braille kirjutusmasinast, mida 
kasutavad pimedad. "Mina ei 
taha ära kolida," teatas noor-
mees kohe pärast terekäe ula-
tamist. "Sa ei pea kuhugi mi-
nema, siin ongi sinu kodu," kin-
nitasid talle Anne-Ly ja Janne 
kordamööda. Noormehe ilmsel-
ge mure osutab aastaid kestnud 
traagikale, mis ootab vanemliku 
hoolitsuseta jäänud raske ja sü-
gava puudega lapsi täisealiseks 
saades. "Kui tavalisel lastekodu-
lapsel on lootust ning eri toetus-
meetmete abil võivad nad oma 
elamise muretseda, ei lähe siit 
majast keegi iseseisvalt elama," 
nentis Janne. "Kohalik omava-
litsus peab nad hooldekodudes-
se paigutama."

Nüüd paistab valguskiir ometi 
ka nendele noortele. "Kui Meelis 
Kukk sügisel meie juhataja ame-
tisse astus, tõime välja valukoh-
ti, millisel rajal enam edasi minna 
ei saa," rääkis Mendel. "Võtsime 
Jannega jutuks, et Mustamäe ma-
ja lapsed, kes ellu ei asu, võiksid-
ki jääda meie majja oma inimeste 
keskele – esialgu oma perre, kuid 
kui neid tekib rohkem, moodus-
taksime noorte pere. Ühtlasi jät-
kaksime nende aitamist rehabili-
tatsiooniteenustega." 

Nii ongi nüüd otsustatud: 
enam ei anta 18-aastaseks saa-
nuid hooldekodudesse. "Süstee-
mi on võimalik muuta, kui ette-
otsa tulevad inimesed, kes võta-
vad lastekodu kasvandike edasi-
se elu oma südameasjaks," tun-
nustas Anne-Ly lastekodu uut 
juhti ja linna toetusmeetmeid. 
"Oleme õnnelikud, et meil on 

arendamisel ilus meelteaed ning 
uus maja saab olema kaasaeg-
sete võimalustega. Lapsed saa-
vad seda nüüd kõike täie rinna-
ga nautida! Suur tänu ka Musta-
mäe linnaosa valitsusele – elan 
ise Mustamäel ja näen, kui pal-
ju uusi projekte on arendamisel. 
Männi park saab uueks, mitmed 
mänguväljakud on omandanud 
uue kuue!"

Eriliste laste ja eriliste  
töötajate maja

Rõõmsaid sündmusi jagub 
Mustamäe majas veelgi: äsja val-
mis esimene etapp maja uuendus-
test, tänu millele muutub hoo-
ne senisest märksa sobilikumaks 
puuetega lastele. "Meil on neli 
peret, iga pere saab nüüd suure-
ma ja uuendatud kodu," rääkis 
Janne. "Ratastoolilastele tulevad 
kirjutuslaudade asemel kummu-
tid, mugavad kott-toolid ning en-
nekõike tõstuksüsteem, mis või-
maldab lapsi paremini voodist 
välja ja vannituppa pesema ai-
data, ilma, et töötajad neid tõst-
ma peaksid. Lisaks saab olema 
uus mööbel, põrandaküte, töö-
tajatele puhkeruum ja oma pe-
semisvõimalused." 

Seintele lisavad kodutunnet 
laste joonistused. Anne-Ly sõ-
nul on tegemist oluliste arengu-
tega ka seetõttu, et hakatuseks 
küsiti töötajate arvamust, mida 
nad tahaksid remonditud poo-
les näha, arvestades lapsi, kes 
ühte või teise korterisse elama 
asuvad. Õuealale tulevad spet-
siaalsed kiiged ratastoolilastele. 
Täielik edulugu – sammuke tsi-
vilisatsiooni poole!" Janne lisas: 
"See ongi nüüd siin laste kodu."

Enam ei ole Mustamäe ma-
jas pidevat pereheitmist. "Linn 
võib ju kasvõi mitu maja ehita-
da, kuid kui pole inimesi, kes ta-
haksid oma tööd südamega te-
ha, pole ka neid losse vaja," tõ-
des Mendel. Pikki aastaid vahe-
tus töötajaid pidevalt. Lastekodu 
uue juhiga on ometi kord muu-
tunud ka töötajatesse suhtumine 
ning tõusnud ausse nende väär-
tustamine. Rohkem on hakatud 
kasutama vabatahtlikke abista-
jaid. "Tippjuhi tähelepanu tööta-
jatele on ülioluline," nentis An-
ne-Ly. "Meelis Kukk saadab pea 
iga päev koolitusvõimalusi, mis 
on töötajatele suur motivaator."

Jaanika Valk
jaanika.valk@tallinnlv.ee

"Lapsed tuleks kahe doo-
siga vaktsineerida kooli-
aasta alguseks, et uuest 
kooliaastast ei peaks kart-
ma enam koolide kinnipa-
nekut," ütles perearst 
Karmen Joller. Nüüd saab 
kaitsesüstimisele regist-
reerida ka 12-15-aastaseid 
lapsi.

Jolleri sõnul on see uudis 
väga teretulnud. "Lapsed küll 
ei nakatu kergesti, kuid nad 
võivad nakkust täiskasvanute-
le edasi anda," lausus ta. "Mi-
nu arvates tuleks lapsed kahe 
doosiga vaktsineerida kooliaas-
ta alguseks, siis ei peaks enam 
kartma koolide kinnipanekut."

Viroloogiaprofessor Andres 
Meritsa sõnul põevad lapsed 
Covid-19 küll täiskasvanutest 
kergemini, kuid samas ei saa 
öelda, et nende puhul on tege-
mist "nohuga". "Eestis on Co-
vid-19 tõttu haiglaravi vajanud 
ligi 200 last ja ligi 20 lapsel on 
pärast läbipõdemist tekkinud 
raskekujuline ja potentsiaalselt 
eluohtlik haigus MIS-C," nentis 
Merits. "Seega on üsna selge, et 
vaktsiiniga seotud potentsiaal-
sed ohud on lastel palju väik-
semad, kui viiruse nakkusega 
seotud ohud."

Merits toetas Jolleri seisu-
kohta, et lapsed tuleks enne uut 
kooliaastat vaktsineerida. "Ees-
tis käivad koroonaviiruse levik 
ja koolivaheajad käsikäes," nen-
tis ta. "Uuel õppeaastal ei ole 
koolide kinni-lahti töötamine 
enam aktsepteeritav."

Aeg pole veel teada
Covid-19 vaktsineerimise 

töörühma liikme Marje Oona 
sõnul on Pfizeri vaktsiin Co-
mirnaty seni ainus, mis sobib 
kliiniliste uuringute põhjal juba 
vähemalt 12-aastastele. "Pfize-
ri vaktsiini uuringud 12-aastas-
te ja vanemate inimeste hul-
gas on läbi viidud," märkis ta. 
"Euroopa ravimiameti hinnan-
gul on vaktsineerimisest saadav 
kasu kõigis uuritud vanuserüh-
mades suurem kui võimalikud 
kõrvaltoimed." 

12-15-aastastele sobivat Pfize-
rit on pakkuda Harjumaal, Ida-
Virumaal, Jõgevamaal, Järva-
maal, Lääne-Virumaal, Pärnu-
maal, Raplamaal ja Tartumaal.

Merits valdas lootust, et sel 
suvel saab ka Moderna vaktsiin 
loa, et sellega saaks süstida vä-
hemalt 12-aastaseid. Tema sõ-
nul on Moderna lõpetamas kat-
seid 12-17-aastaste vaktsineeri-
misel ning kõigi eelduste koha-
selt saadakse seejärel ka luba.

Täiskasvanudki hoogsa-
malt vaktsineerima

Meritsa sõnul pole ühest vas-
tust küsimusele, kas karjaim-
muunsuse saavutamine on või-
malik ka lapsi vaktsinee-
rimata. "Arvestades 
viiruse kohastu-
misvõimet ja 
üha paremi-
ni leviva-
te varian-
tide ilmu-
mist on vas-
tus pigem, et 
ei ole," lau-
sus ta. "Seni 
on kõik viiruse 
poolsed üllatused 
olnud paraku ebameel-
divad, nii et põhjust liigseks 
optimismiks pole."

Seepärast tuleb nii lastel kui  
täiskasvanutel end võimalikult 
kiiresti vaktsineerida lasta. Lin-
napea Mihhail Kõlvarti sõnul on 
vaktsineerimiste arv viimasel 
ajal paraku märkimisväärselt 
kahanenud. Praegu on Tallin-
nas esimese süsti saanud 45% 

elanikest, kuid sellest ei pii-
sa massiimmuunsuse tekkeks. 
"Tundub, et eelmise aasta suvel 
me selle unustasime, ja sügisel 
tuligi viiruse teine laine," lau-
sus Kõlvart. "Nüüd ongi õige 
aeg mõelda selle peale, kuidas 
sügisene viiruse levik ära hoi-
da, ja pole midagi efektiivsemat 
kui vaktsineerimine."

Linnapea sõnul on linna toel 
üles seatud vaktsineerimiskes-
kused ja kindlasti toetab linn 
neid rahaliselt ka edaspidi. "Tal-

linn käivitas ka sotsiaalkam-
paania, mis kutsub ini-

mesi vaktsineeri-
ma," ütles Kõl-

vart. "Kasuta-
ge võimalust, 
sest ressurss 
on selle al-
la juba pan-
dud, vaktsi-

neerimiskes-
kused tööta-

vad ja oleks vä-
ga kurb, kui me ei 

suuda seda ressurssi sa-
japrotsendiliselt ära kasuta. Ju-
hime tähelepanu ka sellele, et 
esimene süst ei anna piisavat 
kaitset Tulge vaktsineerima!"

 Eestis on vähemalt ühe doo-
siga vaktsineeritud 533 431 ini-
mest, vaktsineerimine on lõpe-
tatud 368 163 inimesel. Täisea-
listest on vähemalt ühe doosiga 
vaktsineeritud 49,2%.

Tallinna lastekodu Mustamäe  üksuse juhi Anne-Ly Mendeli (vasakul) ja kasvataja Janne Aasa jutu järgi on poisist, keda väiksemad lapsed kartsid, kasvanud lastekodus igati sõb-
ralik noormees.  Ilja Matusihis

Koroona pole 
ka lastele mingi 

nohu.
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Kuidas saab vaktsineerimisele 
registreeruda?
• Koroonaviiruse vastasele 

vaktsineerimisele saavad 
registreeruda kõik vähemalt 
12-aastased kodanikud di-
giregistratuuris www.digilu-
gu.ee või riigi infotelefoni 
1247. Lastele pakutakse 
Pfizeri vaktsiini.

• Alaealiste eest peab vaktsi-
neerimisaja broneerima va-
nem või ametlik hooldaja 
ning soovitatav on ka, et 
vaktsineerimisel saadaks 
teismelist täiskasvanu. 
Vaktsineerimiseks tuleb õi-
gel ajal broneeritud paika 
kohale minna, kaasas isikut 
tõendav dokument. Pfizeri-
ga vaktsineerimisel tuleb 
kuue nädala pärast teha ka 
teine doos, selle aeg antak-
se esimese doosi tegemisel.

• 12-15-aastastele sobivat 

Pfizeri vaktsiini on pakkuda 
vaktsineerimist läbi viivates 
raviasutustes Harjumaal, 
Ida-Virumaal, Jõgevamaal, 
Järvamaal, Lääne-Virumaal, 
Pärnumaal, Raplamaal ja 
Tartumaal. Vanematele ini-
mestele on saada vabu ae-
gu üle Eesti.

• Häirivate vaktsineerimis-
järgsete kõrvaltoimete tek-
kimisel tuleb ühendust võt-
ta perearsti infotelefonil 
1220.

• Tallinnas ootavad vaktsi-
neerima näiteks keskused 
Sõle spordihoones ja Lää-
ne-Tallinna kekshaiglas, kul-
tuurikeskuses Kaja, Põhja-
Eesti regionaalhaiglas, di-
abeedikeskuses, Ida-Tallin-
na keskhaiglas ja Qvalitas 
Arstikeskuses.

PROFESSOR: Laste 
süstimiseta pole 
karjaimmuunsus võimalik

ergonoomiliselt võimalik lapsi-
noori tõsta voodist välja ja ta-
gasi. Ruumide planeeringuid on 
muudetud avaramaks ja valgus-
küllasemaks.

Uueneb siseviimistlus, asen-
datakse kõik tehnosüsteemid, 
soojustatakse vundament ja te-
hakse muid töid. Lifti sai ka pe-
reruumide osa, nii et nüüd on 
majas kaks lifti. 

Järgmisena valmib hoovis 
meelteaed koos erivajadustega 

laste mänguväljakuga. Maja tei-
ses ehitusetapis valmivad täien-
davad teraapiakeskuse ruumid, 
uuenevad väikelaste turvakodu 
ruumid ning luuakse ruumid 
ööpäevaringsele erihoolekande 
teenusele ja hoiukodu raske ja 
sügava puudega lastele. Laste-
kodu ühes peres elab neli kuni 
kuus last kasvatajate hoole all 
tavapärast pereelu.

Kogu maja saab valmis hilje-
malt veebruaris 2022.

"Mustamäe pe-
remajades ela-
vad lapsed va-
javad erilist 
hoolt ning ka 
vastavaid tingi-
musi," ütles abi-
linnapea Betina 
Beškina.
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A lles see oli, kui vaid eakatele mõeldud kaitsesüstimi-
se ajal ka nooremad inimesed vaktsineerimiskeskusi 
ründasid, lootes nö leti alt oma esimese sutsaka kätte 
saada. Kus on need inimesed nüüd? Praegu, mil isegi 

12-aastaseid juba vaktsineerima oodatakse, on kaitsesüsti hu-
viliste arv Tallinnas märgatavalt kahanenud.

Tallinnas on  esimese süsti saanud 45% elanikest, kuid sellest 
ei piisa massiimmuunsuse tekkeks. Kas tõesti tekitab inimestes 
millegi vastu huvi vaid see, kui see miski, nt vaktsiin, on kee-
latud või kättesaamatu?

Viroloogiaprofessor Andres Merits räägib tänases Pealinnas, 
et koroona pole ka lastele mingi nohu. Jah, hoopis vaktsineeri-
mise kõrvalnähud on nohu võrreldes sellega, mis viirus inimese-
ga teha võib. Ka kardetud trombi saamise oht on viiruse mõju-
ga võrreldes üliväike. Ma ise olen juba oma kaks vaktsiinikorda 
kätte saanud. Esimesel korral vaevasid mind öösel pärast süsti 
saamist külmavärinad ja kerge palavik. Magada eriti ei saanud, 
kuid hommikuks vaevused lõppesid. Samas võinuks haigestumi-
ne viia mind haiglasse hingamisaparaadi alla ja tükiks ajaks tööst 

eemale. Ka haiguse kerge kulu 
korral oleks mind võinud ta-
bada suisa paar kuud kestvad 
järelnähud nagu pidev väsi-
mus, hingamisraskused, halb 
enesetunne ja pearinglus. Ei, 
aitäh! Mina valisin turvalise 
suve ja ohutu puhkuse!

Puhkusest rääkides tuleb toonitada, et pole ilmselt mõtet 
riskida ja saada kurikuulsaks mõne uue eksootilise viirusetü-
ve maaletoojana, mille vastu praegused vaktsiinid on võime-
tud. Niisiis võiks sel suvel rännata meie armsal kodumaal Ees-
tis. Ma ise kavatsen näiteks avastada kontrastide paika Ida-Vi-
rumaad, kust seni olen vaid mõnel harval korral läbi sõitnud. 
Imekena kaldakalju, jugade ja kuulsa liivaranna kõrval leidub 
seal ka tuhamägesid, mürkrohelise veega settebasseine ja riku-
tud kaeve. Tahan näha, kuidas seal kohalikud inimesed ela-
vad.  Kindlasti leidub igaühe jaoks Eestis palju põnevaid ja se-
ni avastamata kohti.

Ka Tallinnas puhkamist ei tasuks unustada. Suvel, mil ena-
mik elanikke maale pagevad, ootavad Tallinnas pikisilmi huvi-
lisi koroonakriisi ajal külastajatepõua käes vaevelnud hotellid, 
restoranid, muuseumid, artistid ja sündmused. Tallinn on löö-
nud nendega käed, et aitab sinna külastajaid muretseda, vastu-
tasuks aga üllatavad senised turistilõksud oma kaasmaalasi eriti 
soodsate hindadega. Vaata neid paiku ja hindu aadressilt visit-
tallinn.ee ja veendu ise! Puhkuste, lõpupidude ja läheneva jaani-

päeva aeg aga sunnib nii mõnegi muidu ont-
liku kodaniku alkoholipudeli järele haara-
ma. Kui koroonaaja positiivse nähtusena al-
koholi tarbimine vähenes, siis nüüd on see 
taas tõusuteel. Koroonanuhtluse asemel seab 

end taas sisse alkoholinuhtlus. Kahe 
aastaga on alkoholi tarvitamise 
tagajärjel surnud pea sama palju 
inimesi kui koroona tõttu. Puh-
kus võiks tähendada muid ela-
musi kui uppuva sõbra pääst-
mist või tema vägisi autoroolist 
või kaklustest eemale tirimist. 
Hoiame ennast ja oma lähe-
dasi! Puhata ja rõõmu tunda 
saab ka alkoholita.

