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lised kehakaalule suunatud mär-
kused."

Tänaseks on aastapäevad te-
gutsenud söömishäirete liit ak-
tiivselt abi osutanud mõned kuud. 
"Soovime pakkuda tuge ja tea-
duspõhist infot söömishäirete ja 
söömishäirete ravi kohta ning 
tõsta teadlikkust söömiskäitu-
mise teemadel," selgitas Här-
ma. "Viime läbi koolitusi, kor-
raldame tugigruppe ja üritusi. 
Oleme sotsiaalkindlustusameti 

Seni üksi tütre anoreksiaga 
rinda pistnud ema soovib nüüd 
kokku viia abivajajad ja nende 
lähedased ning söömishäirete re-
habilitatsiooni pakkujad.

Nagu teisigi vaimse tervise 
häireid, on koroonaaeg ka söö-
mishäirete problemaatikat krii-
tilisemaks muutnud. "On juhtu-
meid, mil kooliõpilane tuleb äre-
vuse ja nutuhoogudega, kurdab, 
et ta ei suuda õppida, ja siis sel-
gub, et kõva dieeditamine käib," 
nentis psühholoog Jana Ehasoo. 
"Oleme näinud, et tüdrukud näl-
givad klasside kaupa – käib võist-
lus, kes kiiremini kaalust alla võ-
tab. Kindel päevarütm ja tavapä-
rane rutiin on koroonakriisiga ka-
dunud – koolis ei käida, puudub 
suhtlemine, kõik on isoleeritud. 
Pered on väikesel pinnal tiheli 
koos ja kuna ei ole oma perso-
naalset ruumi, tekivad pinged."

Snežana Härma sai oma tütre 
anoreksiast aimu, kui laps ühel 
reisil kokku vajus. "Stefany oli 
toona 12-aastane, kuid alguse 
sai tema söömishäire juba siis, 
kui ta otsustas 9-aastaselt vega-
niks hakata," meenutas Härma. 
Enne kui nad abikaasaga jaole 
said, kulus kuid ja aastaid, sest 
söömishäire all kannatajad var-
javad sageli oma probleeme. "Me 
käisime tööl ja õhtul koju jõudes 
olid kõik valmis pandud toidud 
söödud. Oli küll näha, et tütar 
on üha kergem, aga arvasime, et 
ta kasvab – oleme ka abikaasa-
ga pikka kasvu."

Anoreksia oleks  
hauda viinud 

Kõige raskem hetk saabus, 
kui Stefany kaalus kõigest 30 ki-
lo ja temast oli järel ainult luu ja 
nahk. "Palusin appi kiirabi, po-
litsei ja lastekaitse, et viia tütar 
tahtest olenematule ravile," rää-
kis Snežana Härma. Vaid läheda-
sed teadsid, mida tema pere läbi 
elab. "Kokku on tütar oma hai-
guse tõttu haiglas olnud peaae-
gu kaks aastat. Viimatisest, pool 
aastat kestnud haiglaravist saab 
nüüd peagi aasta." 

Nüüd istuvad tüdruku kõr-
val söögilauas kuus korda päe-
vas kordamööda ema ja isa, et 
talle tuge pakkuda ja vajadusel 
enne ja pärast sööki rääkida. Pa-
ranemisprotsess on alles poole-
li. "Selle viie aasta jooksul olen 
õppinud elama teadmisega, et 
mu tütrel on söömishäire," tõ-
des Härma. "Olen õppinud en-
nast juhtunus mitte süüdistama 
ning olema rahulik igas olukor-
ras – ka siis, kui mu tütar nutab 
ja teeb endale valu. Olen lihtsalt 
alati kõrval, talle abiks, ja seda 

24/7. Kui mind parajasti pole, 
siis on mees."

Söömishäired avalduvad kõi-
ge sagedamini 14-25 aasta vanu-
selt, aga võivad alata ka varem 
või hiljem. "Selle haiguse puhul 
pole oluline, kui palju inimene 
sööb või kui palju ta kaalub, vaid 
see, kuidas ta mõtleb toidust ning 
millisena tajub oma keha," rää-
kis söömishäirete liidu rehabi-
litatsioonimeeskonna juht Jana 
Ehasoo. "Häireks saab nimeta-
da söömiskäitumist või söömi-
sest loobumist siis, kui see muu-
tub inimesele keskseks teemaks 
sellisel moel, et segab tavapärast 
normaalset elu, suhteid, tööd ja 
õppimist." Sealjuures ei ole ke-
hakaalu põhjal võimalik aru saa-
da, kas inimesel esineb söömis-
häire. Ehasoo sõnul esineb söö-
mishäireid nii ala-, üle- kui ka 
normaalkaaluliste seas. Näiteks 
ei pruugi rasvunul tingimata ol-
la liigsöömishäiret ning alakaalu 
piiril kõikuja ei pea olema ano-
rektik, kuid söömishäirega käib 
alati kaasas mõtlemise ja taju häi-
re. "Söömishäire põhiolemuseks 
on oma keha kontrollimine, mis 
on ärevuse ja negatiivsete emot-
sioonidega toimetuleku mehha-
nismiks," märkis Ehasoo.

Õgimishood segamini  
süütundega

Söömishäireid on mitut tüü-
pi. "Anoreksiaga kaasneb söömi-
sest keeldumine ning tugev pii-
ramine," selgitas Ehasoo. "Bu-
liimiale on iseloomulikud söö-
mise piiramine, kontrolli kaota-
mine ning kompenseeriv käitu-
mine ehk toidu väljutamine ok-
sendamise, diureetikumide, lah-
tistite, ülemäärase treenimise 
või saunas higistamise abil. 
Ülesöömishäiret (binge 
eating) omakorda ise-
loomustavad kontrol-
limatud söömishood, 
mil süüakse ebata-
valiselt suures ko-
guses ja kaloraažis 
toitu ning millega 
kaasneb süü- ja hä-
bitunne."

Leidub ka söömis-
häireid, mis pole amet-
likult diagnoositavad, kuid 
viitavad samuti häirunud söö-
miskäitumisele. "Näiteks orto-
reksia on kinnisidee süüa ainult 
"õigeid" toite ja vältida "vale-
sid"," lausus Ehasoo. "See on 
uuema aja söömishäire, kus põ-
hirõhk pole niivõrd toidu kogu-
sel ja kaloraažil ning kehakaa-
lul, vaid toidu koostisel ja "ka-
sulikkusel". Meestel esineb sage-
damini bigoreksiat ehk lihasdüs-
morfiat, kus oma keha tajutak-
se ebapiisavalt lihaselise ja mus-
kulatuursena. Sageli kasutatakse 
siis steroide, diureetikume ning 
kõhulahtisteid, samuti ülemää-
rast lihaste treenimist."

Seega on söömishäirete üks 
ühine joon, et inimese mõtted 

Salakavalad söömishäired ohustavad laste elusid
"Mu tütrel on anoreksia. Augustis saab tema haigu-
sest viis aastat, sellest ligi kaks aastat on ta viibinud 
haiglas. Viimati oli  Stefany haiglas kuus kuud ja sinna 
viidi ta jõuga, sest ta   kaalus 32 kilo – võiks öelda, et 
kuu aega enne surma," ütleb Snežana Härma postitu-
ses, mis tutvustab tema loodud söömishäirete liitu. 

Pirita ranna  
riietuskabiinid 
said uue kuue 
Rannakabiinide uues kujun-
duses on kasutatud Pirita lin-
naosa iseloomustavaid värve 
ja temaatikat, mõned kabiinid 
on mereteemalised, teised 
tutvustavad Pirita ajalugu ja 
vaatamisväärsusi. Kabiinide 
soojad värvid loovad suvise 
meeleolu, katted on valmista-
tud ilmastikukindlast 
vinüülkangast. Kokku on ligi 
2,5 km pikkusel rannaribal 40 
riietuskabiini, nende disain ja 
paigaldus läksid maksma 
5472 eurot (koos käibemak-
suga).

 

Teenekas  
koolijuht  
pälvis Tallinna 
raemedali
Linnavalitsus otsustas anda 
raemedali Tallinna täiskasva-
nute gümnaasiumi direktorile 
Heiki Kiidlile. Ta on juhtinud 
sama kooli üle 24 aasta ja näi-
danud end kui uuendusmeel-
ne ja innovaatilisi lähenemisi 
soosiv koolijuht, pakkudes 
ühena esimeste seas güm-
naasiumiastme läbimiseks 
täieliku digiõppe võimalust. 

 

Tallinna  
sadamate  
vahel sõidab 
meretakso
Meretakso Gundel alustas 
sõitudega liinil Lennusadam–
Pirita–Lennusadam. Juunikuu 
nädalavahetusteks avab me-
retakso ka regulaarliini Lennu-
sadamast Aegnale ja tagasi. 
Gundel teeb nii laupäeval kui 
ka pühapäeval ühe reisi Len-
nusadamast Aegnale ja tagasi 
ning üks sõit on liinil Lennusa-
dam–Pirita–Lennusadam. 
Kui ilm soe ja sõitjaid jagub, 
on firma valmis sõidugraafi-
kuid tihendama. Lisaks teeb 
meretakso meeskond koos-
tööd meremuuseumiga, laste-
le mõeldud programmis "Lae-
vaga turvaliselt merele" tut-
vustatakse sadamaalal mere-
ohutuse põhitõdesid ja läbi-
takse praktiline koolitus. 
Seejärel minnakse väikelaeva-
ga merele. Rohkem infot 
programmi kohta leiab mere-
muuseumi kodulehelt. Mere-
takso pakub ka tellimussõite 
Aegnale ja Naissaarele ning 
Tallinna lahele.

keerlevad pidevalt kehakaalu ja 
toidu ümber. Kuigi kõik söömis-
häired kahjustavad tervist ja va-
javad arstiabi, on anoreksia su-
remuse poolest kõige ohtlikum. 
"Koguni 25% juhtudel lõpeb 
anoreksia surmaga," tõi Ehasoo 
välja. "Niisiis on suremus sage-
dasem kui depressiooni puhul." 

Olgugi et levinud arvamuse 
kohaselt saab söömishäirest rää-
kida alles siis, kui kehakaal on 
äärmuslikult langenud, on sel ju-
hul juba väga raske inimest ai-
data ja ta sellest seisundist välja 
tuua. "Mida varem märgata söö-
misega seotud kinnisideid, seda 
paremaks osutub prognoos," rõ-
hutas Ehasoo.

Lapse aitamiseks kulus  
560 eurot kuus

Seni üksi võidelnud Härma 
otsustas saatusekaaslasi toetama 
ning abi koondama hakata, kui 
tema tütar viimati haiglast tuli. 
Söömishäirete puhul on senine 
praktika pöörduda psühholoogi-
le, kel on vastav kogemus ja väl-
jaõpe. "Siiski on enamasti tege-
mist erasektoriga ning kui me 
arvestame, et teraapias on va-
ja käia vähemalt kord – raske-
matel aegadel kaks korda – nä-
dalas ning ühe teraapia hind on 
50-70 eurot, läheb see väga ku-
lukaks ja neid, kes jaksaksid sel-
liseid summasid maksta, leidub 
vähe," nentis Snežana Härma, 
kel kulus tütre teraapiateks 560 
eurot kuus. "Söömishäiretega ei 
määrata puuet, seepärast ei laie-
ne abimeetmed puuetega inimes-
tele ning abivajajatel on keeru-
line riigisüsteemi poolt abi saa-
da. Söömishäirete ravi kestab 
aastaid, sellest ainuüksi statsio-
naarne ravi kuid, näiteks minu 
tütar oli viimasel korral pool aas-
tat haiglas. Haiglaravi läheb rii-
gile maksma 110-140 eurot päe-
vas, kuid kui arvestada, et üks 
teraapiatund maksab 50 eurot, 
oleks ennetamine ju palju oda-
vam. Minu tütre raviks kulutas 
riik 26 000 eurot!"