Ohutu puhkus on 
sinu enda teha

Oliver Õunmaa,  
toimetaja

Väljaandja Tallinna linnakantselei

Toimetus Toompuiestee 35, Tallinn

Peatoimetaja Maarja-Liis Arujärv

Tegevtoimetaja Oliver Õunmaa

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

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

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

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

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

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

Tellimine, tellimuste tühistamine, kandemured 661 6616

Koroonanuhtluse 
asemel seab end 
taas sisse alkoholi-
nuhtlus.

Seni on pelletikütet peetud 
üheks keskkonnasõbralikumaks 
lahenduseks, kuna pelletid ehk 
saepurugraanulid on toodetud 
saepurust ja höövlilaastudest, 
mida hinnatakse CO2-neutraal-
se taastuva biokütu-
sena. Nüüd aga 
soovib Brüs-
sel loo-
duskaits-
jate ja 
teadlas-
te survel 
karmis-
tada jät-
kusuutlik-
kuse kri-
teeriume, et 
mõõta, milliseid 
biomassi liike – mis hõl-
mavad ka pelleteid – liigitada 
taastuva kütuse hulka. Biomass 
moodustab peaaegu kaks kol-
mandikku taastuvenergiast Eu-
roopa Liidus, edestades tuule- 
ja päikeseenergiat. Suure panu-
se Euroopa tohutult kasvanud 

pelletiärisse annab ka Eesti. 
Algselt oli idee, et ahju läheb 
oksarisu, saepuru ja muud toot-
misjäägid, mis pressitakse kok-
ku erilisteks pulgakesteks ehk 
pelletiteks, kuid kuna EL-i toe-
tused on olnud suured ning 

kliendid nõudsid üha roh-
kem rohelist energiat, 

on keskkonnakaitsja-
te sõnul tekkinud 

motivatsioon liiga 
palju nö pärispuitu 
põletada. Ühel 
pool seisavad loo-
duskaitsjad ja -uu-

rijad ning kohalikud 
kogukonnad, kelle sõ-

nul on kasumiahnusest 
tõugatud raie ületanud Ees-

tis mõistlikud piirid. Teisel pool 
aga metsaomanikud ja -tööstu-
rid, kes lükkavad ümber väited 
pelletitööstusest tulenevast 
raiesurvest. Kas metsa raiumi-
ne ühes Euroopa otsas ja põle-
tamine teises otsas ikka on klii-
male ja inimkonnale positiivne?

Kuigi trammiühendus Ülemiste 
ja Tallinna piiril asuva Peetri ale-
vikuni edendaks oluliselt ühis-
transpordi kasutamist Rae val-
las ja vähendaks igapäevast 
pendelrännet autoga liiklemisel, 
on nüüdseks ilmnenud sa-
dade vallaelanike vastu-
meelsus uue trammilii-
ni trajektoorile. Nii 
mõnelgi transpordi-
koridori äärde jääval 
kohalikul on väideta-
valt läbimõtlemata 
transpordikoridor har-
ja punaseks ajanud ning 
mitmed korteriomanikud 
on valmis oma õiguste kaitseks 
minema Rae valla vastu kohtus-
se – taas on tegemist sündroo-
miga NIMBY (Not In My Bac-
kYard), mida Eestis juba üksjagu 
ilmnenud. Abivallavanem laiutab 
käsi, et tahetakse kiireid trans-
pordilahendusi, aga mitte tram-
mi. Kuigi hiljuti läbi viidud elanike 

heaolu-uuringus osutus ülekaa-
lukalt populaarseimaks ja pari-
maks ühistranspordivahendiks 
tramm, ei olnud uuringu tegemi-
se ajal teada täpne trammikori-

dori paiknemine. Mõis-
tagi on vahe, kas 

trammi trajek-
toor on sirge 

ja väheste 
peatuste-
ga või 
lookleb 
sörkija kii-

rusel, tuues 
kaasa tugeva 

müra ja vibrat-
siooni eramajade va-

hel. Kuna aga tegemist on seda-
võrd olulise projektiga, peaks 
ometi mingi kompromissi leid-
ma. Kas selleks võiksid olla 
uued, puhtad ja korralikud bus-
sid ühes ilmastikukindlate bus-
sipeatustega ning kaameraval-
vega jalgrattaparklad?

Tartu Ülikoolis hiljuti kaitstud 
doktoritöö uuris endiste töös-
tusasumite keskklassistumist 
ehk gentrifikatsiooni, mis viib 
kauaaegse elanikkonna väljatõr-
jumiseni. Kuigi selline (välja)tõr-
jumine ei ole otsene ega "vägi-
valdne", on Pelgulinnas, Koplis ja 
iseäranis Kalamajas märgata 
aeglast elanikkonna vahetumise 
protsessi juba sajandivahetu-
sest. Kesklinna vahetus lähedu-
ses paikneva soodsa, kuid veidi 
hoolitsemata piirkonna avasta-
sid esialgu boheemlased ja loo-
meinimesed, kuid nüüdseks on 
omaaegsest kõdulinna-
osast saanud keskmi-
sest kõrgema sis-
setulekuga ini-
meste elukoht. 
Põhja-Tallinnas 
on eluaseme 
mediaanmak-
sumus kasva-
nud ligiläheda-
selt 10% aastas  
ja isegi rohkem, 
ületades kohati juba 
kesklinna kinnisvarahinda-
de tõusu. Seega, Kalamajja kor-
teri soetamiseks on vaja kesk-
misest tunduvalt kõrgemat sis-

setulekut. Välja  kolivad 
aga vähem teenivad, va-
nemad ja madalama haridusta-
semega inimesed, samuti üürni-
kud. Tõsi küll, kohalikud kaua-
aegsed elanikud, kes suutsid 
oma elupinna erastada, "võida-
vad" kinnisvara väärtuse kasva-
des, kuid kaotavad olulise osa 
oma ajaloolisest sidemest, suht-
lusvõrgustikust ning võimalu-
sest kohalikes arengutes kaasa 
rääkida. Kiire areng on viinud 
kogukonnaelu, kooskäimiskoh-
tade ja kaubanduse teisenemi-
seni, mis ei kõneta paljusid 

kauaaegseid elanikke 
ega ole vastavuses 

nende maailma-
vaadete ja sis-
setulekutega. 
Surve välja 
kolida ei 
avaldu ainult 
üürihinna 
kasvu, vaid 

ka elukalliduse 
tõusu tõttu. On 

kahtlemata hea, kui 
korda saavad mitmed 

senised töölisasumid, kuid kesk-
klassistumisega kogupilt teata-
vas mõttes vaesustub.

Pikalt meelepaha ja kriitikat 
põhjustanud karmid reisipiiran-
gud on viimaks lõppenud – Soo-
me valitsus otsustas avada piirid 
töörändele ja turistidele. Esmas-
päevast pääsevad vabalt Soo-
me kõik Euroopa Liidu kodani-
kud, kellel on vaktsineerimine lõ-

petatud vähemalt kaks nädalat 
enne riiki saabumist või kes on 
vähem kui viimase poole aasta 
jooksul Covid-19 läbi põdenud. 
Päästetud on tuhandete mere-
meeste töötuks jäämine, hea-
naaberlikud suhted ja perekon-
dade taasühinemised!

Kallid lugejad!
Pealinna paberleht läheb puhkusele. 

Kohtumiseni augustis!

Pealinna veebist  
www.pealinn.ee  

saab aga endiselt lugeda värskeid ja  
tasuta uudiseid iga päev!

Et "head kavatsused"  
ei soodustaks lageraiet

Rae vallas kütab kirgi  
planeeritav trammiliin

Boheemlased tõrjuvad  
pensionärid välja

Taastunud laevaliiklus 
päästab turismisuve

Eestis riigivisiidil käinud 
Rumeenia president väisas 
möödunud neljapäeval 
Tallinna Raekoda ning aru-
tas linnapeaga ühiseid 
plaane.

Kõlvart tutvustas Rumeenia 
presidendile Klaus Werner Io-
hannisele meie linna uhkust – 
Tallinna Raekoda. Jagati mõt-
teid ühistest arenguvõimalus-
test ning linnapea kinkis küla-
lisele ka meenemündi. "Praegu 
on Euroopa Liidus kõik kon-
taktid väga tähtsad," ütles Kõl-
vart. "Mitte ainult sellepärast, 
et soovime otsida ja leida uusi 
partnereid, vaid ka seetõttu, et 
meil on palju kogemusi ja tead-
misi, mida jagada."

Rumeenial on huvi meie ko-
gemuste vastu suur. Seda ütles 

ka president Iohannis ise, et 
loodab ühisele rohelisele ning 

digitaliseeritud tulevikule, kus 
riigid üksteisele kasulikke tead-
misi jagaksid. Kuuldes, et Tal-
linnal Rumeenias veel partner-
linna pole, avaldas ta lootust, 
et see saab peagi olema.

"Muidugi ka meie oleme hu-
vitatud, et meie võrgustik are-
neks," lisas Kõlvart. "Soovi-
jaid tegemaks koostööd Tallin-
na linnaga on kusjuures üsna 
palju. Meie eesmärk on mitte 
luua uusi dokumente ja lepin-
guid, vaid viia ellu reaalseid 
projekte."

Pärast Raekoda suundus pre-
sident külastama e-Eesti Esit-
luskeskust ning Rakett69 tea-
dusstuudios asuvat ja tüdruku-
tele mõeldud robootika- ja teh-
noloogiakooli.

Linnapea kohtus raekojas Rumeenia presidendiga
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Priit Liiviste
priit.liiviste@tallinnlv.ee

"Ühelt poolt on Tondirabas 
loodus oma metsikuses ja ar-
hailisuses, teiselt poolt sinna 
juurde toodud tehisloodus, 
mida siis omakorda loodus 
üritab ära seedida," lausus 
Kadrioru Pargi juht Ain Järve.

Tondiraba pargist kujuneb ai-
nulaadne rohe- ja puhkeala, kus 
leiavad võrdselt koha nii inime-
ne kui ka loodus. Parki tulevad 
sportimise ja vaba aja veetmise 
võimalused, mänguväljakud ja 
koerte jalutusväljakud, jalgrajad 
ja rattateed. Aktiivse ajaveetmi-
se alad ehitatakse ümber kasvava 
metsa nii, et need ei rikuks par-
gis elavate liikide mitmekesisust.

"Tondirabast on alguses võe-
tud, siis on sinna antud ja siis on 

ta jäetud," ütles Jär-
ve. "Tegu on nalja-
ka ja unikaalse koos-
lusega, kuna alguses, 
hulk aastakümneid 
enne tänast päeva, 
kaevandati seal paa-
si ja mida kõike, ja 
siis otsustati, et kui 
meil on augud olemas, 
siis veame sinna iga-
sugust prahti jällegi tagasi."

Järve sõnul on seal näha hu-
vitavat olukorda, kus loodus, 
mis on surutud suhteliselt suur-
te korrusmajade äärde, on jõud-
nud tänasesse päeva suurepära-
ses olukorras. 

"Nagu eelnevad uuringud 
näitavad, on seal ka sisalikud, 
ja mulle oli eriti üllatav üks 
Tondirabas asuv pisikene raba-
järv, mida ma pidasin elutuks. 
Mis elu saab olla ühes rabajär-

ves, mis asub keset linnamas-
siivi? Sel kevadel saan kinnita-
da, et seal tõepoolest on elu," 
märkis ta. 

Loomad ja taimed oma  
loomulikus keskkonnas

Pargi idapoolsesse ossa ehita-
takse kolm silda, millest igaüks 
võimaldab vaadelda loomi ja tai-
mi nende loomulikus keskkon-
nas. Üheks huvitavaks vaatlus-
objektiks on tiigis elutsevad ve-

silikud, kelle elukeskkonna 
säilitamise nimel rajatak-
se sild suurelt osalt hoopis 
veekogu kõrvale.

"Üle veesilma on plaa-
nitud sild, ja kui meie se-
da sügisel nägime, oli seal 
tõsine roostik, mis tekitas 
vau-efekti. Kevadel ja va-
rasuvel on seal vesi, ja siis 
vesi taandub, kuna roostik 

hakkab kasvama ja sild mattub 
suve keskpaigaks roostikusse, 
nii et eemalt seda peaaegu ei 
märkagi," rääkis Järve. "See 
on kujunduslikus mõttes väga 
hea lahendus ja nüüd, kui ke-
vadel selgus, et seal on vesili-
kud, oli meil suur rõõm, et saa-
me veel uue elemendi juurde. 
Hakkad varakevadel sealt sil-
lalt vett vaatama, et leida vesi-
likud, mis ühel hetkel roostiku 
sisse peitu poevad."  

Lisaks on ka Tondirabas ku-
nagise kaevandamise jäljed juba 
vaatamisväärsuseks muutunud. 

Turvas on omaette  
vaatamisväärsus

"Tondirabas on mõnusad, 
pehmed turbamassiivid, mis on 
mitme meetri kõrgused ja loo-
duse meelevallas võtnud endale 
kõik eri samblad ja samblikud. 
See värvipalett, mis turbalaama-
de peal on, väärib suisa omaet-
te eksponeerimist," lausus Järve. 

Ehitustööde käigus säilitatak-
se maa-ala looduslik osa – mets 
ja väike veekogu –, samuti par-
gis elutsevate loomade, lindude 
ja taimede elupaigad. Rajatakse 
kümnete tuhandete ruutmeetrite 
kaupa niidulappe ja niidualasid.

Tondiraba pargi ehitab Tallin-
na Teede AS u 6,7 miljoni euro 
eest valmis augustiks.

Tondiraba parki tuleb sild vesilike vaatamiseks

Virkko Lepassalu
virkko.lepassalu@tallinnlv.ee

Tallinna Vee uued põhioma-
nikud – Tallinna linn ja ener-
giakontsern Utilitas – ka-
vatsevad torusid ja trasse 
uuendada märksa kiiremini 
kui eelmine põhiinvestor, 
Ühendkuningriigi 
vee-ettevõte.

Linnaelanikud on vee hin-
na ja kvaliteediga üldiselt ra-
hul. Adutakse, et tänapäeval 
on võimalus hea kvaliteedi-
ga kraanivett juua suur privi-
leeg, mida pakutakse peami-
selt vaid kõrgelt arenenud Eu-
roopa riikides. Teisalt oodatak-
se, et trasse vahetataks kiire-
mini, sest torude vanusest sõl-
tub väga palju, kas veele tekib 
teekonnal veepuhastusjaamast 
kellegi korterisse juurde kõr-
valaktsent. 

Teatavasti ostsid Tallinna 
linn ja energiakontsern Utili-
tas Tallinna Vee selle eelmi-
selt omanikult, Ühendkuning-
riigi ettevõttelt United Utiliti-
es Tallinn B.V.-lt 100,3 mln eu-
ro eest. Brittidele kuulus veidi 
üle 35% sellest Tallinnale elu-
lise tähtsusega ettevõttest. Tal-
linna volikogu kiitis linna poolt 
selle tehingu heaks veebruaris. 
Nüüd kaardistab ettevõtte uus 
juhtkond olukorda, et kuhu ja 
kui palju oleks esmajärjekorras 
vaja investeerida.

Et kõrvalmaitse kaoks
Torude ja veetrasside kiire-

mat vahetamist ootab ilmselt 
enamik tallinlastest. "Tallinna 
vee kvaliteet läheb paremaks ja 
on varsti juba nagu mineraal-
veel, aga see, mis pilti rikub, 
on muidugi kehvad torud," üt-
les Lembitu 8 korteriühistu ju-
hatuse liige Natalia. "Kohati 
on see ka pisut kollakas, ehk-
ki majas endas on torud vahe-
tatud. Nii et vesi ise on väga 
hea, aga kohale toimetamine 
jätab soovida."

Sama meelt on Väike-Pata-
rei 15 ühistu juht Annela. Te-

ma meelest võivad just vee-
trassid olla põhjus, miks vee-
le mingi kõrvalmaitse juur-
de hiilib. "Ma ise olen vee-
ga üldiselt rahul, aga mõni, 
kes mul külas käib, ei ole 
ehk kõrvalnüanssidega har-
junud," lisas ta.  