Härma sõnul on Eestis hin-
nanguliselt koguni 50-90 000 

söömishäirega inimest, mis 
moodustab 4-7% elanik-

konnast. "Kõik nad ei 
ole mõistagi diagnoo-
situd," nentis Eha-
soo. "Diagnoosini 
jõutakse väga aeg-
laselt, sest oma hai-
gust sageli ei tunnis-

tata. Keskmiselt lä-
heb 5-8 aastat, enne 

kui söömishäirega ini-
mene üldse kellelegi jul-

geb rääkida – see on häbi-
ga seotud häire. Ka lapsevane-

mad elavad sageli eituses; see on 
kaitse, sest vanematel on sageli 
suur süütunne, kui lapse tervis 
on korrast ära. Ometi tasub tea-
da, et lapse söömishäires ei ole 
vanemad süüdi." Härma sõnul 
tuleks söömishäirete osas harida 
kogu ühiskonda: "Näiteks ütles 
kooliõde ühele tüdrukule, et ta 
olla kolm kilo ülekaalus. Pärast 
koroonapiiranguid kooli naastes 
oli tüdruk 26 kilo maha võtnud! 
See ei tähenda, et kooliõde on 
süüdi, aga oleks hea, kui lastega 
tegelevad inimesed – kooliõed, 
treenerid, õpetajad jt – teaksid, 
millist efekti võivad omada sel-

Krista Kiin
krista.kiin@ 
tallinnlv.ee

Iga toitu võib süüa, kui seda teha mõõdukalt ja 
selle kalorisisaldust arvestades. Snežana Härma 
ise muide peab kohvikut, kus pakub kõikvõimalik-
ke magusaid hõrgutisi. Scanpix

Tüdrukud  
nälgivad klasside 

kaupa, nende vahel 
käib suisa võistlus.
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ja töötukassa partnerid, mis tä-
hendab, et osutame kolme tüü-
pi rehabilitatsiooni: abivajav laps, 
sotsiaalne rehabilitatsioon ja töö-
alane rehabilitatsioon. Käsitleme 
igat juhtumit individuaalselt ning 
aitame abivajajal selgust saada, 
kas ta on õigustatud saama rii-
gipoolset abi. Abimeetmed on te-
gelikult olemas, aga selleni jõud-
mine, kriteeriumitest arusaamine 
ning hindamiskadalippude läbi-
mine on pikk ja keerukas prot-

sess." Söömishäirete liidus saab 
toetust ja julgustust, abita ei jäe-
ta kedagi.

"Kui söömishäiret veel 
diagnoositud ei ole, soovita-
me psühhiaatri juurde pöör-
duda," jätkas Härma. "Kuna 
meil on arstidega partnerlus-
koostöö, saavad abivajajad ars-
ti juurde nädalate, mitte kuu-
dega. Kui nooruk on diagnoosi-
tud, jääb ta psühhiaatri juures 
käima, kuna enamasti on mää-

ratud medikamentoosne ravi. 
Ühtlasi tulevad nad meile re-
habilitatsiooniteenustele, mis 
on riigi poolt rahastatud ning 
mõeldud lisaks haigekassa tee-
nustele haigusest taastumiseks. 
Paraku pole paljud üldse tead-
likud, et psühhiaatrilise diag-
noosi olemasolul toetab riik 
aastas 4300 euroga rehabilitat-
siooniteenust, mille sisse kuu-
luvad psühholoogi, psühhiaat-
ri, meditsiiniõe jm teenused."

Siiski ei lähe kõik veel ladu-
salt. Olgugi, et riigil on olemas 
rehabilitatsiooniprogramm ku-
ni 19-aastastele lastele, ei laiene 
see automaatselt igale abivajaja-
le. "Oletame, et meie juurde söö-
mishäirete liitu tuleb ema tütre-
ga, kel juba neli aastat söömis-
häire, mida perearst ei ole siia-
ni diagnoosinud," tõi Härma näi-
te. "Saadame lapse psühhiaatri-
le, kes paneb söömishäire diag-
noosi: anorexia nervosa, millega 
kaasneb raske depressioon. Sa-
mal ajal me ei jäta last ripaki-
le, sest tema ja tema lähedased 
vajavad abi. Meie juures kohtub 
lapsega ka psühholoog, kes an-
nab oma hinnangu. Järgmiseks 
jõuab juhtum lastekaitsetööta-
ja lauale – ainult tema otsustab 
ja ütleb lõpliku sõna, kas laps 
saab sotsiaalse rehabilitatsioo-
ni teenust või mitte. Kõik seni-
sed spetsialistid – arst, psühho-
loog, söömishäirete liit – ütlevad, 
et laps vajab abi. Sotsiaaltööta-
ja aga teatab: me käisime kodus, 
tolmu pole, kodu on korras, laps 
ei vaja sotsiaalset rehabilitatsioo-
ni. Seega, lõpliku otsuse lange-
tab inimene, kes ei tea, mis on 

söömishäire. Meil on juhtum, mil 
Nõmme linnaosa valitsuse laste-
kaitse otsustas mitte võimaldada 
rehabilitatsiooni, vaid üritas va-
nemale selgeks teha, et lapsele 
tuleb taotleda puue. Vaatamata 
asjaolule, et oma hinnangu on 
andnud psühhiaater ja psühho-
loog, leiab sotsiaaltöötaja, et sel-
lest ei piisa, ning pere riigipoolse 
abini ei jõua! See on imestama 
panev, kuidas süsteem on selli-
selt seatud, et sotsiaaltöötaja hin-
nang on olulisem kui psühhiaat-
ri-psühholoogi oma, kui ometi-
gi on sotsiaalne rehabilitatsioon 
mõeldud just neile, kellel on mu-
resid psühholoogilise, terviseala-
se ja kognitiivse seisundiga toi-
metulekul, mille hindamine po-
le ju sotsiaaltöötaja pädevuses, 
seda oskavad adekvaatselt hin-
nata ainult vaimse tervise spet-
sialistid! Minister Signe Riisalo 
imestab intervjuus, miks inime-
sed ei pöördu sotsiaalse rehabili-
tatsiooni poole... Ei pöördu, sest 
ei teata, et meil on sellised või-
malused! Minu tütar oli viis aas-
tat haige, sellest poolteist aastat 
veetis ta haiglas. Kogu selle aja 
jooksul ei kuulnud ma kordagi, 

et meil on söömishäirete jaoks 
sotsiaalne rehabilitatsioon... Ise-
gi paljud arstid ei tea sellest mi-
dagi, rääkimata tavakodanikest-
abivajajatest! Inimesed tunnevad 
end abitult. Olen kuulnud ka juh-
tumeid, mil raske söömishäire-
ga lapse meeleheitel ema ütleb: 
mul ei ole seda raha kuskilt võt-
ta, las sureb."

Lisakannatused kadalipus
Ehasoo tõi välja, et lisaks ab-

surdsele olukorrale, milles laste-
kaitse ei soostu psühhiaatri hin-
nanguga, mis teeb abivajajate olu-
korra aeganõudvaks, lisandub nii-
gi kannatanud inimestele lisakan-
natuste tekitamine. "Psüühika-
häirete taga on sageli häbitun-
ded, aga selleks, et riiklikku ra-
hastust saada, peab läbima hin-
damiste kadalipu ehk inimene 
peab rääkima oma traumaati-
list lugu uuesti ja uuesti – kord 
psühhiaatrile, seejärel uuesti töö-
tukassale, sotsiaalkindlustusame-
tile või lastekaitsele." 

Ehasoo sõnul on see taasohv-
ristav ja nii ei peaks süsteem toi-
mima. "Kui abivajaja on oma lu-
gu rääkinud psühholoogile-psüh-
hiaatrile, peaks nende hinnang 
olema juhtumikorraldajatele pii-
sav, et abivajaja abini jõuaks," 
rõhutas ta. "See hoiaks tohutult 
kokku ka riigi ressurssi, mis ku-
lub praegu juhtumikorraldajate-
hindajate armeele. Ei ole ju ometi 
põhjust kahelda psühhiaatri pan-
dud diagnoosis! Miks peab sama-
sid kriteeriumeid, mille põhjal on-
gi diagnoos pandud, hakkama 
juhtumikorraldaja veel üle hin-
dama? Psüühikahäiretest arusaa-
mine on keeruline ja pole imes-
tada, et juhtumikorraldaja, kellel 
pole vastavat haridust, ei suuda 
ega oska häireid ära tunda. Mui-
dugi on sotsiaaltöötajate töö olu-
line – palju on igasugu asjaaja-
mist, milles just nemad on päde-
vad, aga psüühikahäired võiksid 
jääda ikkagi vaimse tervise spet-
sialistide hinnata."

Ehasoo sõnul arvatakse vahel, 
et söömishäire on mingi eraldisei-
sev vaevus, kuid tegelikult on see 
üks viis ärevusega toimetulekuks. 
"Söömishäirete liidus tegeleme 
me kõikide psühhikahäiretega – 
abi saab nii ärevushäire, meele-
oluhäire, depressiooni, obsessiiv-
kompulsiivse häire kui ka per-
vasiivsete arenguhäirete puhul." 

Härma täiendas: "Kui minu 
juurde tuleb klient, kes on aas-
taid olnud kimpus anoreksiaga 
ja kaalub 30 kilo, helistan kliini-
kusse ja aitan tal samm-sammult 
abi saada. On raskeid juhtumeid, 
kus patsiendid ei ole raviga nõus, 
nagu ei olnud ka mu enda tütar, 
ning siis tuleb rakendada tahtest 
olenematut ravi. Vanema priori-
teet peab olema lapse ellujäämi-
ne. Rehabilitatsiooniteenused pa-
kuvad toetust ka vanematele, sest 
nimelt nemad on suurim ressurss 
lapse tervenemisel."

Söömishäiretest on võimalik 
paraneda, aga kiireid lahendusi 
ei ole. "Kuna tegemist on taju-
häirega, millega kaasneb ärevus-
tunne, on võtmesõnaks ärevuse-
ga toimetulek, nii et poleks vaja-
dust toimetulekumehhanismina 
kasutada söömiskäitumist," mär-
kis Ehasoo. "Kui kasvab enese-
kindlus ning usaldus oma keha 
vastu, algab paranemine."

Salakavalad söömishäired ohustavad laste elusid
Kuidas aru saada, et lapsel on  
söömishäire, ja kust otsida abi?
• Lapse kehakaal ja -areng 

jääb eakaaslastest ma-
ha 10-14-aastase-
na, kui tavapära-
selt hakkab 
keha muutu-
ma.

• Laps kaebab 
kõhuvalu, ii-
velduse ja kõ-
hukinnisuse üle, 
aga ütleb, et ta 
sööb normaalselt.

• Laps hakkab ühistest söö-
gikordadest eemale hoidma 
ja leidma ettekäändeid, na-
gu ta oleks juba söönud.

• Dieedipidamine ning teatud 
toitudest hoidumine (liha, 
või, piim, munad jne).

• Ülemäärane treenimine ja 
suutmatus füüsiliselt paigal 
püsida (näiteks istuda ühe 
koha peal).

• Kalorite lugemine ning täp-
sed teadmised toidu-

ainete kaloraa-
žist.

• Söömishäire-
te puhul 
saab abi 
MTÜ Söö-
mishäirete 

Liidust, mis 
asub T1 kau-

banduskeskuse 
teisel korrusel Peterburi 

tee 2. Kohtumine tuleks kok-
ku leppida telefonil 525 1207.

• Tallinna lastehaigla püh-
hiaatriakliiniku söömishäire-
te osakonnast Tervise 28, 
tel 67 8743,  soomishai-
red@lastehaigla.ee

• Psühhiaatria ja psühholoo-
gia keskus Sensusest Lau-
teri 5, tel 5341 5708, sen-
sus@sensus.ee

BEŠKINA: hoolitseme, et laste- 
kaitsjad saaksid söömishäiretega 
lastele paremat abi pakkuda

"Oluline on teada, et 
söömishäiresse 
võivad haigestu-
da eri inimesed, 
sõltumata nende 
soost, vanusest, 
kehaehitusest," 
lausus abilinnapea 
Betina Beškina.