Varem puudus Tallinna linnal 
võimalus omanikku ehk Ühend-
kuningriigi ettevõtet United Uti-
lities sisuliselt survestada. Ja nii 
20 aastat järjest: britid omanda-
sid Tallinna Vee 2001. a. Nüüd 
on võimalik linlaste eest juba 
tõhusalt seista. Praegu kuulub 
Tallinna Veest linnale 55% ja 
Utilitasele 20,36%. Ettevõtte te-
gevjuhtimine jääb Utilitase pä-
rusmaaks. 

Liiklust segatakse vähem
Tallinna Vee nõukogu ase-

esimehe, Tallinna linnasekretäri 
Priit Lello sõnul on Utilitase te-
gevjuhtimine mõistlik, et taga-
da professionaalne lähenemine 
ja elimineerida juba eos võima-
likud süüdistused vee-ettevõtte 
seotuses poliitikaga. Ettevõtte 
nõukogu juht Priit Koit on sa-
muti Utilitase valik. 

Linna rolliks on ikkagi olla 
ettevõttes strateegiline partner. 
Lello sõnul on linna huvi taga-
da, et kuna ühisveevärgi ja ka-
nalisatsiooni korraldamine on 
omavalitsuse ülesanne, oleks 
Tallinnal kui omavalitsusel ko-
gu aeg ülevaade, kuidas ettevõ-
te toimetab. 

"Meie huvi on, et Tallinna Ve-
si jätkaks ka börsiettevõttena," 
märkis Lello. "Õnneks on erain-
vestorid näidanud üles usaldust 
selle suhtes, et linn taas Tallin-

na Vee peamiseks omanikuks on 
saanud. Me oleme börsil jätka-
misest huvitatud sellepärast, et 
siis ollakse avalikkuse suurema 
kontrolli all." 

Tallinna Vee linnale tagasi 
otsmise üsna pikk protsess on 
nüüdseks seega lõppenud. "Tal-
linna Vesi töötab praegu tava-
päraselt nagu ikka, aga samal 
ajal me vaatame kaugemasse tu-
levikku, et kuidas investeerida 
rohkem võrkudesse," sõnas Priit 
Lello. "Seda plaani, et millal ja 

kui suures mahus, me töötame-
gi praegu välja."  

Ühtlasi hakatakse koostama 
uut teenuselepingut, kus on kir-
jas Tallinna linna ootused Tal-
linna Veele – ja samamoodi, et 
kuidas ja millises tempos võrke 
arendatakse. 

Lisaks tähendab enamus-
osaluse liikumine linna kät-
te, et linnarahva liiklemist se-
gatakse seoses vee- ja kanali-
satsiooni trasside uuendami-
sega vähem. Trasside rajami-
se suhtes on linna ja vee-ette-
võtte koostööd parandatud ju-
ba alates üle-eelmise aasta lõ-
pust. Enne kui linna tellimu-
sel mõnele tänavale uus asfalt 
laotatakse, püüab Tallinna Ve-
si vee- ja kanalisatsioonitorus-
tiku uuendada, et vältida uues-
ti lahti kaevamist tulevikus. 

Vee hinda langetati
Eesti Korteriühistute Liidu 

(EKÜL) juhatuse liikme Urmas 
Mardi sõnul paistis eelmise oma-
niku aegne ülemäärane ärikasum 
selgelt silma. Nõnda oodati ko-
gu aeg, et omanik investeeriks 
rohkem trassidesse, kuid seda ei 
juhtunud. Ülemäärane kasum oli 
põhjus, miks EKÜL alustas koos 
omanike liiduga võitlust vee hin-
na alandamise nimel. Sekkus ka 
konkurentsiamet, kes samuti lei-
dis et hind on liiga kõrge. Ühes-
koos saavutati kohtuvõit. 

Neli aasta tagasi leidsid koh-
tud, et tarbijaid oldi tõepoolest 
nööritud. Seejärel jõuti komp-
romissini: Tallinna Vesi esitas 
konkurentsiametile õiglase hin-
nataotluse, mis vee hinda pea-
aegu 30% protsenti langetas. 
Omanike ja ühistute esinda-
jad omakorda lõpetasid Tallin-
na Vee ründamise kohtus. 

Tallinnas on vee hind praegu 
Eesti linnade hulgas üks  mada-
lamaid, eriti kui võrrelda Tartu, 
Narva, Pärnu, Paide hindadega. 
Tõenäoliselt mängis just tariifi-
vaidlus, aga ka üsna kaugel asu-
mine emamaast rolli, miks bri-
tid osalusest Tallinna Vees loo-
buda otsustasid.

TALLINNA VESI VEELGI PAREMAKS: 
Uued omanikud vahetavad torusid kiiremini

Kesklinn saab 
kogupere- 
väljaku 
Aadressile Lastekodu 32 raja-
takse eriprojekti järgi nüüdis-
aegne mänguväljak, kus jät-
kub tegevusi lastele, noortele 
ja täiskasvanutele. Hoovi kes-
kel paikneb kummikattega 
mänguala, mida raamib väike-
lastele mõeldud liiklusrada. 
Puud jäävad mängu- ja spor-
dialasid ümbritsema ning ro-
helust tuleb ka juurde. Män-
guväljak saab valgustuse, is-
tumiskohad ja prügikastid. 
Mefab OÜ alustab ehitust juu-
lis ning lõpetab septembris. 

Mustakivi tee 
läbimurre läheb 
taas avalikule 
arutelule

1. juulist 2. augustini saab tut-
vuda Mustakivi tee pikenduse 
rajamise keskkonnamõju hin-
damise programmiga. "Musta-
kivi tee pikendus tuleb klindia-
stangu juures projekteerida 
osaliselt sillana, et võimalikult 
palju säilitada kaitsealust met-
sa ning loomad saaksid liikuda 
tee alt läbi," ütles Pirita linna-
osa vanem Tõnis Liinat. Prog-
rammiga on võimalik tutvuda 
veebilehel www.tallinn.ee/est/
keskkond ning keskkonna- ja 
kommunaalametis Harju 13. 
Ettepanekuid, vastuväiteid ja 
küsimusi saab esitada avaliku 
väljapaneku jooksul kirjalikult 
linna keskkonna- ja kommu-
naalameti aadressil Mündi 2, 
15197, Tallinn, või e-posti aad-
ressil kommunaal@tallinnlv.ee. 
Programmi avalik arutelu toi-
mub 4. ja 5. augustil.

Harku järves  
levivad  
sinivetikad
Terviseameti võetud proov 
kinnitas sinivetikate esine-
mist Harku järves. Lisaks rä-
nivetikale ning rohevetikate-
le esineb proovis mõõdukalt 
ka potentsiaalselt toksilist 
sinivetikat. Sinivetikate tõttu 
ei ole ujumine Harku järves 
soovitatav ja seetõttu on 
heisatud ka kollane lipp. Eel-
kõige on ohustatud väiksed 
lapsed, allergikud ja vane-
mad inimesed. Kui inimene 
otsustab siiski järve ujuma 
minna, tuleb pärast suplust 
kindlasti ennast pesta puhta 
veega.Sinivetikamürgituse 
sümptomid võivad sarnane-
da tavalise gripi omadele, 
esineda võib naha ja silmade 
punetus, halb enesetunne ja 
kõhulahtisus, palavik, nohu 
ja köha, lihasevalud, huulte 
kipitamine ja pragunemine 
ning tasakaaluhäired.

Tallinna Vesi avab järjest avalikke joogiveekraane, mis osutunud rahva, eriti tervisesportlaste seas väga menukaks. 
 Albert Truuväärt

Tallinn sai Tallinna Vee  
kaasomanikuks soodsalt
• United Utilities omandas 

50,4% osaluse Tallinna 
Vees 2001. aastal, kui linna-
pea oli Jüri Mõis. Selle eest 
maksti umbes 85 miljonit 
eurot. 2002. aastal börsile 
minnes vähenes United Uti-
litiesi osalus 35,3%-ni.

• Ettevõtte nõukogus esinda-
vad neli liiget Tallinna linna, 
kolm energiakontserni Utili-
tas ja kaks väikeinvestoreid.

• Tallinna linn ja Utilitas said 
osaluse kätte soodsalt, 
100,3 miljoni euro eest. Akt-
sia eest maksti 14,2 eurot ja 
viimasel ajal on see olnud 
börsil isegi pisut kõrgem.

• Utilitast iseloomustab suur 
kompetents infrastruktuuri 
haldamisel seoses kaugküt-
tega ja seega on tegemist 
linna jaoks sobiva partneri-
ga. 
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LIIKLUSNÕUSTAJA: 
Kuni sõidueksamite 
järjekordi lühemaks 
ei muudeta, lähevad 
mõnedki sõitma  
ilma juhiloata
Sõidueksamite ajad juhiloa taotlejatele on muutunud 
kuumaks kaubaks, sest näiteks Tallinnas saab esime-
sel katsel läbi vaid 40% ja kordusüritajad tekitavad-
ki peamise järjekorra. Ajal, mil raha eest end ettepoo-
le ostetakse, saab üha selgemaks, et kogu süsteem 
vajab reformi, sest liiklusse satub väheste oskustega 
juhte. "Pikkade eksamijärjekordade tõttu oleme mär-
ganud inimesi, kes otsustavad hakata sõitma ilma ju-
hiloata," väidab liiklusnõustaja Mark Uusküla.

Virkko Lepassalu
virkko.lepassalu@tallinnlv.ee

"Hei, soovin osta automaat-
kastiga sõidueksami juunikuuks 
Tallinnas. Pakun aega vastu 
19. juulil Tallinnas ning mak-
san sinu soovitud summa pea-
le." Facebookis on terve grupp, 
mis taolisi kuulutusi täis. 

"Ettepoole ostmine" võib 
maksta sadu eurosid. Pole ka 
ime, sest nende ridade kirjuta-
mise ajal pakuti eksamiaegu üle 
Eesti ühtlaselt  igal pool augus-
tisse-septembrisse. 

Kui oled näiteks viimastel 
nädalatel autokooli lõpetanud, 
peaks oma teadmisi seega mitu 
kuud "soojas hoidma" ja soovi-
tavalt hulga lisasõidutunde võt-
ma, sest kuude jooksul läheb 
õpitu lihtsalt meelest ära. 

Tänapäeva defitsiit:  
eksamiajad

Asjatundjate sõnul oleks pä-
rast autokooli optimaalne aeg 
eksamile tulla paari nädala või 
hiljemalt kuu jooksul. Nõn-
da jääbki lisatundide võtmise 
kõrval – aga see nõuab hulga 
raha – veel kaks võimalust. 
Kas püüda kiirem eksamiaeg 
osta endale  sotsiaalvõrgusti-
kes, makstes paarsada eurot, 
või tasuda mõnikümmend eu-
rot kuus spetsiaalsele nn mo-
nitooringuettevõttele. Too jäl-
gib oma kübervõimekust ka-
sutades vahetpidamata, et ehk 
tekib transpordiameti e-tee-
ninduses mõni ootamatu auk 
ehk varasem vaba eksamiaeg. 
Kliendi jaoks broneeritakse see 
viivitamatult. 

Meelde tulevad kunagised 
defitsiidiaastad, kui järjekorras 
seismisest kujunes mõne jaoks 
elukutse: asuti juba öösel en-
ne kaupluse uste avamist seis-
ma, et tasu eest koht hommi-
kul kellelegi huvilisele loovu-
tada. Kui palju esineb sotsiaal-
võrgustikes nn professionaalset 
hangeldamist, võib muidugi vaid 
oletada. Igal juhul on väiksema-
te kuutasude eest kliendile sobi-
va aja otsimine kujunenud pea-
le üksiküritajate veel ka mitme-
te väikefirmade tegevusalaks.

Peamiselt tekitavad järjekor-
ra varem eksamil juba korra 
või mitu korda läbi kukkunud 
inimesed. 

"Mulle on juba praegu sel-
ge, et nõutavatest tundide ar-
vust sõiduoskuseks ei piisa," üt-
leb Martin (38). Ta on just lõ-
petanud instruktori valvsa pil-
gu all manööverdamisharjutu-
sed Mustamäe õppesõiduplatsil. 

Laomajanduses tegutsevale 
Martinile oleks enda sõnul 
juhiluba  töö pärast va-
ja. Paljudel noortel ul-
jaspeadel ulatub meri 
põlvini ja enda sõiduos-
kust hinnatakse üle. Ju-
ba elukogenud Martin 
oskab enda taseme aga 
kainelt paika panna. "28 
sõidutundi on praegu ko-
hustuslikud, aga korralik 
ja kindel tase oleks vähe-
malt 100," sõnab ta.

Sealsamas platsi ääres 
ootab koos kliendiga ek-
samineerija tulekut Geor-
gi Nedelko. Nüüd on ta 
küll sõiduõpetaja, aga ne-
li aastat tagasi töötas veel 

ise toonase nimega maantee-
ametis eksamineerijana. "Kogu 
seda süsteemi peab reformima," 
leiab Georgi. 

Nõnda nagu paljud, arvab 
ka Georgi, et kohustuslike sõi-
dutundide arvu tuleks 28 pealt 
järsult ülespoole tõsta. Kuna um-
bes pooled kukuvad sõidueksa-
mil esimesel katsel läbi, tekitab 
see omakorda pikki järjekordi.

"Mul ei ole küll mingit kind-
lat statistikat välja pakkuda, aga 
nii palju kui ma olen äsja juhi-
loa saanutega hiljem vestelnud, 
sõidavad paljud oma autod pä-
rast katki," lisab ta, et liiklusesse 
satub praegu liiga palju väheste 
sõiduoskustega juhte.

Georgi sõnul võib kõikuvaks 
pidada mitte ainult eksami andja-
te, vaid ka eksamineerijate kvali-
teeti. Leiduvat väga tublisid, aga 
ka neid, kes liigselt pisiasjade kal-
lal norivad. Palgatase ei võimal-
davat tippkaadrit värvata.  Enda 
sõnul pani ta eksamineerija ameti 
neli aastat tagasi maha põhjusel, 
et teenis kolme keelt osates kät-
te vähem kui 1000 eurot. Kind-
lasti on palgad tõusnud – aga sa-
mamoodi on nad tõusnud suu-
remas osas elualadel.

Kas õilsad  
ühiskonnapäästjad?

Kui esmapilgul võiks eksa-
mijärjekordade tekitajaks pida-
da koroonaviiruse kriisi, siis see 
pole kaugeltki nii. 

"Meie andmetel on pikad jär-
jekorrad olnud 

Eestis juba ammusest ajast, väga-
gi võimalik, et üle kümne aasta," 
märgib ettevõtja ja nõustaja Mark 
Uustalu. Tema mikroettevõte te-
geleb vabanevatest eksamiaega-
dest klientidele teatamisega. 

Kuu aega kliendiks olemist 
maksab 17,49 eurot. Nõnda nagu 
ettevõte ennast reklaamib, võr-
reldes konkurentidega ollakse 
"kordades soodsam ja kiirem".

Uustalu sõnul oli enne Co-
vid-19 puhangut transpordiame-
ti sõidueksami järjekord keskmi-
selt 2-3 kuud. "Kuid 2020. aas-
tal olid sõidueksami järjekorrad 
veninud juba 3-4 kuu peale ning 
see hakkas tekitama problee-
mi ühiskonnas, millele lõime la-
henduse," väidab Uustalu. "Eri-
ti pikkade eksamijärjekordade 
tõttu oleme märganud inimesi, 
kes otsustavad hakata sõitma il-
ma juhiloata, kuna ei ole antud 
võimalust need kiirelt ära teha."

Uustalu sõnul tekkis eksami-
aegade vahendamise idee 2020. 
aasta kevadel. Üks inimene te-
ma sõpruskonnast koges pik-
ki järjekordi ise juhiluba tehes. 
Lisaks jäi silma kogukond sot-
siaalvõrgustikus, kus jagati moo-
duseid kiirema eksamiaja saa-
miseks ning abistati  vastastik-
ku eri autokooli ja sõidueksami 
küsimustega. 

"Kiirema aja leidmine tundus 
tüütu ja aeganõudev ja nii tuli 
idee kogu asi automatiseerida," 
kirjeldab Uustalu uue ettevõt-
lusharu sündi. "Niisiis hakkas 

üks meist arendama au-
tomaatset süsteemi, mil-
le abil on võimalik leida 
endale kiirelt eksamiaeg 
ning vältida kolme kuu 
pikkust järjekorda."