Beškina selgitas, et Eestis 
on hinnanguliselt 50 000–90 
000 söömishäirega inimest, 
neist umbes 20% on lapsed. 
"Kuna lapsed ja noored on eri-
ti haavatavad, panen kõikidele 
lastevanematele südamele: 
jälgige oma lapsi ning kahtluse 
korral pöörduge julgelt abi 
saamiseks spetsialisti poole,"  
lausus ta. "Tegemist on väga 
salakavala haigusega, seega 

tasub tähelepanu 
pöörata oma laste 
toitumis- ja käi-
tumisharjumuste-
le. Eriti teravalt 
võiks last jälgida 

siis, kui ta muudab 
oma 

toitumiskäitumist drastili-
selt – näiteks lõpetab koos 
perega söömise, hakkab 
järgima karmi dieeti või asub 
treenima senisest tõsisemalt 
ja intensiivsemalt."

Linn loodab teha söömis-
häirete liiduga tihedat koos-
tööd, et tulevikus oskaks näi-
teks lastekaitsetöötajad söö-
mishäiretega lastele senisest 
paremat abi pakkuda.
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Priit Liiviste
priit.liiviste@tallinnlv.ee

"Suurte laevade puhul on 
väga suur risk, et sealt võib 
õnnetuse korral välja pude-
neda meeletu kogus ohtlik-
ku ainet, mis tekitab kohe 
väga suure kahju," ütles 
Tartu Ülikooli merebioloo-
gia professor Georg Martin 
(pildil). Riik plaanib Tallinna 
ettepanekul lõpetada kütu-
se ümberpumpamise 
Tallinna lahel.

Merebioloo-
gi sõnul on see 
hädavajalik, 
sest kui üm-
berpumpami-
ne toimub näi-
teks mõne loo-
duskaitseala või 
väärtusliku ala lä-
hedal ja juhtub õnne-
tus,  ei jää reageerimiseks ja 
kahjude vähendamiseks pea-
aegu üldse aega.

 "Varem olid olemas kind-
laksmääratud kohad ranniku-
vetes, kus teatud asjad just-
kui lubatud olid," lausus Mar-
tin. "Neist osa kohti olid paigu-
ti looduskaitsealade sees. Seda 
prooviti lahendada nii, et ala-
dest valiti välja mõned üksi-
kud, kus siis seda laadimist te-
ha võis. Suurte laevade puhul 
on risk muidugi väga suur, ku-
na seal on ümberpumbatavad 
kogused meeletud. Õnnetuse 
puhul võib üks või teine aine 
välja pudeneda ja loomulikult 
tekitab suur kogus kohe väga 
suure kahju."

Martin lisas, et riske nullida 
küll ei saa, ent inimesed saa-
vad neid ja võimalikke kahju-
sid oluliselt vähendada. "Loo-
duse seisukohalt vaadates on 
loomulikult igasugune inimte-

gevus merel kahjulik," nentis 
ta. "Palju sõltub lihtsalt sellest 
skaalast või suurusest. Autoga 
sõitmine on ka ohtlik, on või-
malus avariis surma saada, aga 
ikka sõidame. Kõigi nende muu-
de tegevustega on täpselt sama-
moodi, et alati on olemas min-
gi risk. Seda tuleb minimeerida  
ja vähendada ja teha midagi sel-
le jaoks, et risk ei realiseeruks. 
Laevalt laevale ümberlaadimise 
ohtlikkus sõltub väga paljudest 
asjadest – alustades sellega, mi-
da täpselt pumpama hakatakse. 
Neil asjadel on erinev keskkon-
naohtlikkuse tase. Üks asi võib 
olla mingi gaasikondensaat, mi-

da on siinkandis kuuldavasti 
pumbatud,  see on vedel ja 
hästi mürgine aine; aga tei-
ne asi on LNG ehk suru-
gaas, mis tegelikult ei oma 
põhimõtteliselt mitte mingi-

sugust keskkonnaohtu. Kogu 
see spekter on väga lai."

Pumpamine lõpeb ära
Nüüd on ohtlike ainete me-

rel laevalt laevale pumpami-
se (ship to ship ehk STS) kor-
ra muutmine jõudma lõpusirge-
le. Aprilli lõpul leidis valitsus, 
et STS-operatsioonid sisemerel 
tuleb tulevikus täiesti 
keelata ning lubada 
neid ainult sada-
mates; lähinä-
dalatel jõus-
tub keeld 
ka ametli-
kult. "Va-
litsuskabi-
neti istun-
gil võtsi-
me vastu 
põhimõtte-
lise otsuse, et 
keelustame selle 
STS-tegevuse Eesti 
vetes nii, nagu see sea-
dusandlus meil seda praegu või-
maldab," ütles keskkonnaminis-

ter Tõnis Mölder. "Sain minist-
rina ülesande määrus ette val-
mistada, siis läheb see teistesse 
ministeeriumitesse kooskõlas-

tusringile ja jõuab valit-
suse istungile  loo-

detavasti paari 
nädala jook-

sul."
Ohtlike 

ainete lae-
valt lae-
vale pum-
pamiseks 
peavad sa-

damad aga 
oma võime-

kust suuren-
dama. Vedelgaa-

se (LNG/LPG) ei saa 
meie sadamates Möldri 

sõnul praegu ka laevalt termi-
nali pumbata, mistõttu tehtigi 

nende Eestisse tarnimiseks se-
ni STS-operatsioone. "Ma möö-
nan, et sadamate valmidus Ees-
tis võib olla osaliselt puudulik, 
aga eks see oli ka meie vaba-
riigi teadlik valik. Kui seda ei 
ole võimalik tehniliselt turvali-
selt Eesti vetes teha, siis me liht-
salt ei tee seda siin, et vähen-
dada keskkonnakahjude riski."

Kuigi seda peetakse vähe-
perspektiivseks, võib STS-tege-
vus keelu jõustudes suunduda 
väljapoole sisemerd, kus Eestil 
ei ole võimalik seda keelata. Mi-
nistri sõnul on tarvis igal juhul 
üle vaadata meie reostustõrje-
valmidus. "Eestil oleks vähe õi-
guslikke võimalusi seda keela-
ta, sest see eeldab meilt teatud 
rahvusvahelistest lepetest taga-
nemist," selgitas ta. "Samas on 
tegemist väga väikese võimalu-

sega, sest pumpamiseks peab 
olema paik, kus laevad saavad 
end korralikult ankrutega kin-
nitada, seda tegevust ei ole või-
malik teha ohutult kahe liiku-
va laeva pealt."

Heitgaasid ja -veed
Martini sõnul kuulub Eesti-

le peaaegu sama palju merd kui 
maismaad. On piirkondi, mis on 
suhteliselt rahuldavas seisus, ja 
ka selliseid, millega on suured 
probleemid. "See sõltub kohast 
ja oludest, aga üldiselt on Lää-
nemeri üsna tugeva surve all 
–  inimtegevust on siin palju 
ja probleeme võrreldes mõne-
de muude meredega rohkem."

Läänemere põhiprobleem on 
Martini sõnul toitainete ülekül-
lus. "Kui inimene jätkab survet 
ja seda suurendab, siis läheb 
olukord loomulikult veel hal-
vemaks," lausus ta. "Me pea-
me leidma võimaluse seda sur-
vet vähendada ja paljusid para-
meetreid silmas pidades on se-
da juba ka tehtud."

Põhiline reostus tuleb Marti-
ni sõnul põllumajandusest, mil-
le väetised jõgedega merre jõua-
vad: "Sageneb ka saastumus  at-
mosfäärist: meie heitgaasid, mis 
on suures osas lämmastik, ja siis 
muidugi kõik nii linna- kui ka 
tööstuslikud heitveed, need too-
vad samuti suures koguses toitai-
neid ja see kõik kokku põhjustab-
ki loodusele toitainekoormuse."

Martini sõnul on loodus väga 
suure inertsiga. "Tahame, et kui 
me nüüd mingi määruse vastu 
võtame, siis meri kohe reagee-
riks – aga nii lihtsalt see ei käi," 
ütles ta. "Looduses on need prot-
sessid ikka väga pikad ja läheb 
väga palju aega, enne kui mi-
dagi paremuse poole muutuma 
hakkab. Ära saab asju rikkuda 
väga kiiresti, aga korda saami-
seks võib kuluda aastakümneid 
või rohkemgi."

Loomaaed kin-
kis Mati Kaalule 
nimelise pingi
Tallinna loomaaia kauaaegse 
direktori Mati Kaalu 75. sünni-
päeva puhul avati 3. juunil jää-
karumaja lähedal pidulikult te-
manimeline pink. Loomaaia 
direktori Tiit Marani õnnitlus-
kõne järel aitas pingilt katte 
maha võtta kirjanik Karl Mar-
tin Sinijärv, kellele kuulub pingi 
kinkimise idee. Jääkarude elu-
aseme juurest, mille valmimise 
käimalükkamine jäi Mati Kaalu 
direktoriks oleku aja viima-
seks suuremaks tööks, liiguti 
edasi Veskimetsa asumisse 
kolinud loomaaia esimese 
suurehituseni, 1989. a valmi-
nud paksunahaliste majani. 
Siin sai just nelja-aastaseks 
esimene Tallinna loomaaias 
sündinud teravmokk-ninasar-
vik, kel nimeks Kibeta.

Tasuta õigusabi 
Haabersti  
linnaosas
Õigusapteek toimub Haa-
bersti vaba aja keskuse III 
korruse saalis (Ehitajate tee 
109a/2) 17. juunil kl 10-14. Nõu 
antakse perekonnaõiguse, 
elatisrahade nõuete, pärimis-
õiguse, notaritoimingute, töö-
lepingu seaduse, töövaidluste 
lahendamise ning korteriühis-
tute problemaatika vallas. Kü-
sida võib ka tarbijakaitse 
probleemide, maksuõiguse 
jpm teemade kohta.  Kliente 
teenindatakse elavas järjekor-
ras ning eelnev registreerimi-
ne ei ole vajalik. Täpsem info 
www.juristideliit.ee, Facebooki 
leheküljelt või tel 631 3002 ja 
631 4466.

Teletorni juurde 
võivad kerkida 
korterelamud

Volikogu võttis vastu detail-
planeeringu, mille kohaselt 
kavandatakse Pirita linnaosas 
teletorni kõrvale kuni kuue 
kolmekorruselise korterelamu 
ehitamist. Kloostrimetsa tee 
70b ja 70c kinnistute planee-
ringuala suurus on 2,78 hek-
tarit. Hoonestatavale krundile 
määatakse ehitusõigus kokku 
kuni kuue kolmekorruselise 
korterelamu ning ühe abihoo-
ne ehitamiseks. Pärast detail-
planeeringu vastuvõtmist kor-
raldatakse koostöös Tallinna 
keskkonna- ja kommunaal-
ametiga detailplaneeringu ja 
keskkonnamõju strateegilise 
hindamise aruande avalik väl-
japanek.

Läänemerd  
ohustavad ka  

väetistega vette 
jõudvad toitained.

KÕLVART: Reostus võib tekitada 
korvamatu kahju kogu linna rannale
"Pöördumatult võivad kah-
justada saada Sinilipuga 
ohutuks tunnistatud supel-
rannad, kuid ka linnud ja loo-
mad," ütles Tallinna linnapea 
Mihhail Kõlvart.

Linnapea sõnul 
arutas ta tee-
mat ka kesk-
konnaminist-
riga ning 
edastas mi-
nisteeriumile 
ka linna 
ametliku  ette-
paneku peatada 
ja edaspidi keelata 
Eesti territoriaal- ja sise-
merel ohtlike ainete laevalt 
laevale lastimine. "See oleks 
õige nii turvalisuse kui ka fi-
nantstulu kaalutlustel," lausus 
Kõlvart. "Miks me peame loo-
buma sellest, et Tallinna sada-

mad saavad tulu ja maksavad 
sellest tulust riigile makse? 
Seda teenust tuleb tegelikult 
osutada sadamates."

Kõlvart lisas, et kui sadama-
tes on kehtestatud ran-

ged nõuded ja seal 
saab reostusele 

kiiresti reageeri-
da, siis merel 
ranniku lähe-
dal ei saa seda 
teha. "Pöördu-

matult võivad 
kahjustada saa-

da Sinilipuga ohu-
tuks tunnistatud su-

pelrannad, kuid ka linnud ja 
loomad ning merekeskkond 
laiemalt," sõnas ta. "Ei maksa 
unustada, et Paljassaarel asub 
üleeuroopalise tähtsusega lin-
nuala, kus elab 82 kaitsealust 
linnuliiki." 

PROFESSOR: Rikutud mere 
paranemine võib võtta aastakümneid

Kõige ohutum oleks ohtlikke aineid ümber las-
tida sadamas, kus jõuab ka reostusele kiiresti 
reageerida.  Ümber pumpamiseks peaks looma 
sadamatesse vajalikud tingimused. Scanpix
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Nõmme suvi 
on tulvil vaba-
õhutreeninguid
Ka sel suvel jätkuvad Nõmmel 
treeningud õues, need on ta-
suta, aga vajalik on eelregist-
reerimine. Kaasa võtta võimle-
mismatt ja vesi. Kolmapäeviti 
toimuvad treener Kristiina 
Lauri (MyFitness) juhendami-
sel Harku rabas üldfüüsilised 
treeningud ning teisipäeviti 
naistele mõeldud bachata 
treeningud. Discgolfi huvilised 
saavad tulla algajatele mõel-
dud koolitusele Järve metsas, 
alates 7. eluaastast on võima-
lik osaleda Tõuksi Suvekoolis, 
Pääsküla noortekeskuse ees 
(Rännaku pst 1) 21. juunil.  
Täpsem info https://www.
facebook.com/nommelinna-
osa/posts/ 
4154001311358758

Mustamäele 
võib tulla  
kõrghoone
Volikogu kehtestas detailpla-
neeringu, mis annab võimalu-
se ehitada Mustamäe Kesku-
se kõrvale 24-korruseline 
hoone. Sääse 2, 4, 6, 8, 10 ja 
A. H. Tammsaare tee 104a 
kinnistute ning lähiala  pla-
neeringuala suurus on 2,59 
hektarit. Detailplaneeringus 
on ette nähtud laiendada 
Mustamäe Keskust, samuti 
on leitud kehtivas detailpla-
neeringus A. H. Tammsaare 
tee äärde kavandatud kõrg-
hoonele uus, linnaehituslikult 
sobivam asukoht Sääse täna-
va ääres. 

Meremuuseum 
kutsub lapsi  
linnalaagrisse
15.-17. juunini toimub mere-
muuseumi linnalaager teemal 
"Läänemere veeloomad", kus 
lapsed õpivad tundma põne-
vat veealust maailma. Käiakse 
Lennusadamas näitusel ja 
kohtutakse  merebioloogi Ar-
no Põllumäega, kes muuhul-
gas räägib akvaariumikalade 
kodus pidamisest. Meremuu-
seumi linnalaagrid on mõel-
dud 1.-6. klassi lastele, tege-
vused toimuvad eesti keeles 
ning vajadusel abistavad ju-
hendajad vene emakeelega 
lapsi. Laagritasu on 95 eurot, 
alates sama pere teisest lap-
sest soodustus 15%. Hind si-
saldab toitlustust kolm korda 
päevas. Lisainfo ja registreeri-
mine Meremuuseumi kodule-
hel: https://meremuuseum.
ee/blog/event/linnalaager-
laanemere-veeloomad Lisain-
fo lapsevanematele tel. 620 
0550 (E-R kl 9-17) ja boo-
king@meremuuseum.ee

Lea Eisen
lea.eisen@tallinnlv.ee

"Kooli katusel on peenra-
kastid, kus lapsed kasvata-
vad nii lilli kui ka köögivilju," 
ütles Pääsküla kooli direk-
tor Leena Saag. "Eriti meel-
dib neile, kui sellest sööda-
vast kraamist saab köögis 
midagi valmistada või liht-
salt ampsata."  

Loodust hoidva rohelise koo-
li programmiga on Eestis liitu-
nud juba üle 140 haridusasutu-
se, neist 76 Tallinnast. Esmakord-
selt pälvisid selle eest tunnustuse 
– Rohelise lipu – Pääsküla kool 
ja  Pääsusilma, Männikäbi, Tai-
me, Vormsi ja Padriku lasteaed. 

Saag ütles, et pärast koolihoo-
ne renoveerimist sai veel suure-
ma hoo sisse selle ümbruse rohe-
lisemaks muutmine. "Renovee-
rimise käigus võeti maha koo-
li ees kasvanud pirnipuu. Meie 
õpetajad istutasid siis uue puu ja 
sel aastal õitses ta rikkalikult."  

Lindude pesakastid on loo-
mulikult kooli ümber olemas 
ning mõeldakse ka putukate ko-
dudele. Lisaks plaanitakse ro-
heseina rajamist, et ruumides 
oleks võimalik aasta ringi ro-
helist ilu  nautida.  

Pääsküla kooli di-
rektori sõnul on 
kogu rohelisu-
se üks eest-
vedaja ol-
nud majan-
dusjuhata-
ja Ene Ul-
man, kes 
just prae-
gu oman-
dab uusi  ro-
henippe. Te-
ma osa Rohe-
lise lipu saamisel 
on väga suur. 

Pääsusilma lasteaia lil-
lepeenras kasvavad pääsusilmad 
ja lapsed teavad täpselt, milline 
on nende lasteaia nimeline lill.  

Lasteaia direktor Silvi Suur üt-
les, et nad liitusid rohelise kooli 
programmiga eelmise aasta algu-
ses. Samas on keskkonnaalaseid 
tegevusi kavandatud ja läbi viinud 

palju aastaid. "Oleme aktiivselt 
tegelenud õuesõppega,  kus lap-
sed saavad ise loomulikus kesk-

konnas vaadelda, uuri-
da ja katsetada," 

rääkis direktor. 
"Õues on palju 

väikseid lil-
lekaste, ku-
hu lapsed 
saavad ise 
istutada. 
Meil on ka 
kompos-

ter, mille 
abil saab sel-

geks kompos-
teerimise põhi-

mõtted."  
Lasteaia lapsi on kaa-

satud igal kevadel rühma ak-
nalaudadel taimede ettekasva-
tamisse. Aknalaual kasvatatak-
se kurke, tomateid ja maitsetai-
mi, mida saab võileivale või sa-
lati sisse panna. 

Direktori sõnul kasvatasid 
lapsed tomatitaimi ette ja kin-

kisid need emadepäeval emade-
le. Vanemad on andnud tagasi-
sidet, et nad hindavad väga, et 
lapsed õpivad lasteaias keskkon-
da hoidma ja taimi kasvatama. 

Padriku lasteaia direktori 
Monika Kerse kinnitusel on nen-
de lapsed juba üsna rohenäppu-
deks kasvanud. "Kohe on näha, 
kas väikestel aednikel on olnud 

ka eelnevat kogemust seemnete 
külvamisel või taimede istuta-
misel," lausus ta. "Tavaliselt on 
seda emade-vanaemade kõrval 
nähtud. Need lapsed, kel vas-
tav kogemus puudus, said aga 
hea taimepisiku külge loodeta-
vasti kogu eluks." 

Roheline lipp Padriku laste-
aias rõõmustab nii sealset per-

sonali ka  kui lapsi, tänu kelle 
usinusele see tunnustus saadi. 

Ülemaailmselt tuntud öko-
märgis Roheline lipp antakse  
haridusasutustele, millel on 
keskkonnahariduse strateegia 
ja mis lisaks lastele ja töötaja-
tele kaasavad keskkonna hoid-
misse ka vanemad.  

Lipud andis haridusasutustele 
üle abilinnapea Kalle Klandorf, 
kelle sõnul on heameel näha, et 
paljud kohad on võtnud kesk-
konnahoidliku mõtteviisi eden-
damise ja juurutamise oma sü-
dameasjaks. "Loodan, et rah-
vusvahelisel tasemel tunnustus 
lisab selleks veelgi indu," lausus 
ta. "Tõekspidamiste vundament, 
mis mõjutab meid läbi elu, lao-
takse lapsepõlves, seepärast on 
keskkonnahariduse andmine ju-
ba varases eas väga oluline."

Klandorfi sõnul teadmiste ja-
gamisest üksi ei piisa – kesk-
konnahoiu, elurikkuse ja tervi-
se edendamisel peame olema ka 
ise lastele eeskujuks.  

Rohelised koolid kasvatavad 
ise köögivilju laste lauale

Rohelise lipu tunnustuse sai teiste seas ka Padriku lasteaed.  Albert Truuväärt

Padriku lasteaia peenrakastid.

Lapsed kasvatasid 
emadepäevaks ise  

tomatitaimi.

"Soovitud lahenduse elluvii-
mine tooks kaasa palju ja 
suuri negatiivseid mõjusid  
keskkonnale. Lisaks jääks 
parim teatrihoone laiendus, 
mis rikastaks ja väärtustaks 
linna, ikka saavutamata," 
selgitas linnaplaneerimise 
ameti juhataja Ivari 
Rannama

Tallinna linnaplaneerimise 
amet otsustas, et kavandatav 
Estonia juurdeehitus ei tule mit-
mesugustel põhjustel kõne alla-
gi.  Linnapea Mihhail Kõlvart 

sõnas, et linn pole küll põhi-
mõtteliselt projekti vastu, kuid 
tingimused ei lase seda praegu-
se plaani järgi teha. "Estonia 
teatrimaja on muinsukaitsealu-
ne hoone, Tammsaare park on 
keskkonnakaitse all ja terve see 
ala on UNESCO muinsuskaitse-
ala," lausus Kõlvart.

Laiendus hävitaks  Tamm-
saare pargi hiljuti korda tehtud 
pargiosa, sealhulgas haljastuse. 
"Tammsaare parki on äsja kor-
rastatud ning lisaks on püstita-
tud Pärnu mnt 3 krundile pargi-
paviljon," põhjendas Rannama.

Linnaamet toetub oma otsu-
ses ka riigi muinsuskaitseameti 
18. mail tehtud otsusele: "Mitte 
toetada visualiseeringus esitatud 
mahus ja asukohas Estonia teat-
rihoonele juurdeehitise kavanda-

mist. Teatri suuremahulise juur-
deehitisega muudetakse olulisel 
määral Estonia teatri olemust, 
suletakse iseloomulikud vaated 
Estonia teatrile ja kõrval asuvale 
Draamateatrile, hävitatakse aja-
looline Uue Turu plats ning kah-
justatakse bastionaalvööndi maa 
sees säilinud osasid."

Ka Tallinna inimestega rääki-
des jääb kõlama mõte, et park 
võiks jääda alles ning uus maja 
peaks kerkima mere äärde, na-
gu paljude suurlinnade ooperi-
majad. Alternatiive on pakutud 
mitmeid, üheks näiteks Tallinna 

Sadama ettepanek ehitada uus 
ooperimaja mere äärde, tekita-
des sellega terve kultuurikvar-
tali linnahalli, kultuurikatla ja 
kultuurikilomeetri juures.

Riigikogu kultuurikomisjon 
otsustas, et toetab nelja kultuu-
riobjekti rahastamist, nende seas 
ka Estonia teatri juurdeehitust 
teatri platsile. Projekti vastu on 
häälekalt sõna võtnud nii Tallin-
na linn, arhitektide liit kui ka 
muinsuskaitsjad.

Riigikogu võtab eelnõu vas-
tu teisel lugemisel, tõenäoliselt 
järgmisel nädalal.

Tallinn ei nõustu Rahvusooper Estonia 
juurdeehitusega Tammsaare parki
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Praeguse seisuga on Soome 
enda suletuse osas kehtivaid pii-
ranguid pikendanud 27. juunini.
Tööränne on võimalik vaid neile, 
kelle töö Soomes on Soome riigi 
silmis elulise tähtsusega või kes 
on oma elukoha Soomes regist-
reerinud. Nendel lubatakse nagu 
vanasti, laevaga edasi-tagasi sõi-
ta, kui on ette näidata negatiivne 
test. Uue nüansina lisandus eelmi-
sel neljapäeval töise pendelrände 
lubamine lennukiga, mis sisuli-
selt tähendab ikkagi selle mitte 
lubamist. Eesti välisministeeriu-
mi kõneisiku Kristina Otsa tea-
tel leidub praeguses korralduses 
mõningaid erandeid, kuid need 
on väga kitsad. 