Lisaks aegade vahen-
damisele tegeleb Uus-
talu ka üldise koolitus-
nõustamisega. Mõistagi 
on selline tegevus täiesti 
seaduslik. Ettevõtlikud 
tegelased leidsid seega 
niši. Paljud autokoo-
lide õpilased peavad 
neid tõelisteks "ühis-
konna päästjateks". 
Seda enam, et nagu 
väidetakse, sõidaks il-
ma eksamile aitami-

se teenu-
seta ringi veelgi enam loata juhte. 

Muidugi leidub ka sõiduõpe-
tajaid ja õpilasi, kes kirjeldavad 
toimuvat vängete sõnadega. Rii-
gi ja kodaniku vahelises suhtlu-
ses ei peaks esinema tasu kü-
sivaid vahendajaid. Eksamile 
pääsemiseks peab juba niikui-
nii maksma kopsakaid riigilõi-
ve: B-kategooria juhtimisõigu-
se taotlemise eest näiteks 86-
92 eurot, lisaks teooriaeksami 
eest 26, sõidueksami eest veel 
40 jne. Üldiselt kõik me oleme 
ju niigi maksumaksjad. Samm 
edasi oleksid näiteks arstile ae-
gu vahendavad ettevõtted. 

Eelmise sajandi süsteem
Samas möönavad nii sõidu-

õpetajad kui eravestluses mõni 
selle ala ametnik, et seda umb-
sõlme ei lahenda lihtsalt tuima 
ressursi juurdepumpamisega. Ei 
saa läheneda nõnda, et andkem 
raha ja eksamineerijaid juurde 
ning küll siis järjekorrad kao-
vad. Õigemini – võib-olla isegi 
kaovad, aga liiklusesse lisandub 
kohati kesise koolitusega auto-
juhte veelgi kiiremas tempos.  

Lühidalt öeldes viitavad pal-
jud sõiduõpetajad vajadusele au-
tojuhikoolitust süsteemselt re-
formida.

"Praegune sobiks möödu-
nud sajandisse," nendib halas-
tamatult liiklusekspert ja kooli-

Tundub, et riikliku eksami teeb esimese korraga ära vähem inimesi, kui 

eelmiste eksaminõuete ajal. Ihaldatud roosa kaardi ja uute eksamiaegad

e saamiseks tuleb veebis eksamist loobujatel hoolsasti silm peal hoida.

 

Transpordiamet

Instruktor Georgi Nedelko
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taja Toivo Kangur, 
kes varem juha-
tas maanteeame-
ti (praegu trans-
pordiameti) ek-
samiosakonda. 
Reformi tuleks 
tema meelest 
alustada prae-
gusest kohus-
tuslikust eksa-
mieelsete sõi-
dutundide ar-
vu järsust tõst-
misest. 28 aka-
deemilise tun-
niga ei saa sa-
geli taolist sõi-
duoskust, mil-
lega näiteks 
Tallinna liik-
lusesse võiks 

söösta. 
Reform võiks paljude mee-

lest kaasa tuua "karmi reha" 
autokoolide hulgas. Õppekva-
liteet on neis väga kõikuv ja 
osalt tuleks koolitusluba ära võt-
ta. Need, kes suudavad esime-
sel katsel sõidueksami ära teha, 
on kas lisaks autokoolile mõne 
pereliikmega harjutanud, norm-
tundidele hulga lisatunde võt-
nud või üldse väga motiveeritud.

"Olen kuulnud sõiduõpetajaid 
omavahel arutlemas, et näed, 
käib ja käib see inimene sõidu-
tunde võtmas, mitmel eksamil 
pole läbi saanud, aga raha tal 
samuti otsa ei saa," nendib mõ-
rult Eesti Autokoolide Liidu ju-
hatuse liige Neeme Külmallik.  

Mingit piirangut, alates mit-
mendast läbikukkumisest eksa-
mil juhikandidaadi võiks perspek-
tiivituks kuulutada, pole riik sead-
nud. Seegi on mõttekoht. Võid 
üritada, ja jäädagi üritama. Võib-
olla saadakse õnnega pooleks ka 
näiteks 20. sõidueksamil läbi. Aga 
kas selline inimene peaks ikkagi 
liiklusesse sattuma?

Kui oled sõidueksamil kolm 
korda juba läbi kukkunud, tu-
leks võtta kaks tundi lisakooli-
tust. Kuid see nõue kutsub sõi-
duõpetajate hulgas esile vaid ho-
meerilist naeru.

Teisalt pole ka sõiduõpetaja 
asi kliendile öelda, et kuule, sa 
ei sobi isiksuseomadustelt auto-

juhiks. Patsutatakse vaid õlale 
ja soovitatakse jätkata. Iga tun-
ni eest makstakse ju raha.  Sta-
tistika teatab tuimalt, et kor-
duseksameid, mis olid inimes-
tel järjekorras isegi mitte teine 
või kolmas, vaid 6.-22., leidus 
2020. aastal 1112. 

Transpordiameti eksamiosa-
konna juht Tarmo Vanaselja 
möönab, et aastas tuleb kok-
ku 18 000 korduseksamit, ja 
see on probleem. Seda taustal, 
kus viimase kümnekonna aas-
ta jooksul on keskmiselt vastu 
võetud 36 000-38 000 sõiduek-
samit aastas. 

Juba aastaid saab esimesel 
katsel sõidueksamil läbi iga teine. 
Tallinnas vaid üle 40%. Pigem 
on see number viimastel aastatel 
alla käinud: 2015. aasta esime-
ses veerandis sooritas sõiduek-
sami esimesel katsel keskmiselt 
61,4% eksamineerituist, ehkki 
transpordiametis loetakse opti-
mistlikult taas tõusumärke välja. 

Meie statistikat päästab siin 
pisut ära Hiiumaa. Seal on vas-
tav  protsent üle 80, ja muidu-
gi on head näitajad Lõuna-Ees-
tis. Mõistagi põhjusel, et kõrva-
lisemates maakondades ei esine 
just peadpööritav liiklus. 

Meeletu arv autokoole
Lisaks liiga väikesele kohus-

tuslike harjutus-sõidutundi-
de arvule enne eksamit 
mängib rolli autokooli-
de väga kõikuv õpe-
tamiskvaliteet.

"Eks palju on 
kinni autokoolide 
enda suhtumises," 
räägib autokooli-
de kõneisik Neeme 
Külmallik. "Kui suh-
tutakse nii, et õpila-
ne on õpilane kuni ju-
hiloa saamiseni, siis aida-
takse juba varakult ise eksa-
miaegu planeerida ja inimene 
võib saada juba paari-kolme nä-
dala pärast kursuse lõpetami-
se järel eksamile. Kui autokool 
lihtsalt väljastab tunnistuse, et 
nüüd minge vaadake ise,  kui-
das saate – siis võib jah asi ve-
nida pikale. Lisaks, kui eelmise 
aasta kevadel oli karta, et au-
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Liiklusekspert Toivo Kangur:  
kogu koolitussüsteem vajaks reformi
"Reformida tuleks kogu autojuhi koo-
litamise süsteemi, sest praegune so-
bis vaid möödunud sajandisse," ütleb 
Toivo Kangur, kes varem juhatas too-

nase maantee-
ameti eksa-

miosakon-
da, nüüd 
aga te-
gutseb 
koolitaja-

na.   

Kanguri sõnul võiks juhtide koolituse 
muutmisel uurida liiklusohutuse mõis-
tes eesrindlikke maid, et mis tingimustel 
seal juhiluba antakse. Muuhulgas peaks 
lisaks autokoolide rollile sundima ini-
mest ennast suuremat vastutust võtma 
ehk siis rohkem enda oskuste lihvimise-
ga tööd tegema. Norras sõidavad juhid 
enne eksamit juhendajaga meie kohus-
tusliku 28 akadeemilise tunni asemel 
mitusada tundi, enne kui juhiloa saavad. 
Jutt on siin 5000-7000 km läbimisest. 

Sama süsteemi kasutavad teisedki 
kõrge liikluskultuuriga maad nagu Sak-
samaa, Ühendkuningriik, Soome jt. Mui-
dugi võib iga autokool ise tublidust il-
mutada ja kohustusliku 28 sõidutunni 
asemel rohkem nõuda. Ainult et see 
nõuab omakorda õppurilt lisaraha ja nii 
kaotatakse konkurentsis. 

Kuigi enamikus riikides on sõiduek-
samite vastu võtmine riigi kohustus, 
asub see näiteks Soomes, Saksamaal jt 
maades erakätes. Kui järjekord kasvab 
üle teatud piiri, saab ettevõtja riigilt 
trahvi kaela.

Eksamiosakonna juhataja: hakkame pare-
maid koole kvaliteedimärgiga tunnustama 
"Jah, autokoolide tulemustes on suu-
red erinevused ja sõidueksami 
läbivus jääb 30-70% vahe-
le, mis näitab, et kvali-
tatiivne erinevus on 
liigagi suur," möö-
nab transpordiame-
ti eksamiosakonna 
juhataja Tarmo Va-
namõisa.

Tema sõnul ei saa 
aga kogu vastutust ka 
autokoolide õlule veereta-
da, sest õpilasest endast ole-
neb samuti ju palju. "Õpilane peab saa-
ma koolist maksimaalse ettevalmistuse 
ja kui autokool väljastab tunnistuse, siis 
ta kinnitab sellega, et õpilane on valmis 
iseseisvaks liiklemiseks," ütleb Vana-
mõisa. "Transpordiamet kas kinnitab 
seda eksami kaudu, või siis mitte."  

Tema sõnul ei ole praegu siiski plaa-
nis autokoolidele esitatavaid nõudeid 
karmistada.  N-ö piitsa asemel paku-

takse präänikut: "Transpordiametil on 
plaan tulevikus läbi kvaliteedimärgise 

hakata tunnustama neid koole, 
kes õppetulemusse panusta-

vad ja läbi selle ka liiklust 
turvalisemaks muudavad."

Transpordiameti teoori-
aeksami tulemusi ei ole 
kriis Vanamõisa sõnul eriti 
mõjutanud. Eksamilt saab 

läbi ikka umbes 70%, nagu 
oli see ka enne. Kui vaadata 

eraldi sõidueksamit, siis kõikide 
kategooriate lõikes on eksami tule-

mus 51%, mis ei erine viimaste aastate 
trendidest. Selle aasta mai on toonud 
positiivse tõusu, kus sõidueksami läbib 
esimesel katsel 60%. 

"See on oluliselt parem selle aja eel-
miste aastatega võrreldes," ütleb Vana-
mõisa. "Rõõmu teeb, et esimese ja teise 
eksami tulemused on läinud paremaks 
ja stabiilsemaks, mis annab lootust, et 
kvaliteet on hakanud tõusma."

Mida võiks silmas pidada,  
enne kui minna autokooli?
• Peab olema motivatsioon ja tahtmine 

juhtima õppida, mitte lootma, et sõi-
duõpetaja koolitab imeväel sinust 
hea juhi. Kui tekib tunne, et mõni 
valdkond on nõrk, näiteks maan-
teesõit, tuleks võtta selles osas enne 
eksamit lisatunde. 

• Varakult võiks enesele selgeks teha, 
et 28 kohustusliku akadeemilise 
sõidutunniga, mida autokoolid 
pakuvad, autojuhtimist sel-
geks ei saa. Soovitav on enne 
eksamit 100-120 tundi sõidu-
praktikat. Seega tuleb arves-
tada ka rahalises mõttes 
märksa suuremate kuludega, 
kui esialgu võib autokoolide hin-
nakirjadest paista. 

• Kui õpetaja mingitel põhjustel ei sobi, 
näiteks ollakse inimestena liiga erine-
vad, tuleks paluda autokoolil asuda 
mõne teise õpetaja käe alla või vahe-
tada autokooli. Õpilase ja õpetaja 
omavahelisel klappimisel on suur roll.

• Võiks püüda valida autokool, kus ei 
anta pärast kursuse lõppu ainult pa-
berit, vaid toetatakse vajadusel eksa-
miaegu broneerides kuni juhiloa saa-
miseni.

• Kaudsemat infot autokoolide taseme 
kohta saab transpordiameti kodule-

helt https://www.mnt.ee/et/ametist/
statistika/autokoolide-statistika, kus 
muuhulgas on näha, kui suur osa ühe 
või teise kooli lõpetanutest on eksa-
mid esimesel korral ära teinud.

• Enne autokooli ja/või õpetaja valimist 
võiks uurida tema kohta taga-

sisidet, mida leidub 
tavaliselt nii sot-

siaalmeedias kui 
foorumites.

• Kui end juba 
liikluses kind-
lamini tuntak-
se, ei pea har-

jutama tingima-
ta tasulise sõidu-

õpetajaga, vaid pii-
sab ka juhendajast, kelleks 

võib olla ema või isa, sugulane, sõber, 
elukaaslane jne. Selleks tuleb juhen-
dajal end transpordiameti e-teenin-
duses juhendajaks vormistada, tasu-
des väikese riigilõivu. Eelduseks on 
vähemalt 5-aastane juhistaaž ja rik-
kumiste puudumine. Autole tuleb õp-
pesõidu ajaks ette ja taha paigutada 
kolmnurksed õppesõidumärgid. 

 
Allikas: Toivo Kangur, praegu erakoolitaja,  
varem 15 a järjest maanteeameti (praegu 

 transpordiameti) eksamiosakonna juhataja

Instruktor Georgi Nedelko

tokoolides jääb õpilasi väheks 
ja kõigil tuleb suur rahapuudus 
jne, siis tegelikkuses on läinud 
vastupidi. Õpilaste arv ja töö-
maht on läinud tuntavalt suu-
remaks. Tulid paljud, kes olid 
varem õpingud pooleli jätnud, 
ja lisaks need, kes saabusid Ees-
tisse tagasi ja tahtsid kohe juhi-
luba saada. Seega "toodavad" 
autokoolid ka õpilasi eksami-
le märksa rohkem."

Külmalliku sõnul on koroo-
naviiruse kriis kahandanud 
õpetamise kvaliteeti. Kõigile 
ei sobi teooriaõpe e-vormis. 
Lisaks pikendasid viirusekrii-
si piirangud teooriaeksamite 
järjekordi, sest eksamiruumi-
de täituvust lubati vaid 25%. 
Sõidueksamite järjekordi on 
Transpordiamet aga kriisi ajal 
püüdnud lühendada eksami-
aja kärpimise kaudu 45-lt mi-
nutilt 35-le.   

Teisalt valitseb aga ka auto-
koolide või sõiduõpetajate poo-
lelt meeletu pakkumine. Kui au-
tokoolide liitu kuulub sadakond, 
siis kokku tegutseb neid Eestis 
260-270 – nende hulgas suur 
hulk ühemehe koole. 

"Paljude jaoks on see hobi 
ja elustiil, aga vastutust samas 
ei kanta mingisugust," nendib 
Neeme Külmallik. Ta toob näi-
teks Belgia, kus meist kümme 

korda suurema rahvaarvu 
juures tegutseb 20 suurt 

autokooli. 
Eestis võiks te-

ma sõnul arvesta-
da jätkuvalt ette-
võtlusvabadusega. 
Ent siiski võiks lei-
duda ruumi maksi-
maalselt mitte ena-

male kui sajakonna-
le autokoolile. 
"Koolide hulk sõltub 

paljuski sellest, milline on 
turu soov ja nõudlus teenuse-

le," märgib omakorda riigi trans-
pordiameti eksamiosakonna ju-
hataja Tarmo Vanamõisa. "Koo-
lide arvule ja nõuetele kvalitee-
di osas annaks hea indikatsioo-
ni, kui õpilane valiks kooli tu-
lemuste, mitte pelgalt raha jär-
gi. Hetkel ei ole plaan nõudeid 
karmistada."

Viiruse levik  
tõi sõiduõpilasi 
hoopis juurde,  

sest kõigil tekkis  
järsku aega.

Õppesõitja Martin ütleb, et ei loo enesele 
illusioone: enne eksamile minekut tuleb 

harjutada vähemalt 100 sõidutundi, kuigi 
ametlik nõue on üle kolme korra vähem.
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Kui tuntud režissöör Aljona 
Suržikova jutustab oma noore-
mast vennast Kostjast, kes töö-
tanud peakokana Londoni ühes 
mainekaimas restoranis ja hotel-
lis, tundub tema kirjeldatu ole-
vat nagu filmistsenaarium. 

Nooruk sõidab laia maailma 
õnne otsima. Ta alustab söök-
las nõudepesijana, avastab en-
da jaoks kokanduse. Läbi ras-
ke töö ja pingutuste ning vaa-
tamata sellele, et köökides kol-
leegid tema pihta nõusid loo-
bivad, murrab välja kokandus-
maailma tippu ehk saab Londo-
ni ühe nooblima klubi-restorani-
hotelli peakokaks. Kuid ümbrit-
sev sära tal pead pööritama ei 
pane. Oma karjääri tipus teeb 
ta kannapöörde ja tuleb tagasi 
Eestisse – sest tema unistus on 
hoopis omaenda restoran. 