Piiri suletus tundub kummali-
ne eriti seetõttu, et tervise- ja töö-
ministri Tanel Kiige sõnul on na-
katumisnumbrid langenud sellise-
le tasemele, et praeguse prognoo-
si järgi ootab Eestit ees piirangu-
tevaba suvi. Nõnda pole ime, kui 
Soomega suhtlemisest huvitatud 
inimesed näevad piiri suletuse ta-
ga peale viiruse kartuse muid ja 
peidetumaid huvisid.  

Kümneid objekte ära öeldud
Ehitusettevõtja Andres Amos-

sov, kes nüüdseks üle kümne aas-
ta Soomes toimetanud, väidab, et 
töökäte puudus on painav: "Prae-
gu leidub tööd nii palju, et olen 
viimase poole aasta jooksul küm-
neid objekte ära öelnud. Loomu-
likult on piirangud liiga ranged, 
töölised ei pääse kohale ja tavaelu 
juurde tuleks tagasi pöörduda."

Seega püüavadki ettevõtjad, 
keda tööjõupuudus painab, end 
riigi tiiva alla suruda. Amossovi 
sõnul hakkab tema ettevõte pea-
gi tööle mõnegi riigi huviga ob-
jekti jaoks. Töölised Eestist luba-
takse sel juhul küsimusteta koha-
le. Eesti töötajate õnneks on mää-
ratlus "riigi huvi" Soomes suhte-
liselt lai. Jättes kõrvale haiglad ja 
kogu sotsiaalsüsteemi, on Soome 
riik teatavasti valdusettevõtte So-
lidium kaudu osanik tosinas börsi-
firmas. Lisanduvad veel muud rii-
gi osalusega äriühingud.

Piiri kinnihoidmise turgutavat 
mõju kohalike töötute tööle sundi-
misel Amossov ei tähelda. Kes ei 
töötanud enne, ei tööta ka nüüd. 
Ja vaevalt et ettevõtted kiirusta-
vad ka soomlaste endi tööle mee-
litamiseks palka tõstma. 

Loomulikult ootavad lisaks 
nn kalevipoegadele piiripiiran-
gute leevenemist pikisilmi Eesti 
turismiettevõtjad. Välisministee-
riumi nõuniku Kristina Otsa sõ-
nul pole Soome kodanike reisimist 
Eestisse otseselt takistatud.  Tei-
salt soovitab Soome välisminis-
teerium hoiduda vältimatu vaja-
duseta Eestisse reisimisest. 

Kristina Otsa sõnade taustal 
jääb üle tõdeda, et enne Soome 
turistid siia saabuma ei hakka, kui 
riigivõimud seda otsesõnu ohutuks 
ei kuuluta. Jääb üle küsida, mil-
les asi. Loomulikult tähendab iga 
päev suuremas osas suletud riigi-
piiri paljude inimeste jaoks nii ai-
nelisi kui vaimseid kannatusi. Rii-
gipiir jookseb läbi paljude perede 
keskelt. Lisaks alaliselt Soomes 
elavatele Eesti peredele hinnati 
enne kriisi pendelrändajate suu-
rusjärguks umbes 15 000. 

Kalevipoeg: kes tahab,  
see saab

Näiteks Marko (41) on endi-
ne kalevipoeg. Koka haridusega 
mees jäi Eestis kümmekond aas-
tat tagasi palga poolest nälga ja 
läks Soome ehitajaks. Nüüd pusib 
ta ehitada Eestis, sest pere laste-
ga on siin, ta ei taha Soome ko-
lida ja tõmbab madalama palga 
tõttu vöörihma koomale. Sõbrad-
tuttavad toimetavad aga Soomes 
edasi. Nende kaudu teab Marko, 
et töökäte ehk Eestist pärit töö-
jõu puudus on läinud Soomes nii-
võrd suureks, et ametlikud piiran-
gud ja tegelik elu erinevad teine-
teisest suuresti.

"Piiri suletus on uudistes pal-
juski üles puhutud," väidab ta. 
"Kellel on töökoht olemas, need 
käivad iga paari nädala tagant 
Eestisse ja tagasi. Ametliku töö-
koha puhul ei tea ma küll min-
git probleemi. Raskem on nendel, 
kes soome keelt ei oska."  

Teisalt on seegi piirang, et lu-
batud on vaid ühiskonna või rii-
gi huvides tööle tulek, "loomin-
guliselt" tõlgendatav. 

Marko toob näiteks eesti ehita-
jad, kes olid saabunud lehmalauta 
rajama. Mõistagi taheti nad algul 
piirilt tagasi saata. Aga nad vär-
vanud talunik oli võimuesindaja-
tele augu pähe rääkinud: kui nad 
nüüd lauta valmis ei ehita, tulevad 
talule sealselt põllumajandusame-
tilt seoses rahastuslepingute rik-
kumisega suured trahvid kaela. 

Marko pole seejuures kuigi ori-
ginaalne, kui pakub ühe põhju-
sena, miks Soome piiri viimase 
momendini pigem kinnisena ee-
listab hoida, soovi eelistada oma 
tööjõudu. Sellele samale viitavad 
mitmed teisedki ettevõtjad ja töö-

Virkko  
Lepassalu
virkko. 
lepassalu@ 
tallinnlv.ee

"Praegu on tööd nii palju, et olen viima-
se poole aasta jooksul kümneid objek-
te ära öelnud," kirjeldab Eestist pärit ehi-
tusettevõtja Andres Amossov töökäte puu-
dust Soomes, mis tekkinud piiri suletuse tõt-
tu. Samas on tekkinud kahtlus, et piirangute 
varjus püütakse Soomes kaitsta siseturgu ja 
võõrtööjõu asemel suunata tööle omaenda 
sotsiaalgarantiidega ära hellitatud töötuid. 
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vahendajad. "Nad tahavad oma-
enda puhkavaid inimesi tööle saa-
da," ütleb Marko. "Kasvõi müü-
jat ei erguta tööle minema paar-
kolmsada eurot, mida ta töötades 
toetustest enam teeniks." 

Teisalt sunniks suletud piir see-
ga tööandjaid palku tõstma. Võõr-
tööjõuga, vaatamata ametiühingu-
te valvsale kullipilgule, majandati 
siiski odavamalt. 

Kas piiratakse  
pendelrännet?

"Vaikselt Soome tööle mine-
mine ikka käib, aga sõltub ame-
tist," kirjeldab praegust pilti töö-
jõuvahendaja Irina Mäe. "Tava-
koristajaks ei pääse, aga kui võe-
takse haiglat koristama, siis palun. 
Kui inimesel on sissekirjutus seal-
ses üürikorteris, saab samuti min-
na. Mänguruumi üldiselt on. Ma 
pean põhjuseks, miks piiri pigem 
kinni hoitakse, et Soome huvides 
on töörännet piirata. Soovitakse, 
et inimesed elaksid alaliselt seal-
samas, kus töötaksid. Paljude när-
vid ei pea praegusele olukorrale 
vastu ja nii kolitaksegi alaliselt 
Soome elama – või siis vastupi-
di, tullakse Eestisse ära."

Perede lõhestatusest, mida Soo-
mes töötamine kaasa toob, on rää-
gitud palju. Seega ehk kõneleme 
liiga palju praeguse olukorra var-
jupoolest – teenimata jäävast ra-
hast –, aga ei näe positiivsemat 
aspekti? Pered jäävad tervemaks 
ja lapsed näevad rohkem mõlemat 
vanemat, kui valitakse konkreet-
ne asukohamaa.

Pendelrändaja argielu näeb ju 
välja selline, et pärast sadade ki-
lomeetrite läbimist jõutakse ko-
jutulekuks Helsingi sadamasse. 
Seal tund aega laevajärjekorda, siis 
kaks tundi laevasõitu. Laevalt ma-
ha sõidu järjekord, tipptunni ajal 
veel paljude jaoks pikk tunglemi-
ne linnast välja ja siis Via Baltica 
või Luhamaa maantee. Ja nii see 
kordub mitmeid kordi kuus ja aas-
tate viisi – toomata rikkust õuele 
ning võimaldades vaid keskmist 
elujärge. Teadlased räägivad sü-
venevast üksindus- või või-
metustundest. 

Irina Mäe sõnul 
pidurdab prae-
gu Soome töö-
le minemist 
just asjaolu, 
et kuigi isegi 
riiklikel ob-
jektidel va-
litseb tööjõu-
puudus, ei ta-
heta kogu peret 
niisama lihtsalt sin-
na kolida. Kuigi praegu 
valitseb nakatumiste vähene-
mise mõttes päris hea pilt, ei tea 
ju keegi, mida tulevik toob: "Pal-
jud, kes praegu isegi võiksid riigi 
jaoks oluliste objektide jaoks töö-
tada, kardavad sedasama määra-
matust ja et nad peavadki Soo-
me jääma."

 Kaudne kahju, mida piiri su-
letus toob Eesti majandusele, sest 
pendelrändajate teenitud raha ku-
lutati ju suures osas Eestis, on üs-
na hoomamatu ja välja selgitama-
ta. Lisaks pangalaenude maksmi-
sele Soomest teenitud rahaga rän-
das ju pidevalt üle piiri suur ko-

gus siit ostetud toitu ja alkoholi. 
Seega võidavad piiri suletusest ja 
pendelrände kukkumisest ilmsel-
gelt sealsed ettevõtted. Rääkimata, 
et 2017. a kirjutas Äripäev Soo-
mes rikastunute raha paigutustest 
Eesti nn põllupealsetesse elamua-
rendustesse. 

Turismifirmade kahjumeid on 
siiski täpsemalt võimalik teada 
saada. 2020. aastal külastasid Ees-
tit 1,71 miljonit turisti ja languse 
suuruseks on 72%. Jutt on siin 
kokku nii ühepäeva kruiisituris-
tidest kui pikematest peatumis-
test.  Iga teine külastaja on ol-
nud soomlane. 

Kui Tallinnast rääkida, siis krii-
si eelsest enam kui poolest miljo-
nist Soome turistist jäi möödunud 
aastal järele 200 000. 

Väliskülastajad kulutasid Ees-
tis 2020. aastal hinnanguliselt üld-
se ära 410 miljonit eurot. Terve 
miljardi vähem kui aasta varem. 

"Seega välisturistide ärajää-
misest tingituna haigutab rii-
gi eelarves suur auk," ütleb tu-
rismifirmade liidu asepresident 
Külli Karing. "Soome turistide 
panus turismisissetulekusse on 
märkimisväärne." 

Turismituludest jäi  
eelarvesse auk

Ainuüksi Tallinnas turismiga 
seotud ettevõtetel jääb soomlaste 
puudusel hooajal teenimata kok-
ku sadu miljoneid eurosid. 

 Vanalinna ettevõtjate ühin-
gu juhatuse liikme Mait Talu ar-
vates olime jäänud liiga loorberi-
tele puhkama. Me võtsime krii-
si eel Soome turisti kui enesest-
mõistetavust. Nüüd ei tohiks se-
da viga enam korrata. 

"Pidanuks neid rohkem hoid-
ma, rohkem reklaami tegema," 
räägib ta väikese kibedusnoodi-
ga hääles. "Kõvaks meheks pee-
ti seda, kes tõi näiteks 300 turis-
ti Malaisiast, aga mitte 1000 Soo-
mest. Vanalinna ettevõtjad looda-
vad tõsiselt Soome turistide naas-
misele, me oleme sellega arvesta-
nud. Loodame, et olukord Soome-

ga ikka laheneb." 
Ainult kodumaise-
le kliendile lootmi-

sega Tallinna va-
nalinna toitlus-
tuskohad, ho-
tellidest kogu 
linnas rääki-
mata, kaua 
ellu ei jää. 
Mait Talu sõ-

nul on avanev 
pilt lihtne. Elus 

on valdavalt vaid 
linna rendipindadel te-

gutsevad toitlustuskohad, kel-
le jaoks linn teeb rendisoodus-
tusi. Täna eksisteeritakse seega 
tänu linna toele ja kodumaiste-
le klientidele. Eraomanike pin-
dadel asuvad kohad on valda-
valt uksed sulgenud ja ootavad 
paremat aega. 