Niisiis – reklaami teha me 
ei tohi, kus. Aga kui teil kuna-
gi juhtub vedama, võite sattu-
da Tallinnas sööma sellise ko-
ka toitu, kes on roogi valmis-
tanud muuhulgas Hollywoodi 
staaridele, ka George Clooney-
le. Konstantin on muide turske 
ja tugev, jõulise hoiakuga mees, 
kelle puhul võiks esmapilgul ar-
vata, et ta on kas sõjaväelane, 
päästja või politseinik.

Te ei ole kusagil koolis kokan-
dust õppinud, aga ometi jõud-
site Londonis tippu. Kas noo-
rukina olite teie see, kes perele 
süüa tegi?

Mulle meeldis muidugi va-
hel vaadata, kuidas ema plii-
di juures askeldab. Aga ma ise 
oskasin ainult pelmeene keeta. 
(Muigab.) Ja sellega mu kogemus 
söögitegemisel piirduski. Tegeli-
kult olengi kõik oskused koka-
na omandanud tööd tehes ja ise 
õppides raamatutest, filmidest ja 
internetist. Aga praktika mui-
dugi ennekõike! Sa pead ikka 
oma 1000 steiki enne ära küp-
setama, kuni päriselt välja tu-
leb. Kui koka abina töötad, siis 
sind muidugi kõrvalt kogu aeg 
juhendatakse, sest ei saa lubada, 
et need 1000 steiki lihtsalt har-
jutamise käigus raisku lähevad. 

Kuidas sattusite Londonisse?
Tahtsin lihtsalt maailma nä-

ha. Pärast ajateenistust sidepa-
taljonis sõitsin 2008. a Inglis-
maale. Ma ei osanud isegi ingli-
se keeles rääkida. Alustasin liht-
salt ühes einelaua moodi söögi-
kohas Cambridge´is nõudepesi-

jana. Sattusin sinna tööle täies-
ti juhuslikult. Ilma mingi huvi-
ta kokanduse vastu. 

Kui nähti, et olen hästi usin, 
anti mulle võimalus. Kui mind 
lubati köögis salatit hakki-
da, olin seitsmendas tae-
vas. Mõtlesin, et nüüd 
on kõik! Ei ühtegi mus-
ta tööd enam! Alles 
pärast sain aru, et 
siis alles see päris 
ränk töö algas. 

Kui ma olin koka 
abina pihta hakanud, 
siis ma kohe armu-
sin sellesse töösse. Ma 
käisin samal ajal puhke-
päevadel paralleelselt abiks 
ühes teises söögikohas, nimega 
Alimentum (ladina keeles toit). 
Ilma tasuta. Vähemalt oli mul 
seal võimalus kokandust õppida. 
See oli või on kõrgelt hinnatud 
restoran – umbes neli kuud pä-
rast seda, kui seal tööle asusin, 
sai ta Michelini tärni. 

Peakokk nägi, et ma olen 
pühendunud: kui olin kuu ae-
ga seal nädalavahetustel tasu-
ta abiks käinud, ütles, et mis 
sa ikka ilma rahata töötad, tu-
le mulle täiskohaga abiliseks. 
Tasu polnud alguses küll suur, 
800 naela, aga ma olin ikkagi 
väga rahul. Nii see läks. 

Nii et tänu Alimentumis saadud 
"ülikoolile" kujunes teist tipp-
kokk?

Jah, töötasin Alimentumis 
poolteist aastat. Kella 8-st hom-
mikul kella 2-ni öösel. Vahel ka 
vähem: 12-ni, üheni. Kõike pi-
kem tööpäev, mida ma seal mä-
letan, oli hommikul kella 8-st 
järgmisel hommikul 4-ni. Ilma 
vaheajata. Eks see kõik üks le-
gaalne orjus oli. Tervis poleks 
pikalt niimoodi vastu pidanud. 
See-eest õppisin palju. Ma lu-
gesin enda jaoks seda perioo-
di nii tööks kui ka ülikooliõp-
peks samal ajal. 

Me ise pesime kööki, paran-
dasime ventilatsiooni ja tegime 
kõiki töid. Oli ikka jooksmist! 
See polnud üldse kerge. Pärast 
oli mõnes teises restoranis pal-
ju lihtsam töötada, sest sa ei pi-
danud vähemalt ise koristama.  
Töövahendusagentuuri kaudu 
leidsin seejärel endale uue koha: 
restorani La Trompette Londo-
nis Chiswickis, mis oli samuti 
Michelini tärniga.

Alimentum kaotas hiljem 
oma tärni, aga see oli juba pä-
rast mind.

Koka töö on ilmselt päris tõsi-
ne meeskonnatöö ja palju sõltub 
kolleegidest? 

Atmosfäär sõltub üsna palju 
peakokast, et milliseks ta selle 
loob. Ühes tärniga restoranis 

TIPPKOKK: Kuigi olen süüa teinud suurtele staaridele,  
kokkan kõige meelsamini tavalistele inimestele
Konstantin Suržikov töötas end tundma-
tu söökla nõudepesijast Londoni ühe kõi-
ge nooblima hotellirestorani peakokaks. 
Ta sõnastab oma elukreedo väga lihtsalt: 
"Võidab see, kes võidab oma hirmu." 

Alimentumis oli loodud toetav 
atmosfäär, aga teises, kus hiljem 
töötasin, oli vastupidi: ei aida-
tud, vaid ainult loodi takistusi. 
Mängiti üksteise vastu. Üldiselt 
käis mõlemas Michelini tärniga 
restorani köögis, nii Alimentu-
mis kui La Trompette´is, elu na-
gu Gordon Ramsay saates: kar-
juti, loobiti üksteist taldrikute-
ga, alandati. 

Hiljem töötasin ka hotellide 
restoranides, näiteks viie tärni-
ga  Hilton Park Lane´is Londo-

nis. Hotellide restorane eristas 
üldiselt, et pidid hommi-

kusöögi pärast hästi va-
ra tööle tulema, 4.30-
ks, ja pärast võis juh-
tuda, et sind paluti 
pärast pikka päe-
va veel õhtuks töö-
le jääda.   

Tooge näide mõnest 
tolle perioodi keeru-

kast roast, keerukast 
ülesandest.
Alimentumis töötasin 

lisandite sektsioonis. Näiteks 
võis ühel roal olla 15 lisandit. 
Midagi neist tuli hakata valmis-
tama 30 minutit enne servee-
rimist, midagi näiteks viis mi-
nutit, midagi mõni minut enne 
serveerimist. Kogu aeg ju sa-
mas midagi valmis pliidil. Tald-
rikule tuli kõik panna ühel ajal. 
Minuti jooksul. Jah, see näitas, 
kui tähtis on kontsentreerumine. 
Sa pidid teadma, mis valmimi-
se staadiumis midagi asub. Mis 
on pliidil ja mis alles ootab plii-
dile panemist. Väga oluline roll 
on sellisel tööl rööprähklemisel. 
Neli-viis asja on korraga käsil ja 
kõik peab olema kontrolli all.

Aga üldiselt – võidab see, kes 
võidab oma hirmu.

Nii et jõudes samm-sammult 
nõudepesijast koka abiks ja siis 
kokaks, hakkasite lähenema 
oma tähetunnile?

Jah, pärast Alimentumit ja La 
Trompette´i töötasin juba viie tä-
hega Hilton Park Lane´i hotel-
lis, kui mulle helistas mu endi-
ne ülemus, peakokk, ja rääkis, 
et algatatud on hiilgav projekt 
Londonis ja et tal on vaja sous-
chefi (peakoka järel tähtsuselt 
järgmine). Tegemist olevat en-
nenägematu luksusega ja väga 
suures mastaabis – kokku 800 
töötajaga. Esimene taoline ho-
tell, millel kokku seitse eri 
köögiga restorani. Et sul tu-
leb ainult läbi teha vest-
lus ülemusega – helista 
talle kohe. 

Valmistusin ras-
keks jutuajamiseks, 
aga mulle öeldi 
ainult, et ahah, 

sind tahetakse, asud kuu aja pä-
rast tööle. The Ned avati see-
ga 2017. (Hotellile anti 1924. 
a hoone kavandanud arhitekti, 
söör Edwin ehk Ned Lutyensi 
auks tema nimi.)

Aasta hiljem läks mind tööle 
kutsunud peakokk töölt ära ja 
mind pandi tema asemele. Nii 
et järgmised kolm aastat tööta-
sin seal ise peakokana.

Ma saan aru, et The Ned pais-
tab luksuse poolest silma isegi 
Londonis?

The Ned asub endises Mid-
land Banki hoones, kusjuures 
kujunduses on säilitatud panga 
elemente, nagu hoiulaekad jne. 
Varem oli see maja kaheksa aas-
tat tühi seisnud. Hotell The Ned 
koos kõikide oma restoranidega 
– hiljem tõusis nende arv seits-
melt üheksani – on üks lüli So-
ho House ketist, mis katab kogu 
maailma. Soho House´i eesmärk 
on pakkuda sellist kõrgeklassi-
list, kuid samas kodust hotel-
li ja toitu. Justnagu oleksid ko-
dus, aga sinu eest hoolitsetak-
se samal ajal väga luksuslikult.

The Ned´i mattis Soho House 
ja Sydell Group tõepoolest us-
kumatu hulga raha. 252 numb-
rituba, 11 korrust, bassein katu-
sel. Kogu sisustus on selline 
Suure Gatsby stiilis. Seal 
sobiks uuesti Gatsbyst 
filmi teha. 1920ndad 
ja art deco. Preten-
sioonikus, lakkpin-
nad, samet, kallis-
kivid. Liialdatud 
luksus. Sobiv 
keskkond ini-
mestele, kes 
elavad, na-
gu oleks iga 
päev vii-
mane. 

Seal 
töötas 
kokku 
ühek-
sa 
köö-
ki ja 

Käisin  
ühes hinnatud  

kohas tasuta tööl  
ja sain väärt  

kogemusi.

Virkko  
Lepassalu
virkko. 
lepassalu@ 
tallinnlv.ee

üheksa restorani – eraldi näi-
teks jaapani, itaalia, aga ka ter-
vislikule toidule. Kui palju neid 
vahepeal järgi jäi, ma isegi ei 
tea, sest eks kriis nõudis oma 
osa ja klientuuri kõikjale ei ja-
gunud. Ainuüksi kokki töötas 
seal 130. 

Seal käis palju tuntud inime-
si. Mäletan George Clooneyt, Je-
remy Clarksonit, Gerard Butle-
rit, Kevin Spaceyt. See oli ül-
diselt väga soliidne koht. Nedi 
Klubisse kuulumine on staaride 
seas väga hinnatud, see maksab 

Ksenija Šabanova
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TIPPKOKK: Kuigi olen süüa teinud suurtele staaridele,  
kokkan kõige meelsamini tavalistele inimestele

4000 naela aastas. See annab 
ainult liikmelisuse ja selle eest 
rohkem midagi ei saa. Mäletan, 
kuidas kaks liiget kohtusid, aru-
tasid seal omi asju, puhkasid ja 
kulutasid mõne päevaga 70 000.

Kas teadsite ka köögis, et nüüd 
tuleb eriti pingutada, sest see 
roog läheb näiteks George 
Clooney´le?

Ei, meie ei teadnud seda. Üldi-
selt pidasid staarid end ülal täiesti 
nagu tavalised inimesed, pigem 
silmapaistmatult. Tüli on põh-
justanud tundmatud, aga liht-
salt kõrge enesehinnanguga ini-
mesed. 

Mäletan, et Klõtškol (maail-
makuulus poksija – toim) oli üks 
erisoov – et tema roa valmista-
misel kasutataks kitsepiima. Ja 
sellesoovi me ka täitsime. Leh-
mapiima ta hästi ei talunud. Aga 
seda võis pidada täiesti normaal-
seks palveks, mitte mingiks ekst-
ravagantsuseks, ja taolistes eri-
detailides püüdsime ikka vastu 
tulla, kui kellelgi leidus problee-
me mingi toiduainega.  

Kas sellist kiusatust ei tekki-
nud, et astuks mõne staari juur-
de ja teeks selfi või küsiks auto-
grammi?

Ei, see oli meile rangelt kee-
latud.

Ja koroonaviirus andis kogu 
sealsele hiilgusele hoobi?

Jah. Sellist luksuslikku hoo-
net on võimalik majandada ai-
nult nii, et masinavärk ja kogu 
maja pidevalt töötavad täistuu-
ridel.  Esimese sulgemise ajal 
eelmise aasta kevadel osa per-
sonali koondati. Mind see küll 
ei puudutanud. 

Ometi otsustasite sellise hiilgava 
karjääri juurest Eestisse tagasi 
tulla. Miks?

Esimese sulgemise ajal eel-
misel kevadel tekkis mul palju 
aega mõtlemiseks. Sain aru, et 
Londonis olen õppinud ära kõik, 
mida  seal on võimalik õppida. 
Eestis on mul omaksed, sealhul-
gas  õelapsed, ja sõbrad. Mul oli 
küll hea töö, aga mul puudus pe-
re, sest kuna töötasin kogu aeg, 
vahet pidamata, polnud aega 
isegi ühegi neiuga suhteid luua. 

Kui eelmisel suvel siia naa-
sin, tekkis mõte luua oma res-
toran. Kuigi sai proovida tipp-
tasemel köögikunsti, on mind 
alati rohkem huvitanud selline 
comfort food (igapäevatoit) – 

mugav, maitsev, kättesaadav. 
Ma tahaksin, et tuleksid ta-

valised inimesed, iga päev. 
Michelini tärniga resto-

ranis käib tavainime-
ne võib-olla korra, 

võib-olla kaks kor-
da aastas.

Meie söö-
gikoht nüüd 

töötab – tee-
me kaasa-
müüki. 
Ise pah-
teldasi-
me sei-

nu, ise 
värvisime. Ma 

ei olnud enne neid 
töid teinud. Liht-
salt olen võime-
line iga töö nul-
list ära õppima. 
Praegu töötan 
kella 9-22.30.

Me loo-
dame kõik, 
et piiran-
gud lõppe-
vad ja saa-
me varsti 
korraliku 

restorani avada. 30% toidu hin-
nast maksame praegu kulleri-
tele. Ma loodan, et me pääse-
me sellest.

Kuivõrd on näiteks Tallinna res-
toranid võrreldavad maailma 
parimatega?

Jah, täiesti võrreldavad. Mul-
le meeldivad mõned kohad Kad-
riorus, mis pakuvad väga head 
kvaliteeti. Telliskivis leidub sa-
muti selliseid, kus toit on tehtud 
armastusega. See on peamine. 
Tallinna toidukultuur on üldi-
selt väga kõrgel tasemel. 

Ma otsin ise üldiselt väljakut-
seid toidu tegemisel. Ma ei ole 
vegan, aga mulle meeldib väga 
teha vegan-toite, sest need on 
teistmoodi.

Mis on toiduainete või toidu-
toorme, näiteks liha või kala 
poolest Tallinnas teistmoodi kui 
Londonis?

Eestist võib leida väga kvali-
teetset tooret, aga see on tava-
liselt märksa kallim kui Londo-
nis. Näiteks 50 eurot antrekoodi 
kilo eest tuleb poole kallim kui 
Londonis. Ma saan aru, et see 
laagerdamine ja kõik maksab, 
aga ikkagi. Eesti on toiduainete 
hinna poolest väga kallis maa. 
Minu jaoks oli see ikkagi šokk. 
Siiski on osa asju siin Londonist 
odavad. Veel hämmastab, et nii 
vähe kalaliike on saada.

Teisalt, kui Londonis helista-
sid kell 23, siis hommikuks oli 
kõik tellitu kohal. Siin pead ik-
ka märksa varem tellima ja siis 
võib-olla ka helistatakse, et va-
bandage, aga seda või toda meil 
ei leidu.

Mis on Londoni restoranide pu-
hul teistmoodi kui Tallinnas?

Ennekõike see, et seal ini-
mesed ikkagi söövad põhiliselt 
väljas. Kui Eestis tehakse veel 
päris sagedasti kodus süüa, siis 
seal on kodune toidutegemine 
rohkem nagu hobi. Ja ega ko-
halikud ehk inglased ise enam 
kokkadena peaaegu ei tööta. 
The Nedis olid 130 kokast ehk 
3-4 inglased. Nii et ma ei kuju-
ta ette, mis seal seoses Brexiti-
ga toidukohtade kaadriga toi-
muma hakkab.

Maailma meedias kirjutatak-
se aeg-ajalt toidu võltsimisest, et 
müüakse näiteks odavamat ka-
la või kalatoite kallimate pähe. 
Kui palju see on levinud?

Ma olen sellest kuulnud, ja mu 
endaga juhtus see ükskord samu-

ti, kui viibisin Poolas. Ühes 
turistirestokas telli-
sin endale roa pal-

tusest (Atlandi 
hiidlest). Kui 

toit 

toodi, sain aru, et see ei saa 
mingil juhul olla paltus. Ma 
teadsin väga hästi, kuidas pal-
tus peab välja nägema ja milli-
ne on tema maitse. Ma ei haka-
nud seal skandaali korraldama, 
aga muidugi on selline petmine 
väga halb, sest kliendi usaldust 
kuritarvitatakse ja peetakse te-
da idioodiks.

Tavaliselt teatakse, et Micheli-
ni tärn näitab eriti head taset ja 
kööki – Baltimaades pole üks-
ki söögikoht selleni veel jõud-
nud. Aga millest see ikkagi täp-
semalt oleneb?

Tärn ei sõltu ainult köögist ja 
kokkade tasemest, vaid ka saa-
liteenindajatest, veinikaardist ja 
veel paljudest nüanssidest. See 
näitab absoluutselt kõige poo-
lest kõrget teenindustaset, ku-
ni pisiasjadeni. Kõik peab mõ-
juma värskelt, teenindajad pea-
vad olema koolitatud. Miks aga 
Eestis pole veel Michelini tär-
niga kohta – ma arvan, et Mic-
helini võrgustik ei ole niivõrd 
arenenud igale poole. Siia po-
le määratud inspektoreid. Ma 
olen veendunud, et Eestis lei-
dub mõni restoran, mis oleks 
seda tärni väärt. Seega ei sõltu 
tärni saamine meist. Kui rääki-
da endisest idablokist, siis meie 
lähimad Michelini tärniga res-
toranid on Poolas.

Te olete töötanud enne The Ne-
di kahes Michelini tähega res-
toranis, aga sellest tähest võib 
lihtsasti ka ilma jääda. Kuidas 
see võib juhtuda?

Tulevad ette hoiatamata üks-
kaks inspektorit, kes on enne 
laua  broneerinud, aga nad esi-
nevad kui tavalised kliendid. Tel-
livad alati vähemalt kolm roo-
ga ja peale selle veel kokteili ja 
veinidest midagi. Nad vaatlevad 
seejuures eraldi baarmeni, et 
kuidas too kokteile valmistab. 

Olen veel kuulnud trikist, kui-
das enne õhtusööki käiakse kor-
raks tualetis ja pillatakse sin-
na "kogemata" põrandale tükk 
tualettpaberit. Ja siis kontrolli-
takse näiteks 20 minuti pärast, 
kas see tükk on sealt ära ko-
ristatud, et üldse hinnata, kui 
tihti tualetti üle vaatamas või 
korrastamas käiakse. Inspekto-

reid üldiselt restoranides ära ei 
tunta, sest nad on alati erine-
vad inimesed, ja tärni või mi-
tu tärni pälvinud koht vaada-
takse üle ühe korra aastas. Ja 
siis novembri keskel või lõpus 
ilmub see kuulus aastaraamat, 
kust on näha, kes pälvis tähe, 
kes kaotas ja kes säilitas. Kelle-
legi aga enne ei helistata ja mi-
dagi ette ei öelda. Nad ei sel-
gita üldse kellelegi midagi – et 
miks keegi näiteks tähe kaotas.

Kas teile kui kokanduse tipus 
ära käinule ei pakuks väljakut-
set avada mõni restoran nõn-
da, et see tooks Eestisse esimese 
Michelini tärni Baltimaades?

Ma arvan, olles töötanud ka-
hes Michelini tärniga restoranis, 
et selle võitmine ei saa olla ees-
märk omaette. Mulle meeldib 
inimestele head toitu valmista-
da, aga mitte tähega kaasneva 
au nimel võidelda. 

Konstantini õde Aljona: Londonis 
kutsuti teda Kalašnikoviks
1987. a sündinud Konstantin 
Suržikovi lapsepõlv jäi met-
sikutesse 90ndatesse, mil 
ühiskond oli läbi põimunud 
bandiitluse ja segaste ärisu-
hetega. Tema õde Aljona 
meenutab, et Kostjat kutsuti 
lapsena naljatades ärime-
heks sest poiss kandis tõsi-
sel ilmel ühte toonast kultus-
rõivaeset: nahkjoppi.

Sellest enamgi tunti Kons-
tantini aga hüüdnimega Kukin, 
mis on tuletatud nimest Kostja 
või sõnast Kotik (kassike). 
Praegugi ehib see hüüdnimi 
Konstantini laitmatult valget 
kokariietust. "Londonis oli te-
da aga Kalašnikoviks kutsu-
tud," muigab Aljona. "Ma ei tea 
täpselt, miks, aga üldiselt 
peab ikka iseloom olema, et 
seal peakokaks saada."

Ridade vahelt 
võib siit välja 
lugeda, et 
kuigi pü-
hendunud 
ja usin 
õppija, ei 
lasknud 
Konstan-
tin ka 
oma õpi-
poisiaasta-
tel endale "pä-
he istuda". Teisalt 

peegeldab see tema võimet 
väsimatult tulistada ehk lõpu-
tult tööd rügada.

Lapsena olnud Kostja tõsine 
ja pigem omaette hoidev – 
nagu ka tema õde. Pisut aval-
dus poisis juba toona ettevõt-
jaloomus, sest taskuraha ta 
pigem kogus, mitte ei pillanud 
tühjale-tähjale. Kui õel näpud 
põhjas, laenas tallegi. Ema-isa 
lootsid, et poisist tulebki ette-
võtja või majandusmees. Siin 
"rikkus" aga vanem õde Aljona 
venna pisut ära, sest hakkas 
käima lastele ja noortele teat-
rikunsti õpetavas koolis Ju-
nost. Konstantin huvitus sel-
lest samuti. Sellega käis kaa-
sas pisut boheemlaslik elustiil, 
mille mõjul kadus ka Konstan-
tinil huvi "tõsise" ja akadeemi-

lise hariduse vastu. Nii 
polnudki noorme-

hel veel kaitse-
väeteenistu-

sest tulles 
kurssi 
kaardile 
märgitud 
– ja ene-
seleidmi-

ne juhtus-
ki alles pä-

rast õnne ot-
simist laias il-

mas. 

Michelini tärni eelduseks on kirglik 
ja pühendunud peakokk   
Autokummifirma Michelini 
kvaliteeditärnide süsteemil 
täitub tänavu 95 aastat. 
1926. aastal hakati jagama 
esialgu ühte tärni, 1933. aas-
tast tekkis restoranidel või-
malus võita juurde teine ja 
kolmaski.

Esmakordselt avaldasid 
väärt toidukohtade giidi 1900. 
aastal vennad Édouardo ja 
André Michelin: kuulsa rehvi-
firma asutajad lõid selle rehvi-
ostjate jaoks. Esimese tärniga 
tunnustatakse restorani kui 
ühte parimat enda kategoo-
rias. Teise tärni saab juurde 
teenida erakordselt maitsvate 
toitude eest. Kolme tärnini on 
jõudnud üldse väga vähesed 
restoranid: selle nimel võiks 
ette võtta reisi linna, kus res-

toran asub. Baltimaades pole 
seni ühtegi tärniga restorani, 
küll leidub neid Soomes. Enne 
koroonapandeemiat oli neid 
seal lausa kuus, ehkki üks 
neist läks hingusele 2019. a 
augustis. Miks Eesti ja üldse 
Baltimaad pole Michelini koh-
tunikes huvi äratanud – põh-
juseks on varem meedias vii-
datud piirkonna väiksusele. 
Teoreetiliselt oleks võimalik 
see pälvida ehk mõnel Tallinna 
toidukohal, sest väiksemate 
linnade-asulate restoranidele 
neid ei jagata, pingutagu nood 
palju tahes. Oluline on veel, et 
menüüs peegelduks peakoka 
isiksus, tema kirg toiduvalmis-
tamise vastu. Igal juhul on 
Michelin Guide toidumaailma 
üks põhilisi suunanäitajaid.
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Vabaõhumuuseumis jaluta-
des saab teada, millist toitu 
vanasti jaaniajal söödi, kui-
das turgutati keha ja mis-
moodi lustisid lapsed. 

Eri ajastute jaanipidude 
õhustikku loovad muuseumi-
õuel puhkpilliansambel Pritsu 
Brass, ansambel Törts ja rahva-
kunstiansambel Leigarid. Vaba-
õhumuuseumi ürituste projekti-
juhi Merike Puura sõnul on ko-
roonaviiruse ohu tõttu jaaniõhtu 
sündmused hajutatud üle muu-
seumi taluõuede.  

"Tänavune jaaniõhtu tuleb 
teisiti," ütles Puura.  "Kutsu-
me vabaõhumuuseumi inimesi 
jalutama, taludesse jaanikom-
beid vaatama ja nii oma juu-
ri meelde tuletama.  Härjapea 
talus näiteks on teemaks kol-
mekümnendad, mil jaanitule-
sid hakkasid korraldama mit-
mesugused seltsid. Avatud on 
ajastukohane puhvet ja õnne-
loosis võidab iga loos. Kolme-
kümnendate stiilis jaanimuusi-
kat teeb puhkpilliansambel Pris-
tu Brass. Roosta talus saab osa 
sajanditevanuste traditsioonide-
ga üheperejaanitulest, kus pere-
rahvas pajatab ka põnevaid mui-
nasjutte ja lugusid. Tegevusi ja-
gub kella kümneni, kogu terri-
toorium on avatud südaööni."

Jaanilõke külaväljakul
Jaanilõke süttib veel külaväl-

jakul ja kiigeplatsil, samuti on 
tulease kõrtsi ees.

"Toitlustust pakub Kolu kõrts 
ja šašlõkki saab kiigeplatsil, kus 
meeleolu loob ansambel Törts," 
rääkis Puura. "Toiduakadeemia 
pakub aasiapärast kööki ja veini 
degusteerida meie uusima eks-
positsiooni, kolhoosi korterela-
mu juures. Värskelt avatud nelja 
korteriga majas on sisustatud ko-
dusid kuuekümnendate, seitsme-
kümnendate ja üheksakümnenda-
te ning tänapäevaseski stiilis. Vaa-
tamist jätkub kõigile, sest keldris 
on koguni lasteala! Silikaattellis-
test 1964. aastal ehitatud maja sei-
nad on originaalid ja toodud tük-
kidena kohale Lõuna-Eestist. Jaa-
niõhtul koguneb kortermaja juur-
de ärksam rahvas jaanitule ette-
asteid harjutama."

Lau külapoest saab soetada 
maiustuste kõrval postkaarte ja 

muud nipet-näpet, mida majapi-
damises tarvis võib minna. Va-
baõhumuuseumi jaanituli kes-
tab 23. juunil kella 17-22, ta-
vapilet maksab 15, sooduspilet 
10 ja perepilet 25 eurot. Muu-
seumi väravasse toovad bussid 
nr 21 ja 21B, kesklinna suunas 
viivad sealt bussid nr 41 ja 41b. 

Üritusele ei ole lubatud kü-
lastajad, kes on viimase 14 päe-
va jooksul haigestunud Covid-
19-sse, olnud kontaktis kinnita-
tud Covid-19 haigestunuga või 
kellel on respiratoorse nakkus-
haiguse sümptomid (näiteks pa-
lavik, kuiv köha, hingamisras-
kused). 

Leigarite suvised kontserdid 
Sassi-Jaani õuel algavad laupäe-
viti ja pühapäeviti kell 11. Tä-
navu toimuvad Leigarite eestve-
damisel mitte rahvarohked kü-
lapeod nagu varem, vaid väikse-
mad perepeod. Neid saab uudis-
tada turvaliselt distantsilt. Ela-
va muusika saatel sünnib päri-

muslikest tantsudest, lauludest, 
mängudest ja pillimuusikast iga 
kord veidi erinev pidu. Kuigi sel 
aastal külastajat tantsudesse ja 
mängudesse kaasata ei saa, siis 
oma kallima pereliikmega võib 
kõiki reegleid järgides ikka mõ-
ned tantsupoognad võtta.

Vabaõhumuuseumi jaaniõhtul 
võib tunda 1930ndate hõngu

Kel plaanis süüdata jaanilõ-
ke kodus, peaks Põhja 
päästekeskuse ohutusjäre-
levalve büroo nõuniku Ants 
Aguraiuja sõnul tegema tule 
õigesse kohta ja sellel silma 
peal hoidma.

"Lõkke õige kaugus sõltub selle 
suurusest ja tuulest. Kuni meetri-
se läbimõõduga lõke peab olema 
hoonest vähemalt kaheksa ja suu-
rem viieteist meetri kaugusel, ja 
sedagi tuulevaiksema ilmaga," üt-
les Aguraiuja. "Soovitame aga te-

ha lõke veelgi kaugema-
le, et vältida näiteks 
suuremaks tõus-
nud tuulest põh-
justatud sädeme-
te levikut.  Sa-
muti ei tasu teha 
lõkkeaset  suure-
mate puude lähe-
dusse, mille kuivanud 
oksad samuti tuld võtta 
võivad.  Kui ümber on kuiv 
muru, tuleks tule levikut takis-
tada näiteks lõkkeaseme ümber 
laotud kividega."

Lõke tuleb teha ette-
valmistatud pinnase-

le ning hoida selle 
ümbrus süttivast 
materjalist puhta-
na. Lõkkes tohib 
põletada vaid pu-
hast puitu ning pap-

pi ja paberit. Tähtis ei 
ole lõkke suurus, vaid 

meeleolu, mida lõke loob.
Tuld võib teha tuulevaiku-

ses või nõrga tuulega, mil tuule 
kiirus jääb alla 5,4 m/s. "Ilmajaa-
ma kodulehel on tuulekiirused nä-

ha," lausus Aguraiuja. "Lõket tu-
leb valvata kuni selle kustumise-
ni või lahkudes tuletukid veega 
üle valada. Muidugi peavad lõk-
ke läheduses olema ka esmased 
tulekustutusvahendid – väiksema 
lõkke juures piisab ühest tulekus-
tutist või paarist ämbrist veest. 
Võimalusel võiks lõkke juurde 
valmis panna aiakastmise voo-
liku, et tuli oma piirides püsiks. 
Niikaua kui tuli põleb, peab kee-
gi seda ka jälgima."

Päästeamet kutsub jaanipäeva 
eel leidma igale jaanitulele lõkke-

valvurit. "Lõkkevalvuri ülesanne 
on jälgida, et lõkke tegemisel jär-
gitaks tuleohutusnõudeid ja selts-
konnal oleks lõkke juures turvali-
ne olla," rääkis päästeameti enne-
tustöö osakonna ekspert Sandra 
Repp. "Valvur hoiab silma peal 
ka jaaniseltskonnal, hoolitseb selle 
eest, et kõik järgiks ohutusreeg-
leid, ning kui tähistamine lõppeb, 
kustutab valvur lõkke."  Regist-
reeri end jaanipäevalõkke valvu-
riks ja märgi kaardile oma ohu-
tu lõke aadressil https://jaanituli.
geoape.com 

Lõke tee 8 meetri kaugusele majast mittesüttivale alusele

Jaanipäeva juurde on alati käinud kiikumine. Seda saab teha nii vabaõhumuuseumis, kui perega oma tuttavates kiikumispaikades. Scanpix

Piritale  
tigude kogumis-
konteinerid
Pirita linnaosa valitsus paigal-
das Lillepi parki ja Mähele lu-
sitaania teeteo leviku ohjelda-
miseks kogumismahutid. Kon-
teinerid paiknevad Maarja-
mäel Urva bussipeatuse taga 
parklas ning Oblika ja Lodja-
puu tee nurgal pakendikogu-
miskonteinerite juures. Muid 
jäätmeid palutakse konteine-
ritesse mitte viia. Kindlasti tu-
leb teeteod enne konteineris-
se viimist panna kilekotti, et 
nad tagasi loodusesse ei roo-
maks. Tegutsemisjuhis on 
kleebitud ka konteinerile. Ma-
hutid jäävad Lillepi parki ja 
Mähele suve lõpuni.

USA sõdurite 
tasuta kontsert 
Vabaduse  
väljakul

3. juulil kell 15 esineb Vabaduse 
väljakul pop-up kontserdiga 
Ameerika Ühendriikide armee 
Euroopa ja Aafrika muusika-
grupp Soldiers Chorus. 15 
muusikut ja lauljat esitavad 
mitmekülgse kava džässist ro-
kini. Kontsert on tasuta. Korral-
daja on Ameerika Ühendriikide 
suursaatkond koos Tallinnaga.