Tegelikult on turismiga seotud 
ettevõtja vaatest  kõik veel noa-
tera peal. Kas Soome loobub pii-
rangutest, või vähemalt lõdvendab 
– aga Euroopa Komisjoni nõuded 
liigrangest süsteemist loobuda po-
le sealset valitsust seni morjenda-
nud. Teine märgiline kuupäev 27. 

Paljude  
närvid ei pea 

vastu ja nad koli-
vadki Soome 

elama.

EAS-i turismi-
arenduskeskuse 
direktori Liina 
Maria Lepiku 
sõnul pinguta-
takse Soome 
turistide taas 
siia meelitamise 
nimel.
Scanpix
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juuni järel, milleni piiranguid pi-
kendatud, on 1. juuli.

Kokku 17 EL riiki on nüüdseks 
valmis saanud või saamas digila-
hendusi, mis peaks siis moodusta-
ma 1. juuliks ühtse süsteemi ehk 
EL nn rohelise passi.

Tehnoloogiaettevõte Guardti-
me täitis oma lubaduse Eesti rii-
gi ees. Alates 30. aprillist on Co-
vid-19 vastu vaktsineeritud ini-
mestel võimalik patsiendiportaa-
list QR koodi näol nutiseadmesse 
laadida võltsimiskindel vaktsinee-
rimistõend. Aprillis loodeti sellest 
muuhulgas läbimurret Eesti-Soo-
me vahelise liikluse taastamisel. 
QR-kood oleks sadamates kiires-
ti ja kergesti loetav. Täna möö-
nab Guardtime´i tegevjuht Ain 
Aaviksoo aga vaid Soome poo-
le null-huvi. 

Aaviksoo: see on ikka  
erakordne vaikimine

"Tehnoloogia pole kunagi ol-
nud takistuseks, aga Soomes amet-
nikud soolot ei tee ja üsna ilmselt 
on tegemist poliitilise tahte puu-
dumisega," tõdeb ta. "Minu ko-
gemuste taustal on tegemist era-
kordse vaikimisega," ütleb koge-
nud juht, kel kogemusi nii sotsiaal-
ministeeriumi asekantslerina kui 
ettevõtjana. "Meie poolt on antud 
nendele kogu info. Nad on olnud 
tänulikud ja aset on leidnud mit-
meid kohtumisi. Kuid sellele ta-
semele on asi ka jäänud."

Enam-vähem sama räägib vä-
lisministeeriumi kõneisik Kristi-
na Ots, kelle sõnul on lisaks di-
givõimalustele Soome poolele 
veel igasuguseid piiriülest liiku-
mist tutvustavaid lahendusi väl-
ja pakutud.

Olukord on selle võrra sega-
sem, et üsna ähmane on ka ees-
märk: milleni peaks Eesti jõud-
ma või mida ette võtma, et Soo-
me piiri n-ö vabaks laseks ja tu-
ristid taas vanalinna kohvikuid ja 
tänavaid täidaksid? 

Ühelt poolt on asi selge. Il-
ma tööalase vajaduseta, s.o tu-
ristina reisimise võimalusest Soo-
me saab sealse valitsuse meelest 
rääkida, kui Eesti nakatumisnäi-
taja on alla 25 inimese 100 000 
kohta viimase kahe nädala jook-
sul. Päris karm barjäär – nende 
ridade kirjutamise ajal oli vastav 
number 137,4. 

Millal aga kavatseb Soome va-
litsus tühistada Eesti suunalise rei-
sihoiatuse ja mida peaks selleks te-
gema, on siiamaani segane. Seda 
vaatamata, et välisministeeriumi 
teatel on ametnike vahelisi kohtu-
misi toimunud aasta algusest ku-
ni praeguseni päris muljet avaldav 
arv ehk 12. 

Kuna konkreetseid nõudmisi 
pole Eestile esitatud, siis see pa-
nebki Soomega asju ajavad ette-
võtjad omakeskis rääkima var-
jatud protektsionismi poliitikast. 
Importkauba maksu rolli täidab 
viirusekartus. Seda enam, et ka 
soomlaste sooviks näib olevat tur-
gutada oma siseturismi. Teisalt ei 
ole hõimuvelledele ka midagi ette 
heita, et omasid kaitstakse, ehk-
ki see käib EL reeglite vastu. Pa-
luja ning sõltuja rollis oleme ik-
kagi meie. 

Kai Maran
kai.maran@tallinnlv.ee

"Loodan, et nii mõnelgi lap-
sel jääb suvel trenni tehes  
korvpallipisik ka edaspidi-
seks külge," ütles pikaaeg-
se staažiga korvpallitree-
ner Ralf Lainevool.

Pealinna noored saavad su-
vel kogenud treenerite käe all 
tasuta  võrkpalli, korvpalli ja 
jalgpalli harjutada. Läbi suve 
vältav välitreeningute sari algas 
1. juunil eesmärgiga pakkuda 
noortele suvevaheajaks sport-
likku ajaveetmise võimalust ja 
innustada regulaarselt liikuma. 
Võrk-, korv- ja jalgpalli suve- 
treeninguid viivad läbi mitmed 
tippspordi kogemusega treene-
rid, näiteks Kivila pargi väliväl-
jakul juhendab korvpallitrenne 
Ralf Lainevool.

"Viienda kuni üheksanda 
klassi lapsed on kõige sobi-
vam vanuserühm, kuid oo-
datud on kõik huvilised, nii 
tüdrukud kui ka poisid," üt-
les 33-aastase treenerikoge-
musega Lainevool.. "Harju-
tame kõiki treeninguelemen-
te palli põrgatamisest söötu-
de ja viseteni. Korvpallitree-
nerina saan mängupartnereiks 
kaasata ka oma korvpallilap-
si, et mängutaset hoida. Loo-
dan, et nii mõnelgi lapsel jääb 
korvpallipisik ka pärast suve 
alles, et liituda näiteks meie 
7.-9. klassi põhirühma korv-
pallilastega."

Oodatud ka algajad
Abilinnapea Vadim 

Belobrovtsevi sõ-
nul on laste ja 
noorte liiku-
misaktiiv-
suse ku-
junemi-
sel olu-
line roll 
nii ko-
dul, ühis-
kondlikel 
väärtushin-
nangutel kui 
ka võimalustel. 
"Eri  uuringute põh-
jal on selgunud, et rõõm-
sa meele ja tragi vaimu huvi-
des on päevas soovitatav kõi-
gil vähemalt tund aega aktiiv-

selt liikuda, ent mööduva pan-
deemia-aasta vältel olid lapsed 
ja noored koolitöid tehes seni-
sest enam ekraanide taha istu-
ma suunatud ja liikumisharju-
mus võiski nii soiku jääda," üt-
les Belobrovtsev. "Seepärast 
soovib linn ka sel suvel ergu-

tada lapsi ja noori  põ-
nevate treeningu-

te kaudu liiku-
ma ja koge-
nud tree-
nerite ju-
hendami-
sel ak-
tiivsest 
eluviisist 
rõõmu 

leidma."
Tasuta 

trennid toi-
muvad Kris-

tiine, Haabersti, 
Nõmme, Pirita, Põhja-

Tallinna, Mustamäe ja Lasna-
mäe linnaosa spordiplatsidel 
ning üks trenn kestab orien-

teeruvalt 1,5-2 tundi. Treenin-
gutele on oodatud kõik noored 
spordihuvilised, varasem ko-
gemus spordialal ei ole vajalik. 

Harjuta kasvõi terve suvi
Tõukerattatreeningud toi-

muvad esmaspäeviti Põhja-Tal-
linnas kella  13-14 Kopli ekst-
reempargis (Kopli 98), Lasna-
mäel teisipäeviti kella 13-14 Ki-
vila skatepargis (Muhu 10b) ja 
Mustamäel kolmapäeviti kella 
13-14 Vilde tee skatepargis (Vil-
de tee 69). Treeningprogramm 
võib suve jooksul muutuda ja 
välitreeninguks sobimatu ilma 
korral võib treening ära jääda. 
Võimalikest muudatustest tree-
ningkavas teavitatakse jooks-
valt Facebooki ürituse all. Tree-
ninguid ei toimu riiklike püha-
de ajal – 23. ja 24. juunil ning 
20. augustil.

Linna kultuuri- ja spordi-
amet korraldab noorte suve-
treeninguid koostöös linna ha-
ridusametiga juba teist aastat.

Noori ootavad suvel tasuta  
palli- ja tõukerattatrennid

Korvpallitunde annab lastele Howard Frier. Mats Õun

Vähemalt tund  
aega liikumist  

päevas toob rõõmsa 
meele ja tervise.

EAS: enne kriisi saavutasime 
soomlaste osas külastusrekordid
Ettevõtluse Arenda-
mise Sihtasutus 
(EAS) käivitab 
soomlaste ta-
gasi meelita-
miseks kam-
paania "Pluss 
üks". Sellega 
pakutaks soo-
dustusi siin puh-
kamiseks või aja 
veetmiseks nendele, kes 
on juba Eestis käinud, aga 
võiksid soovida siia uuesti 
tulla. Näiteks veeta siin järg-
mine kord päev kauem, võtta 
kaasa veel üks pereliige, kü-
lastada veel ühte linna jne.  

EAS-i turismiarenduskesku-
se direktori Liina Maria Lepiku 
sõnul on kõik soomlased, kes 
vähegi reisivad, Eestis juba 
käinud, ja seega tuleb neis uus 
isu tekitada.  

"Lähireisi plaanides võiks 
soomlane kaaluda Eestit võrd-
sena soomemaise linna- või 
mökki-puhkusega," arvab 
EASi peamine "reisijuht". 
"Soomlase vajadust saada 
Eestis aina uute üllatuste osa-
liseks juhib ka meie turundust. 
Ja sel on juba tulemusi. Kui ta-

vapäraselt on soom-
lased harjunud 

reisima Tallinna, 
Pärnusse ja 
Tartusse, siis 
on nad viima-
sel ajal haka-
nud tundma 

huvi ka näiteks 
Ida-Virumaa vas-

tu. Kümme aastat 
tagasi oli see neile täiesti 

tundmatu maa."
Samas lükkab Lepik tagasi 

süüdistused, nagu oleksime 
jäänud enne kriisi liiga loorbe-
ritele puhkama ja jätnud 
soomlaste vajadused ja nen-
dele suunatud reklaami una-
russe. 

"Vahetult enne pandeemiat 
oli soomlaste reisimine Eestis-
se kõigi aegade rekordtase-
mel," toonitab Lepik. "Jaanua-
ris 2020 kasvasid soomlaste 
ööbimised Eestis tervelt 28% 
ja veebruaris 2020 samuti 
20%. Selliseid saavutada selli-
seid kahekohalisi kasvunumb-
reid ammuilma sisse töötatud 
turult midagi tegemata pole 
lihtsalt võimalik."

Turismi ahistab, et Tallinnast tulles 
nõutakse soomlaselt koroonatesti
Eestist Soome ei ole võima-
lik vabalt reisida ning Soome 
võimud vaatavad piirangud 
uuesti üle 15. juuniks, kuid 
see ei tähenda kaugeltki, et 
siis kõik kindlasti avaneb. 
Ehkki teisalt on võimalik 
osaline lõdvendamine.

Kes ei tööta Soomes, võib 
sinna praegu saabuda ainult 
koju tagasi tulekuks, transiit-
liikluseks, vältimatu põhjuse-
ga ning kui kuulutakse teatud 
erigruppidesse. 

Tööreisidena lubatakse vaid 
neid, mis vajalikud ühiskonna 

toimimiseks. Täpsemat infot 
saab Soome piirivalvest htt-
ps://raja.fi/en/guidelines-for-
border-traffic-during-pande-
mic Oluline on veel teada, et 
alates 23. veebruarist nõutak-
se kõigilt välismaalt Soome 
saabuvatelt üle 12-aastastelt 
negatiivset koroonatesti. See 
puudutab ka Soome kodanik-
ke. Täpsemad nõudmised lei-
duvad laevafirmade koduleh-
tedel. Peale selle on jõus Soo-
me välisministeeriumi Eesti 
kohta tehtud reisihoiatus.