Algas Põhja- 
Tallinna väiketä-
navate remont
Põhja-Tallinna linnaosa kvar-
talisiseste teede remondi käi-
gus korrastatakse üheksa 
väiksemat tänavat. Ehitustöid 
teostatakse etappide kaupa, 
esimesena võetakse ette Ehte 
3, Sõle 37 ja  Kolde pst 74 
kõnnitee. Järgnevad Ketta, 
Niidi, Sõle t kõnnitee (Paldiski 
mnt–Puhangu t), Niidi põik, 
Kopli t (Sõle t–Sitsi t) ja Ädala 
t. Tööde käigus uuendatakse 
sõidu- ja kõnniteede asfaltka-
te, vahetatakse välja lagune-
nud äärekivid ning korrasta-
takse töömaale jäävad kaevu-
päised. Teostatakse ka puude 
hoolduslõikus ja haljastustöid. 
Töid teostab AS TREF Nord 
ja nende maksumus on 896 
000 eurot. Ehitustööd lõpe-
vad augustikuus. Suuremate 
teede ehitus algab sügisel.

Meelespea lõkke tegijale

• Hoia kindlasti käepärast 
laetud mobiiltelefon, et 
saaksid vajadusel numbrilt 
112 abi kutsuda.

• Jälgi, et lõke oleks hoone-
test, metsast ja põlevmater-
jalist ohutus kauguses. 
Ohutu kaugus sõltub eelkõi-
ge lõkke suurusest ja vähim 
ohutu kaugus igasuguse 
lõkke puhul peaks olema 
vähemalt 8 meetrit. Meeste 
puhul teeb see umbes 10 
sammu, naiste puhul umbes 
13 sammu. 

• Jaanilõke tee selleks ette-
valmistatud mittepõlevale 
pinnasele ning hoia 
lõkkeaseme ümbrus sütti-
vast materjalist puhtana. 
Lõkkes tohib põletada vaid 
puhast (immutamata) puitu 

ning pappi ja paberit.
• uld võib teha tuulevaikuses 

või nõrga tuulega. Jälgi ka 
tuule suunda, et sädemed ei 
lendaks põlevmaterjalidele 
või et lõkkesuits ei häiriks 
naabreid.

• Jaanipäevatunde ja hea 
meeleolu loomiseks piisab 
ka väikesest lõkkest. Tähtis 
ei ole lõkke suurus, vaid 
meeleolu, mida lõke loob.

• Nii lõkke tegemisel kui grilli-
misel hoia käepärast esma-
sed kustutusvahendid, nt 
pangetäis vett, liiva või tule-
kustuti.

• Tuld ei tohi jätta hetkekski 
järelevalveta. Lõkkevalvuri-
na kanna hoolt selle eest, et 
tuli saaks kindlalt kustuta-
tud.

Jaanipäeva saab tähistada aias  
või linna grillimispaikades
Et viiruse levikut mitte 
taas hoogustada, 
jäävad ära rahva-
rohked linna jaa-
nipeod Stroomi 
rannas, Paeväljal 
jm traditsioonilis-
tes paikades, kuid 
pere ja sõpradega 
saab jaanipäeva tähistada 
paljudes grillimiskohtades.

"Harjumaa omavalitsused 
leppisid terviseameti soovitusel 
kokku, et tänavused jaanituled 
jäävad paraku ära," lausus abi-
linnapea Vadim Belobrovtsev. 
"See ei sega aga linlastel jaani-
päeva tähistada oma lähedas-
te-tuttavate seltsis iseseisvalt, 
järgides kõiki tuleohutuse nõu-
deid. Kindlasti tuleb enda järel 

prügi ära koristada."
Paeväljale ja Iru silla 
lähistele paigutatak-
se spetsiaalsed 
prügikonteinerid, et 
inimesed saaksid 
soovi korral ise grilli-

da ning jaanipäeva 
nautida ilma loodust 

kahjustamata. Sobivad grilli-
mispaigad on näiteks ka Pirita 
jõe ääres, Sütiste metsas, Pika-
kari ja Stroomi rannas ning 
Aegna saarel. "Me kõik looda-
me, et algav suvi tuleb sama 
hea kui eelmisel aastal, kui pii-
ranguid oli vähe ja nakatumis-
numbrid madalad, " ütles 
Belobrovtsev. "Saame nautida 
suve ja suveilma, unustamata 
samas ka ettevaatust."
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"15. juunil kavatsesime tä-
histada ema sünnipäeva, 
koju oli toodud head-pare-
mat ja suitsuvorsti lõhn jäi 
mulle ninna järgmiseks 15 
aastaks," meenutab Tiia 
Nurmis, kes nelja-aastase-
na koos vanematega 1941. a 
14. juunil kodunt ära viidi.

. Nurmis mäletab kaunil juuni-
hommikul uksel püssiga seisnud  
sõdurit: "Ma ei taibanud, miks 
nii vara voodist üles aetakse!"

Väljasaadetavate nimekirja 
jõudis tema isa põhjusel, et oli 
kuulunud vapside hulka ja käis 
kaitseliitlasena aktiivselt õppus-
tel. Tal oli vendadega kahasse 
Tallinnas Kadaka teel savitoode-
te vabrik. See tähendas, et too-
nase ideoloogia valguses on te-
gemist nn sotsiaalselt võõra ele-
mendiga, ja et välja tuleb saata 
lisaks temale ka pere – naine ja 
kaks tütart. 

1941. a juuniküüditatute täpse 
arvu üle arutletakse siiani. Aja-
loolane Toomas Hiio on öelnud, 
et number sõltub, milliseid do-
kumente aluseks võtta. Suurus-
järguks hinnatakse üldiselt 10 
000. 1941. a küüditamise statis-
tikat kajastab näiteks NSV Lii-
du NKGB ülema Merkulovi et-
tekanne Jossif Stalinile: arretee-
ritute ja väljasaadetute koguarv 
oli 9156. 

Pidevalt tühi kõht
Tiia Nurmise lugu on selles 

mõttes tüüpiline, et väljasaat-
misele kuulus toonase ideoloo-
gia kohaselt "nõukogudevas-
tane ja sotsiaalselt võõras ele-
ment", kes oli enne küüditamist 
juba julgeolekus ka arvele võe-
tud. Kokku kuulus nõukogude 
julgeoleku nn musta nimekir-
ja juunis 1941 suurusjärgus 15 
000 inimest. Mis põhjusel tege-
likult vähem välja saadeti, sest 
vahepeal kavandati arvuks ka 
11 000, on tänaseni selgusetu. 
Tallinnas koguti väljasaadeta-
vad Kopli ja Pääsküla jaama, 
kus vagunid juba ootasid.

Esimene mälestuspilt seoses 
vaguniga seostub Tiia Nurmisel 

tühja kõhuga. "15. juunil kavat-
sesime tähistada ema sünnipäe-
va, koju oli toodud head-pare-
mat ja suitsuvorsti lõhn oli jää-
nud mulle ninna järgmiseks 15 
aastaks," ütleb ta. "Ema oleks 
saanud 36. Isa oli varem hoia-
tatud, et tal oleks targem põge-
neda. Ta ei läinud, sest uskus, 
et pole milleski süüdi."

Tähega A märgistatud vagu-
nitesse paigutati täiskasvanud 
mehed ning B-vagunitesse nai-
sed ja lapsed. Teekonna algu-
ses sõitsid kõik rongides koos 
üle Eesti piiri. Seejärel saade-
ti mehed vangilaagritesse val-
davalt Uurali või Ukraina piir-
konnas ning naised-lapsed töö-
le kolhoosidesse. Tallinnast pärit 
küüditatud naised-lapsed jõud-

sid koos saarlastega valdavalt 
Kirovi oblastisse. 

"Isaga olin viimast korda koos 
veoautokastis," sõnab Tiia Nur-
mis vaikselt. Teada on vaid, et 
tema isa suri 1943, aga mis asja-
oludel täpsemalt, on siiani selgu-
setu. 1941. a lõpus asusid mees-
te vangilaagrites tegutsema jul-
geoleku uurijad ja paljud mõis-
teti mahalaskmisele.

Naisi-lapsi ootas töö ühes Ki-
rovi oblasti majandis. Omaette 
toa sai Tiia  ema kahe tütrega 
alles 1954. Elati ühiselu näiteks  
kultuurimaja suures saalis, mis 
oli koikusid nii täis pikitud, et 
meenutas suurt haiglapalatit. Na-
ri nari kõrval ja üks suitsu ajav 
pliit. Üheksa peret koos, kõik 
Eestist. Soojemal ajal sai õues 

lõkke peal süüa teha. "Mäletan, 
et just meie nari kohal oli katu-
ses auk, nii et öösiti tähed tae-
vas paistsid," ütleb Tiia Nurmis.

Mitte ainult Tiia Nurmis, ka 
paljud teised küüditusteekonna-
le saadetud on meenutanud too-
naste ohvrite ebapraktilisust. See 
on ka seletatav, sest suurem osa 
küüditatutest pärines n-ö kõrg-
kihist, kel puudus vähimgi ette-
kujutus või karastatus rasketes 
oludes toime tulemiseks.

Katuseaugust vaatles tähti
Tiia Nurmis meenutab, et 

näiteks kartulit hakati nende 
160-liikmelises naiste-laste ko-
gumis kasvatama alles sõja ajal. 
Esimene aasta asuti veel teatud 
tardumuses. Tõenäoliselt loode-
ti ka mingit imetabast pääsemist 
seoses puhkenud sõjaga. Maad 
eraldati igaühele 300 ruutmeet-
rit. Kartul aitas ka nälga võita, 
sest perele anti leiba pelgalt 300 
grammi päevas – 100 grammi 
liikme kohta. Kuid see polnud 
tänapäeva leib, vaid vett täis 
ja nätske. Tiia läks põllule appi 
rohima, aga tõmbas vaid mulda 
umbrohule peale, sest muidu nor-
mi täis ja leiba lisaks ei antud. 

Eriti hull oli 1946. a suvi, 
mil ikalduse tõttu polnud üldse 
leiba: "Ma meenutasin Aafrika 
last: kõht vee joomisest punnis 
ja jalad kõverad." 

Stalini surma järel lubati ko-
halikud koolid lõpetanud Tiia 
edasi õppima Gorkisse. Ta proo-
vis ülikooli, aga sisse ei saanud, 
ja õppis tööstuskoolis 5. kate-
gooria treialiks. Pärast Eestisse 
naasmist asus tööle Balti laeva-
remonditehasesse ja lõpetas teh-
nikaülikooli – toonase nimetuse-
ga polütehnilise instituudi. Ko-
gu oma elu on ta töötanud lae-
vamehaanika insenerina – ku-
ni pensionile jäämiseni 1991. a.  

"Elu läks kergemaks 80ndatel, 
kui kaks tütart juba suuremad," 
ütleb ta. Tiial on neli lapselast. 

Kui temalt küsida, kas on ko-
hane rääkida viirusekriisiga seo-
ses rasketest üleelamistest ja kan-
natustest, ja raskest jäljest psüü-
hilisele tervisele, küsib naine 
vastu: "Mis stress!? Mis kanna-
tused!? Inimesed on ära harju-
nud liiga hea eluga."

TEATED DETAILPLANEERINGUTEST

KÜÜDITATU: Kohatu on 
seostada tänapäeva elu 
kannatuste ja stressiga

AJALOOLANE: 20-aastane välja-
saatmine muudeti eluaegseks
"1941. aastal saadeti välja 20 
aastaks ja seoses sagedase 
põgenemisega muudeti see 
1948. a eluaegseks," ütles 
küüditamist põhjalikult uuri-
nud ajaloolane Aigi Rahi-
Tamm. "Alles Stalini surm 
võimaldas seega küüditatu-
tel tagasi koju tulla."

Rahi sõnul tuleks toimunut 
vaadata suuremas pildis, sest 
samal ajal toimusid massiküü-
ditamised ka Lätis, Leedus, 
Lääne-Valgevenes, Lääne-Uk-
rainas ja Moldovas. Kuigi on 
otsitud seoseid küüditamise ja 

sõja puhkemise vahel 21. juu-
nil, nädalapäevad pärast küü-
ditamist, mil Saksamaa Nõu-
kogude Liidule kallale tungis, 
Rahi seda määravaks ei hinda. 
Tema sõnul ei muutnud see 
midagi, sest ka NSV Liidu juht-
konnas siis veel sõjaga ei ar-
vestatud. Oluliseks peeti ikka-
gi võimalike nõukogude riigi-
korra ideoloogiliste vaenlaste 
kõrvaldamist. Suures osas ta-
bas 1941. a küüditatuid kõige 
raskem saatus, kui võrrelda 
näiteks 1949. a väljasaadetu-
tega. Eriti seoses sõjaga.

Adamsoni tn 10 kinnistu detailplaneerin-
gu avalik väljapanek
Tallinna Kesklinna Valitsus ning Tallinna 
Linnaplaneerimise Amet avalikustavad aja-
vahemikul 21.06.-22.07.2021 Tallinna Lin-
navolikogu 20.05.2021 otsusega nr 71 vas-
tu võetud 0,10 ha suuruse maa-ala kohta 
koostatud A. Adamsoni tn 10 kinnistu de-
tailplaneeringu (K-Projekt Aktsiaseltsi töö 
nr 14172).
Detailplaneering on koostatud eesmärgil 
moodustada A. Adamsoni tn 10 kinnistust 
üks elamumaa sihtotstarbega krunt ja üks 
transpordimaa sihtotstarbega krunt ning 
määrata moodustatavale elamumaa siht-
otstarbega krundile ehitusõigus kuni 3 
maapealse ja 1 maa-aluse korrusega mit-
me korteriga elamu ehitamiseks ning krun-
tide kasutamise tingimused.
Detailplaneeringus tehakse ettepanek 
muuta Tallinna Linnavolikogu 16. aprilli 
2009 otsusega nr 78 kehtestatud teema-
planeeringut „Tallinna Kesklinna miljöö-
väärtuslike hoonestusalade piiride ning 
kaitse- ja kasutamistingimuste määramine”, 
kuna A. Adamsoni tn 10 kinnistule planeeri-
takse elamu, mitte Jakob Westholmi Güm-
naasiumi hoone juurdeehitis.
Detailplaneeringu materjalidega saab ülal 
nimetatud ajavahemikul tutvuda tööpäeviti 
Tallinna Kesklinna Valitsuses, asukohaga 
Nunne tn 18 ning Tallinna Linnavalitsuse, 

asukohaga Vabaduse väljak 7, I korruse in-
fosaali lauas nr 5. Detailplaneeringu joonis-
te ja seletuskirjadega saab tutvuda ka Tal-
linna planeeringute registris veebiaadressil 
https://tpr.tallinn.ee/ (detailplaneering nr 
DP040510).

Vile tn 8 kinnistu detailplaneeringu avalik 
väljapanek
Tallinna Kesklinna Valitsus ning Tallinna 
Linnaplaneerimise Amet avalikustavad aja-
vahemikul 05.07.-19.07.2021 Tallinna Linna-
valitsuse 26.05.2021 korraldusega nr 552 
vastu võetud 0,21 ha suuruse maa-ala koh-
ta koostatud Vile tn 8 kinnistu detailpla-
neeringu (ArhiPlan OÜ töö nr 06AP-2019).
Detailplaneering on koostatud eesmärgil 
määrata ehitusõigus elamumaa sihtotstar-
bega Vile tn 8 kinnistule kuni 2-korruselise 
üksikelamu ehitamiseks ning krundi kasu-
tamise tingimused.
Vile tn 8 kinnistule püstitatud kuni 2-kor-
ruselise üksikelamu ehitustehnilised näi-
tajad (hoonealune pind ja maapealne su-
letud brutopind) ei vasta planeeritud 
maa-alale kehtiva Luite tn 5 kinnistu ja 
Luite tn 11 kinnistu detailplaneeringule. 
Detailplaneeringus on muudetud Vile tn 8 
kinnistu kohta varem määratud ehitusõi-
gust ning määratud kehtiva detailplanee-
ringuga võrreldes suurem lubatud ehitise-
alune pind, mis vastab krundile tegelikult 

ehitatud hoonele.
Hoone suuruse kavandamisel on lähtutud 
lähipiirkonnas asuval Luite tn 19a ja Siduri 
tn 8 kinnistul paiknevate hoonete suurus-
test. Planeeritavast alast loodes paikne-
vad üksikelamud ei domineeri ega mõjuta 
oluliselt planeeringus käsitletud Vile tn 8 
kinnistut. Kinnistu piire ei ole muudetud ja 
hoone paikneb lubatud hoonestusalas. 
Krundi suurus on 2110 m² ning kujunev 
hoonestustihedus on 0,28%. Hoonestuse 
kavandamisel on arvestatud hoonestusala 
ja puittaimestiku dendroloogilist hinnan-
gut. Olemasolev haljastuse osakaal krundi 
pinnast on 75%. Kinnistul on valmis ehita-
tud teed ja platsid ning rajatud uus haljas-
tus. Krundil on tehtud vertikaalplaneerimi-
ne, mis tagab sademevee valgumise ja im-
bumise omal kinnistul. Hoone on ehitatud 
keldrita. Vertikaalplaneerimisega on taga-
tud sademevee hoonest eemale juhtimine 
ja immutamine pinnasesse. Olemasoleva 
olukorraga võrreldes muudatusi ette näh-
tud ei ole. Detailplaneering on kooskõlas 
Tallinna üldplaneeringuga.
Detailplaneeringu materjalidega saab ülal 
nimetatud ajavahemikul tutvuda tööpäeviti 
Tallinna Kesklinna Valitsuses, asukohaga 
Nunne tn 18. Samuti Tallinna planeeringute 
registris veebiaadressil https://tpr.tallinn.
ee/ (detailplaneering nr DP042430). Avali-
ku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus 

avaldada detailplaneeringu kohta arva-
must.

Tartu mnt 54 kinnistule hoone püstitami-
se projekteerimistingimuste eelnõu ava-
likustamise tulemused
Tallinna Kesklinna Valitsuses oli 11.01.-
24.01.2021 võimalik tutvuda Tartu mnt 54 
kinnistule hoone püstitamise projekteeri-
mistingimuste eelnõuga.
Nimetatud ajavahemikus Kesklinna Valit-
suses materjalidega tutvumas kodanikke 
ei käinud. Avaliku väljapaneku jooksul lae-
kus kohalikule omavalitsusele 1 kirjalikke 
ettepanekuid ja vastuväiteid sisaldav 
pöördumine, millele Tallinna Linnaplanee-
rimise Amet vastas. Amet arvestas osali-
selt kodaniku ettepanekutega ja viib pro-
jekteerimistingimuste eelnõusse sisse 
järgmised parandused ja täienduse: 1) ra-
jatav hoone peab asetsema vähemalt 4 
meetri kaugusel Lastekodu tn 23 // Tartu 
mnt 52 kinnistu krundipiirist; 2)  välista-
takse võimalus, kus insolatsiooni tingi-
muste täitmine võimaldaks hoonet krun-
dipiirile lähemale ehitada kui 4 meetrit; 3) 
hoone reklaamlahendus esitada ehitus-
projekti koosseisus. Reklaamide valgusla-
hendus ei tohi tekitada valgusreostust. 
Hoone Lastekodu tn 23 / Tartu mnt 52 
poolsel küljel ei ole valgusreklaamid luba-
tud.

Haabersti Linnaosa Valitsus avalikus-
tab ajavahemikus 01.07 – 16.07.2021 
“Paldiski mnt 199a  kinnistu osas kehti-
va detailplaneeringu tingimusi täpsus-
tavate projekteerimistingimuste eel-
nõu“
Täpsustada ehitise kasutamise otstarve-
te osakaalu, et hoonesse saaks kavan-
dada vähemalt 5% ulatuses äriruume ja 
kuni 95% ulatuses eluruume, millega 
seoses täpsustub detailplaneeringus 
määratud katastriüksuse sihtotstarvete 
osakaal (alus ehitusseadustiku § 27 lõike 
4 punkt 1). Muudatus võimaldab mittee-
luruumid (bürood) nr 2 ja 3 muuta elu-
ruumideks.
Eluruumides peab olema tagatud insolat-
sioon vastavalt normidele.
Parkimiskohtade arv ja mõõtmed esitada 
vastavalt Tallinna Linnavolikogu otsusele 
17. september 2020 nr 84 „Tallinna parki-
miskohtade arvu normid“ ja standardi EVS 
843:2016 nõuetele
Projekteerimistingimuste eelnõuga saab 
ülalnimetatud ajavahemikus tööpäeviti tut-
vuda linnaosas, Ehitajate tee 109A/1 teisel 
korrusel esmaspäeval 8.15 –18.00, teisi-
päevast  neljapäevani kl 8.15 – 17.00 ning 
reedel kl 8.15 – 16.00 ja Tallinna planeerin-
gute registris aadressil http://tpr.tallinn.ee/ 
detailplaneeringu nr DP018180 juurest 
rubriigist „Dokumendid“

Tiia Nurmise sõnul tuleb tal ühe esi-
mese mälestuspildina nelja-aastase-

na küüdivagunis meelde näljatunne.  
Albert Truuväärt
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Pirital startis laste 
linnalaagrite sari
Pirita vaba aja keskuse eestvedamisel 
toimuvad linnalaagrid annavad võima-
lusi suvevaheaega põnevalt ja kasuli-
kult sisustada. 19.-23. juulini saavad 
12-14-aastased osaleda laagris "Liikuv 
noor" ning 9.-13. augustini on 
10-13-aastased kunstihuvilised tere-
tulnud laagrisse "Noor kunstnik." Igas 
laagris toimub tegevusi Pirita rannas, 
parkides ja metsatukkades, õuealadel 
ning koos viibitakse palju looduses. 
Igas laagris on 20 kohta, üks laps saab 
osaleda ühes suvelaagris. Laagripäev 
kestab kella 9.45-17 ning sisaldab lõu-
nasööki ja õhtuoodet. Laagri osalusta-
su on 50 eurot. Rohkem infot laagrite 
kohta ja registreerimine www.piritavak.
ee
 

Kunstihoones  
uus näitus

18. juunist 5. septembrini on Kunsti-
hoones avatud rahvusvaheline näitus 
"Tänapäeva armastus ehk Armastus 
külma intiimsuse ajastul", mis uurib ar-
mastust ja intiimseid suhteid ühismee-
dia, neoliberaalse kapitali, üleilmastu-
mise ja internetiajastul. Vaatluse all on 
ühiskondlikud seaduspärasused ja väl-
jakutsed, aga ka võimalused, mida in-
ternet, ühismeedia ning nüüdne koroo-
napandeemia meile intiimsuhetes pa-
kuvad. Kunstihoone (Vabaduse väljak 
8, Tallinn) on avatud K-P kl 11-18, sis-
sepääs 4-12 eurot. 
 

Kesklinn pakub 
noortele tõuke- 
rattatrenne
Politseiaia skatepargis toimuvad igal 
esmaspäeval kl 15 tõukerattatreenin-
gud noortele, kus rühmituse Keerd-
trepp professionaalide juhendamisel 
saab õppida selgeks tõukerattaga liik-
lemise põhialused ja harjutada ka mõ-
ningaid trikke.  Treeningud on osaleja-
tele tasuta ning toimuvad samaaegselt 
nii eesti kui ka vene keeles. Treeningus 
osalemiseks peab noorel olema kaa-
sas enda tõukeratas ja kiiver. 

HARKU JÄRVE VEEOHUTUSE  
PEREPÄEV
4. juulil kl 11-15 toimub Harku järvel veeohutuse tasuta perepäev. 
Kohapeal saab õppida päästerõngast viskama, proovida pääste-
ameti virtuaalreaalsuse mänge, tutvuda rannavalve ametiga ning 
sellega, kuidas valida ning korrektselt panna selga päästevesti. Jul-
gemad saavad ujuda ning teenida meetrite ujumismärki. Üritusel 
saab proovida SUP surfilauaga ohutusvõtteid ja nippe vees. Pise-
mate laste jaoks korraldavad ujumiskooli Ujume koos treenereid 
vahvaid liikumismänge. Üritusele paneb oma õla alla ka linna hari-
dusamet. 

Minu  
TALLINN

Loe Pealinna  
veebis:   

PEALINN.EE
TELLIMISNUMBER 

LINLASTELE:

661 6616

Tule suvel laadale, käsitööd õppima ja staare kuulama!
pealinn@tallinnlv.ee

Keskaja päevad  
kutsuvad etendustele 
ja meisterdama
Keskaja päevad toimuvad tänavu 7.-11. 
juulini põhiliselt Raekoja platsil, kus kaupa 
pakub meistrikodadega Meistrite turg ja 
linnarahvast ootab keskaja hõnguline 
meelelahutus. Üles astuvad muusikud ja 
tantsijad lähedalt ja kaugelt. Käsitööos-
kusi saab õppida Niguliste mäe meistrite 
külas ning lasteala õpitubades. Lisaks 
ekskursioonid ja teatrietendused. Tasuta 
kultuuriprogrammist lähemalt Anne Velt, 
anne.velt@tallinnlv.ee, tel 641 7275.
 

Merepeol saab  
laevaga sõita
Kesklinna viies sadamas peetakse 16.-18. 
juulini merepidu, kus osalevad ka The Tall 
Ships Races regatil tavapäraselt osale-
vad laevad. Tallinna, Klaipeda ja Szczecini 
koostöös toimub tänavu väiksem regatt. 
Mere- ja perepidu toimub Vanasadama 
kruiisialal, Kalaranna kvartalis, Patarei 
merekindluses, Lennusadamas ja Nob-
lessneri sadamalinnakus. Avatud on väli-
kohvikud, lastealad, kalaturg, käsitöölaat 
ning sadamast sadamasse viib meretak-
so. Südasuvine merepidu on kõigile tasu-
ta, lisateave Kati Remmelkoor, tel 640 
4789. Rockmuusika austajaid ootab Va-
nasadama kruiisialal 16. juulil kell 19.30 
Killer Queeni lavašõu,  kus kuulda saab 
kõiki Queeni hittlugusid.  Aadressil  www.
tallshipstallinn.ee/purjeope saavad noo-
red kandideerida ka osalevate purjelae-
vade meeskonnaliikmeks.
 

Noortefestivalid  
kutsuvad tantsima  
ja trikitama
Juulis ja augustis toimub Lasnamäe, 
Kesklinna, Mustamäe ja Põhja-Tallinna 
linnaosas kuus noortefestivali, mille foo-
kuses on ekstreemsport, tänavakunst ja 
-tants. Festivalisuvi stardib 3. juulil Las-
namäe Kivila pargis, kus saab osaleda 
parkuuri ja tänavakunsti töötubades, tä-
navatantsuvõistluses ning rulluisutren-
nis. 10. juulil saavad noored koguneda 
Politseiparki, kus toimuvad noorte vest-
luspaneel, õpilasfirmade laat ja tsirkuse 
töötuba. 17. juulil ootavad Mustamäel 
Vilde tee skatepargis huvilisi tõukeratta 
turniir ja parkuuri töötuba. Kohal on ka 
narkokoerad. 31. juulil ja 1. augustil toi-
mub Kopli ekstreempargis kahepäevane 
rula ja BMX-i võistlus Kopli Session ning 

14. augustil tõukeratta turniiri II etapp, 
tänavakunsti töötuba ja rulluisutrenn. 
Samuti on noortel võimalus proovida 
kätt taimekasvatuses. 
Suve viimane noortefestival toimub 28. 
augustil taas Lasnamäe Kivila pargis, 
kus toimub ka tõukerattaturniiri viimane 
etapp ja tänavatantsuvõistlus. Samuti 
saab oma andeid näidata vaba lava 
programmis. Suveprogrammile panevad 
Kivila pargis punkti Pluuto ja Villemdril-
lem. Festivale korraldab linna haridus-
amet koostöös linnaosade noortekes-
kustega. Lisainfo Liis Teras, Liis.Teras@
tallinnlv.ee, tel 614 7495  ja Jelena Šken-
jova, jelena.skenjova@tallinnlv.ee, tel 
642 0592.

Pitital Rolf Roosalu  
ja Tiit Kikase  
öökontsert
Pirita kloostrivaremete lava pakub juulis 
ja augustis võimalust nautida mitmeke-
sist muusikat popist klassikani, fookuses 
kvaliteet ja emotsioon.  6. juulil kell 22.30 
saab Pirita kloostri vare-
metes nautida Rolf 
Roosalu ja Tiit Ki-
kase öökontserti. 
Lisaks heale muu-
sikale on oodata 
laseršõud. Piletid 
Piletilevis ja 
kohapeal. 
7. juulil 
kell 20 
kõlavad 
kloostri-
vareme-
tes legen-
daarse 
laulja Jaak 
Joala laulud 
Koit Toome ja 
ansambli Ra-
dar esituses. 
Piletid Pile-
tilevis ja ko-

hapeal. 8. juulil kell 20 austatakse Pirita 
kloostri varemetes Silvi Vraiti. Tema 70. 
sünniaastapäeva mälestuskontserdil as-
tuvad lavale armastatud artistid Siiri Si-
sask, Hedvig Hanson, Kaire Vilgats, Ain 
Agan, Raivo Tafenau jt. Piletid Piletilevis 
ja kohapeal. 
Ainulaadne elamus ootab kuulajaid Piri-
ta kloostri varemetes 13. juulil, mil toi-
mub Kadri Voorandi öökontsert. Muusi-
kale lisavad vaatemängulisust valgus- ja 
laserinstallatsioonid. Kontsert algab 
päikeseloojangul kell 22.26. Pirita 
kloostri väravad avatakse kell 21. Piletid 
Piletitaskust. 
14. juuli õhtul annab Pirital kontserdi 2 
Quick Start, kes ühendab jõud XXI Sajan-
di Orkestriga. Kloostri iidsete müüride va-
hel kõlavad ansambli hitid, mis koos or-
kestriga saavad hoopis uue kõla. Väravad 
avatakse kell 19. Sündmusel saab tasuda 
sularahas ning kaardiga, vt ticketer.ee. 
21. juulil kell 19 loovad kahel klaveril mõ-
nusa suveõhtu Pirita kloostri varemetes 
Tõnis Mägi ja Ott Lepland. Piletid store.
piletilevi.ee

Kadri Voorand  
Tornide väljakul  
ja Siiri Sisask  
Tiigiveski pargis

Kesklinna tasu-
ta suvekont-

sertide 
sarjas 
esineb 

30. 
juunil 

Falgi 
pargis an-
sambel Nai-
sed Köögis, 14. 
juulil Kodu pargis Liis 
Lemsalu, 28. juulil Tornide väljakul Kadri 
Voorandi duo Mihkel Mälgandiga ja 11. 
augustil Tiigiveski pargis Siiri Sisask koos 
Robert ja Anti Jürjendaliga.

Birgitta äratab ellu  
Leonardo kuulsad 
maalid

Piletilevist tasub juba soetada Birgitta 
festivali pääsmeid, mis tänavu toimub 6.-
14. augustini. Festivali jaoks valmib Puccini 
ooper "Õde Angelica". Dmitri Hvorostovs-
ki nimelise Krasnojarski riikliku ooperi- ja 
balletiteatri ettekandes saab nautida Tšai-
kovski ooperit "Jevgeni Onegin" ja Verdi 
ooperit "Aida". Ettekandele tuleb nüüdis-
aegse Vene ühe nimekama balletiartisti 
Ivan Vassiljevi kaks 2018. aastal esieten-
dunud ühevaatuselist balletti. Trupis tant-
sivad peamiselt Moskva Suure Teatri ja 
Peterburi Mihhailovski teatri parimad ar-
tistid. NoGravity pakub muusikalist vaate-
mängu Leonardo, milles elustuvad Leo-
nardo da Vinci kuulsad maalid. Festivali 
korraldab Tallinna Filharmoonia, direktor 
Margit Tohver-Aints, margit.tohver-aints@
filharmoonia.ee, tel  669 9940.

Vanalinna päevad  
pajatavad lugusid  
ja legende
Registreerumine vanalinnapäevade ring-
käikudele, ekskursioonidele, töötubades-
se jt üritustele, kus osalejate arv on piira-
tud, algab 1. augustist. Sel aastal on vana-
linnapäevade keskmes eelkõige Tallinna-
ga seotud lood ja legendid. Vanalinnapäe-
vad pakuvad 12.-15. augustini kontserte, 
temaatilisi ringkäike, filmiprogrammi ja ar-
hitektuuriekskursioone, eriprogramme 
muuseumides ja erilisi näituseid, tänava-
teatrit, lasteala, jpm. Nautida saab pop-, 
folk- ja klassikalist muusikat. Põhirõhk on 
lugudel ja legendidel ning näitus-kontsert 
on pühendatud Tallinna ja Helsingi sõp-
russuhetele. Programmijuht Katrin Valkna, 
katrin@vanalinnapaevad.ee, tel 641 0022.

Linna suveüritustest saab jooksvalt üle-
vaate  https://huvi.tallinn.ee/uritused, mis 
täieneb iga päev.

21. juulil kell 19 loovad kahel klaveril mõnusa suveõhtu Pirita kloostri varemetes Tõnis Mägi ja Ott Lepland.