Suured laeva- ja lennufirmad  
Soome valitsusele: me tahame 
haigusest paraneda 

Eelmisel neljapäe-
val kutsusid suu-
red laevafir-
mad Soome 
valitsust üles 
piiranguid lõd-
vendama. 

Helsingin Sa-
nomates avalda-
tud kirjas kutsusid Vi-
king Line, Tallink, Silja Line, 
Eckerö Line, lennufirma Finnair 
ning mitmed teised turismi ja 
transpordiga seotud ettevõtted 
piire avama ja reisimist lubama. 
"Mõtlesin, et kirjutan Sulle, sest 
olen, nagu teisedki, olnud pikka 
aega haige," kirjutatakse lühi-
keses pöördumises. "Pidevas 

ebakindluses ela-
mine teeb mind 

ja kümneid tu-
handeid minu 
lähedasi ja kol-
leege mureli-
kuks. Mul on 

raske midagi et-
te võtta või pla-

neerida, sest tunnen, 
et mind ei kohelda sama-

moodi kui minu kaaslasi mujal 
Euroopa Liidus."

Kirjas kutsutakse veel üles 
järgima  Euroopa Komisjoni ja 
nõukogu juhiseid ning avama 
piirid, et inimesed saaks reisi-
da kogu Euroopaga samas 
tempos. 

Ajakavad

Korvpallitreeningute  
ajakava 
• Kristiine spordimaja 

väliväljakul (Sõp-
ruse pst 161) es-
maspäeviti ja 
kolmapäeviti 
kella 15-16.30 
(treener Howard 
Frier).

• Haabersti väliväljakul 
(Õismäe tee 130) teisipäe-
viti ja neljapäeviti kella 15-
16.30 (treener Jevgeni 
Gurjanov).

• Kivila pargi väliväljakul (Ki-
vila 9) esmaspäeviti ja kol-
mapäeviti kella 15-16.30 
(treener Ralf Lainevool).

• Snelli staadioni väliväljakul 
(Toompuiestee 24a teisi-
päeviti ja neljapäeviti kella 
15-16.30 (treener Howard 
Frier).

Võrkpallitreeningute  
ajakava
• Vilde pargi väliväljakul (E.

Vilde tee 69) esmaspäeviti 
ja kolmapäeviti kella 14-16 
(treener Anna-Liisa Sutt).

• Nõmme spordikeskuse vä-

liväljakul (Külmallika 15a 
teisipäeviti ja neljapäevi-

ti kella 14-16 (tree-
ner Anna-Liisa 

Sutt).
• Pirita spordi-

keskuse väli-
väljakul (Rum-

mu tee 3) es-
maspäeviti ja kol-

mapäeviti kella 14-16 
(treener Rando Soome).

Jalgpallitreeningute  
ajakava
• FC Ajax Staadioni välivälja-

kul (Võidujooksu 8a) teisi-
päeviti ja neljapäeviti kella 
14-16 (treener Boriss Du-
gan).

• Sõle staadioni väliväljakul 
(Sõle 40a) esmaspäeviti ja 
kolmapäeviti kella 14-16 
(treenerid Arthur Vladõt-
šenko ja Rene Merilo).

Pallitreeningute info 5656 
0507, tõukerataste info 529 
5236. Vaata https://www.tal-
linn.ee/est/sport/Uudis-Tal-
linn-korraldab-noortele-su-
vel-tasuta-treeninguid-5
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Turismiettevõtlusele terendas lootus, et 15. juunist loo-
bub Soome piiriületuspiirangutest. Teade, et peaae-
gu mitte midagi ei muutu vähemalt 27. juunini, mõjus 
külma dušina. See annab märku, et sel suvel külastab 

meid marginaalne arv põhjanaabreid. Aega on hooaja pääst-
miseks liiga vähe. Ainsa leevendusena lubab Soome pool küll 
lennukitega tööl käimiseks pendelrännet. Kuid see paistab kos-
meetilise järeleandmisena Euroopa Komisjoni näpuviibutustele, 
et Soome peaks oma piiriületuskorda teiste EL maadega üht-
lustama. Praegu pole märkigi, et Soome loobuks Eesti suunas 
antud reisihoiatusest, mis on sealsete turistide siia saabumise 
peamine takistaja.  

Formaalselt piirab nii pendelrännet kui ka turismi Soome va-
litsuse arvates Eesti ikka veel liiga kõrge nakatumisnäit 100 000 
elaniku kohta, mis on üle 135. Ei tohiks aga olla rohkem kui 
25. Tallinki omanik Enn Pant kasutas intervjuus ERR-ile sule-
tuse kohta sõna "müstika". Teisalt on Soomes tegutsevate Eesti 
ettevõtjate meelest Soome üsna selgelt rakendamas protektsio-
nismi, kaitstes siseturgu. Ühelt poolt püütakse Eestist vastu võt-

ta vaid hädavajalikku tööjõu-
du, püüdes survestada Soome 
tööandjaid kohalikele töötute-
le präänikut pakkuma. Teisalt 
edendatakse siseturismi ning 
kaitstakse ärisid Eestis saabu-
va odavama kauba eest.  

Kui Eestist sai 1. mail 2004 
Euroopa Liidu liige, siis me ei tajunud, et liidu väärtused – kui 
kasutada ametnike armastatud kantseliiti – kehtivad ainult n-ö 
tavaelu tingimustes. Pandeemiast ei osatud kurja undki näha. 
Kaugeltki mitte aimata, et üks EL vabadusest ehk töötajate va-
ba liikumine võiks löögi alla sattuda. Mitte ainult Eesti, vaid ka 
Euroopa Komisjoni ametnike meelest ei vasta Soome piiriees-
kirjad kokkulepitud reisimissoovitustele ega Schengeni eeskirja-
dele. Teisalt pole hooba, mis sunniks Soomet otsuseid muutma. 
Kõige selle taustal kerkib küsimärk Tallinna-Helsingi tunneli või 

ka Rail Balticu mõttekuse kohale. Me kõik elame 
lootuses, et sellele pandeemiale saame nüüd lä-

hiaastal joone alla. Aga siis tuleb ehk aasta-
te pärast järgmine. Kui iga riik ajab oma po-
liitikat, muutuvad taolised riikidevahelised 

kiirteed mõttetuks. Kui tunnel oleks prae-
gu valmis ja töös – kas see oleks juba 
pankrotistunud? Kui hämmastumise-
ga jätkata, siis pole Soome huvitunud 
ka Eesti elektroonsest vaktsineerimis-
tõendist, ehkki seda saaks hõlpsasti 
piiriületusel kasutada. Üsna ilmselt ei 
pane Eesti ametnike pingutused ega 
osutamine riigipiiriga pooleks aetud 
peredele Soomet meelt muutma. Se-
da suudaks teha vaid sealne sisemi-
ne rahulolematuse surve. Kindlasti 
pole see soovitus originaalne, kuid 
aitab ainult soomlaslik enesekes-
kus. Kõik, mis te olete kavatse-
nud kulutada puhkuseks, kuluta-
ge kodumaal.

Helsingi  
pisaraid ei usu

Virkko Lepassalu,  
toimetaja

Väljaandja Tallinna linnakantselei

Toimetus Toompuiestee 35, Tallinn

Peatoimetaja Maarja-Liis Arujärv

Tegevtoimetaja Oliver Õunmaa

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

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

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

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

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

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

Tellimine, tellimuste tühistamine, kandemured 661 6616

Alati pole vaja justkui 
imet oodata, et midagi 
muutuks.

Tallinn osaleb Euroopa Re-
gionaalarengu Fondi projektis, 
mille raames valmib ülejärg-
miseks aastaks Lasnamäed ja 
kesklinna ühendav 2,5 km pik-
kune kergliiklustee lõik. Pro-
jekti teises etapis on planeeri-
tud rajada Valge tänava ühen-
dus Kadrioru pargiga. Uue lõi-
gu rajamisel eraldatakse au-
tod ja jalgsi/jalgrattaga liiku-
jad, et luua ohutum võimalus 
kergliiklejatele. Ühtlasi luuak-
se puhtam, keskkonnahoidli-

kum, turvalisem ja atraktiiv-
sem linnakeskkond. Tallinna 
linnavolikogu liige Mart Kal-
las rõhutas, et suurt tähelepa-
nu tuleb pöörata auto- ja kerg-
liiklusteede ristmikele: "Need 
on ohukohad, kus tihtipeale 
on tunne, et liikluseeskirjade 
täitmine on ainult autojuhtide 
mure, kuid nende järgimist oo-
taks ka teistelt." Kergliiklustee 
projekt valmib kavade kohaselt 
selle aasta novembriks.

Peaaegu ühel ajal ilmus kaks 
head uudist. Eesti Energia loobub 
kiirendatud korras ehk 5-10 lähe-
ma aasta jooksul põlevkivi põle-
tamisest elektriks. Ja õhuväe väl-
ja töötatud uus radarisüsteem 
võimaldab elektritootmise tuuli-
kuid püstitada nüüd juba terves 
Eestis. Loodetavasti saa-
dakse uued radarid 
tööle viie aasta pä-
rast, kui põlevkivist 
elektritootmise 
lõpp paistab. Siia-
maani ei ole tuule-
parkide arendajate-
le teatud piirkonnad 
teatavasti radarite töö 
häirimise põhjusel lubatud. 
Eesti Energia kavatseb põlevkivi 
mõistagi kompenseerida päike-
separkide, maismaa ja meretuu-
leparkide rajamisega. Mis jääb 
aga rääkimata, on see, et kesk-
konnahoid maksab. Ilmselgelt lä-
heb elektri hind tarbija jaoks 
edaspidi ainult tõusvas joones. 
Roheline elekter sõltub teatavasti 
ilmaoludest ja aastaaegade eri-
päradest. Edasi küsivad paljud, 

kas EE peaks loobuma põlevkivi 
kaevandamisest ka õli põletami-
seks. Üsna ilmselgelt peaks. 
Praegune õli põletamise tehno-
loogia on lihtsalt öeldes suure 
halli habemega ja saadav toode 
üsna saastav. Uue õlitehase raja-
miseks kulutatavad miljonid 

peaksid minema tehno-
loogilisteks uuringu-

teks ja uuendusteks, 
et õli ajamise ase-
mel toota tarbe-
keemiat. Siit võiks 
areneda tehnoloo-

giad, mille müük 
tooks ühtlasi lisaks 

toodete endi müügile 
eksporttulu. Põlevkivi leidub ka 

teistes maades, kasvõi Hiinas. 
Seega peaks lähemat 5-10 aas-
tat tõsiselt kulutama uute tehno-
loogiate arendamisele. Võimalik 
on ka ökoloogiline ja mitte saas-
tav põlevkivitööstus ehk tarbe-
keemia tootmine. Meie aga ei ole 
uurimise ja tehnoloogiate mõttes 
teinud ühtegi sammu nõukogude 
aja pärandist ja selle ekspluatee-
rimisest kaugemale. Ajal, mil riigieelarve vajaks hä-

dasti uusi tuluallikaid, ei näe pa-
rempoolsemad erakonnad kin-
nisvaramaksus siiski väljapääsu. 
ERR-i põgusas küsitluses sel-
gus, et ainsana pooldavad asja 
üle arutlemist vaid sot-
siaaldemokraadid ja 
keskerakondla-
sed. Kinnisvara-
maksudest on 
Eestis ainsa-
na maamaks. 
Sedagi võib 
pidada eba-
õiglaseks. Ühel 
kahest sarnase 
suuruse maatükil 
võib olla eramu, teisel 
aga hotell. Lisaks kaotati 
veel aastaid tagasi kodualuse 
maa maks, nii et paljud maa-
omanikud ei maksa ka maamak-
su.  Teisalt vääriks arutlemist, 
kas ei peaks kinnisvaramaksu 
kehtestama sellelt teenivatele 
inimestele, kes saavad kas üüri- 

või renditulu. Juba 2018. a soovi-
tas rahvusvaheline valuutafond 
asendada maamaks kinnisvara-
maksuga. Esiteks ei ole omand 
Eestis erinevalt teistest EL maa-
dest peaaegu üldse maksusta-

tud. Ja teiseks oleks kin-
nisvaramaks, kui sel-

lele seataks konk-
reetsed kritee-
riumid, näiteks 
tulu teenimine, 
ikkagi maa-
maksust õigla-
sem. Majan-

dusteadlane 
Viktor Trasberg 

on 2018. a välja 
toonud, et ühiskonna 

jaoks tähendavad kinnisvara 
omanikud suuremat väljamine-
kut. Alates kasvõi igasuguseid 
varasid puudutavate registrite 
riiklikust pidamisest. Üks võima-
lus kinnisvaramaks kehtestada 
oleks aga selle sidumine vara 
väärtusega. 

Lasnamäe rattatee 
ühendatakse kesklinnaga

Põlevkiviõli tehase raha peaks 
suunama põlevkivi uurimiseks

Noorte jõhkrad vägivallateod 
lahvatavad tuhaaluse leegina ja 
jõuavad meediasse vähemalt 
korra-paar aastas. Nüüd annab 
kõneainet intsident, kus kaks 
viienda klassi poissi peksid ea-
kaaslast ning kolmas kogu tege-
vuse üles filmis. Sotsiaalmee-
diast on selles mõttes kasu, et 
paljud sellised peksulood, mis 
varem jäid saladuseks, jõuavad 
avalikkuse ette. Sageli peksjate 
endi lihtsameelsuse tõttu, kes 
tahavad kiidelda ja vahel filmib 
keegi kõrvalseisja. Kas koolivä-
givald süveneb, või jõuavad va-
rem varjus püsinud juhtumid ti-
hedamini avalikkuse ette? Loo-
detavasti toimub pigem viimane. 
Literaat Sass Henno on pakku-
nud, et kahju võiks sisse nõuda 
selle tekitanud lapse vanema-
telt. Võib-olla tõesti, aga sageli 

oleks vaja tõhusamat lä-
henemist, sest lapseva-
nemad ei suuda end sageli keh-
testada. Kogenud noorsoopolit-
seinik Marina Paddar on pida-
nud veaks alaealiste asjade ko-
misjonide kaotamist ja 
vastutuse jagamist laiali, mis aga 
tähendab, et on tekkinud tühik. 
Alaealiste komisjon seisis hea 
selle eest, et tekitatud kahju 
saaks heastatud, tülli läinud 
pooled lepitatud, alaealisele al-
koholi pakkunu või ostnu isik 
välja selgitatud jne. Komisjonid 
kaotati uue iseseisvuse alguses, 
siis taastati ja mõned aastad ta-
gasi kaotati uuesti. Muidugi pol-
nud komisjon mingi imevahend. 
Aga vähemalt tähendas see 
mingisugustki süsteemset lähe-
nemist ja toe pakkumist halvale 
teele kalduvatele lastele. 

Kas vajaksime uuesti  
alaealiste komisjone?

Kui ajakiri Pere ja Kodu osutas 
maikuus lugejatele suure teene, 
õpetades noort peret aru saama 
perehüvitiste määramise korrast, 
noomis haigekassa toimetust, et 
see olevat manipuleerimise soo-
dustamine. Haigekassa tegeleb 
sünnitushüvitisega ja sotsiaal-
kindlustusamet vanemahüvitise-
ga. Mõlemal on oma metoodika. 
Kui korda ei tunne, võib noor pere 
kaotada tuhandeid eurosid. Kuna 
süsteem on tõesti keeruline, ei 
peatuks sellel pikemalt. Küll tuleb 
tõdeda, et kui ajakiri näitas ära 
täiesti seaduslikud võimalused 
hüvitiste pealt võita, siis tegi ta ju 
ära ametnike töö. Lisaks peaks 
taolisi uurimusi rohkem väärtus-
tama ka ajakirjanduspreemiate 

määramisel, sest meedia on tao-
listel puhkudel käitunud tõelise 
ühiskonna teenrina. Tasub mee-
nutada, et ametnike eetikakoo-
deks rajaneb kuuele alusele: sea-
duslikkus, inimesekesksus, usal-
dusväärsus, asjatundlikkus, era-
pooletus ning avatus ja koostöö. 
Igaüks saab aru, millist punkti siin 
ennekõike on rikutud. Peredele 
võiks aga raha leida juurde riigi-
aparaadi jõulisema kärpimise ar-
vel. Too perehüvitiste juhtum, kus 
püüti piltlikult öeldes sente kokku 
hoida, tundub eriti nukrana riigi-
eelarve seaduse 2021. a seletus-
kirja põhjal. Võib lugeda, et kesk-
valitsuse tööjõukulude kasv oli 
9,4%. Samal ajal tavainimeste 
palgad kerkisid vaid 7,8%.

Ajakiri tegi ametniku tööd – 
sai aga nahutada

Kinnisvaramaks oleks õigla-
sem kui praegune maamaks

"Loenduse kaudu saame 
hinnata, kui palju on turvali-
semate rattateede loomine 
toonud rattaid juurde, milli-
sed lahendused on toimi-
nud ja millised mitte," ütles 
linnaplaneerija Jaak-Adam 
Looveer.  

Looveeri sõnul on rattateede 
kiireks loomiseks eri võimalu-
si – turvalisi ja vähem turvalisi, 
suuremaid ja väiksemaid inves-
teeringuid nõudvaid.

Tallinna strateegiakeskuse 
ruumiloome kompetentsikeskus 
korraldas möödunud nädalal rat-
taloenduse, et saada teada prae-
gust  rattakasutajate arvu ning 
hinnata suveks loodavate ratta-
radade mõju. "Lugesime rattaid 
samadel alustel kui 2014. aastal 
korraldatud Endomondo ratta-
loendusel," selgitas Looveer. "See 
annab meile ka võimaluse võrrel-

da rattaliikluse seisu varasema-
ga. Loenduste kohad on kesklin-
nas, sest meil oli soov teha üks 
loendus enne muudatuste sisse-
viimist ja teine sügisel, kui need 
lahendused on juba ellu viidud."

Võimaluse korral üritatakse 
teha täpsemat loendust ja mär-
kida eraldi ära ka elektritõuke-
rattad. "Loendame kõiki mikro-

liikureid: jalgrattaga, monoratta-
ga, tõukerattaga, kastirattaga lii-
kujad," rääkis Looveer. "Nime-
tame neid üldistatult siiski ra-
tasteks. Me ei loenda eraldi me-
hi ja naisi, noori ja vanu, sport-
lasi ja nö tarberattureid, kiivriga 
ja kiivrita sõitjaid, renditõuksiga 
ja isikliku rattaga liikujaid – sest 
täpsemate andmete loendamine 

muudaksid välitöö kui loendus-
lehe palju kordi keerulisemaks. 
Kuna kasutame vabatahtlikku 
panust, peab loendus olema liht-
ne ja kõigile üheselt arusaadav." 

Lisaks jälgivad vaatlejad-loen-
dajad seda, kas liigutakse rohkem 
rattateedel või kõnniteedel ja kui-
das ratturid praegust keskkonda 
tunnetavad – milliseid ristmikke 
liigse ohtlikkuse tõttu pigem väl-
ditakse või kus valitakse rattatee 
asemel kõnnitee. 

Loendus viidi läbi hommikusel 
ja õhtusel tipptunnil kella 8.15-
9.15 ja  17-18. "Esiteks loendati 
2014. aastal samadel aegadel, nii 
on andmed võrreldavad," tõdes 
Looveer. "Nendel aegadel on En-
domondo andmete kohaselt Tal-
linnas rattaliikluse tipud. Teiseks 
on suurem võimalus, et seda loen-
dust töö kõrvalt teha saab. Kol-
mandaks on tunniajane vaatlus 
piisavalt väsitav."

Loendamisele lähevad nii jalg- kui ka tõukerattad

Rattaloendus aitab paremini teid rajada
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"On olukordi, kus laps on 
elanud iseseisvalt oma al-
kohoolikutest vanemate 
juures ja on meie juurde jõu-
des juba 12-aastane," tõdes 
Tallinna lastekodu juhataja 
Meelis Kukk, lisades, et kui 
lastekodusse jõudvate las-
te arv vahepeal vähenes, 
siis nüüd on see hakanud 
taas tõusma. 

Kukk ütles lastekaitsepäeval, 
et täiskasvanutel on eriline kohus-
tus märgata hädas lapsi ja vaja-
dusel nende aitamiseks sekkuda. 
"Vahel on aga sekkutud liiga hil-
ja," nentis ta. "Paljud lapsed jõua-
vad lastekodusse liiga hilja. Tih-
ti on neil selleks ajaks juba tek-
kinud käitumishäired. Tavaliselt 
on selliste juhtumite puhul naab-
rid ja isegi terve kogukond tead-
nud, kui kehvades tingimustes 
laps elab, ent keegi ei ole pikalt 
midagi ette võtnud. Näiteks on 
olukordi, kus laps on elanud ise-
seisvalt oma alkohoolikutest va-
nemate juures ja on meie juurde 
jõudes juba 12-aastane. Tal on 
tihti koolitee puudulik ja ta ise 
ka alkoholi tarvitanud. Sellises 
olukorras olnud last nii lihtsalt 
enam korda ei tee."

Kuke sõnul on lapsi lasteko-
dus praegu palju ja neid tuleb  
juurdegi. "Varem laste arv Tal-
linna lastekodus vähenes kogu 
aeg, aga viimase seitsme kuu 
jooksul oleme jällegi võtnud vas-

tu 12 last – seda on päris pal-
ju," lausus ta. "Meil on ka lap-
sed ootel, meil ei ole lapsi ku-
hugi panna. Oleme avanud ju-
ba täiendavaid peresid ja pea-
me veel avama. Soovin, et igal 
lapsel oleks turvaline täiskasva-
nu, kellega ta saab jagada seda, 
mis tema elus on juhtunud."

Kuke sõnul on Tallinna ja rii-
gi toetus praegu selgelt olemas. 
"Samas on meil vaja juurde hool-
dusperesid, kelle  toetamiseks 
võiks riik veel rohkem panus-
tada," selgitas juhataja. "Lap-
sel on kõige parem elada ikka-
gi peres, olgugi  et kõik asutu-
sed püüavad ka ise tema elamist 
paremaks teha."

Lastekodu külastanud lin-
napea Mihhail Kõlvart tõmbas 
koos lastega vardasse riigilipu. 
"See, et alates tänasest on laste-
kaitsepäev ka lipupäev, on väga 
sümboolne, sest kolm päeva pä-
rast seda tähistame ka Eesti lipu 
päeva," lausus linnapea. "Lipp 
on tähtis meeles pidamaks, mida 
tähendab meie jaoks riik. Lipp 
näitab meile eesmärki, see on 
sümbol ja motivatsiooniks mi-
dagi saavutada. Lipp on riigi 
sümbol, aga riik koosneb ini-
mestest. Kõige tähtsamad ini-
mesed on lapsed."

Kõlvarti sõnul on Tallinna 
lastekodu käekäik linnale vä-
ga tähtis. "Viimasel paaril aas-
tal on meile veelgi olulisemaks 
muutunud kogu haridus- ja sot-
siaalvaldkond," mainis ta. "Se-
da näitavad ka eelarvenumbrid. 
Igal aastal panustame lastega 

seotud valdkondadesse järjest 
rohkem. Linnale on oluline, et 
lastel oleks rohkem võimalu-
si. See puudutab  ka linnaruu-
mi, kus on aina rohkem män-
gu- ja spordiväljakuid ning jär-
jest enam muid võimalusi laste-
le vaba aja veetmiseks."

Kõlvart tunnistas, et vaata-
mata riigi kavatsusele teha kär-
peid laste huvihariduse arvelt 
jätkab pealinn selle toetamist. 

"Meie jaoks ei ole huvihariduse 
kärped mõeldavad," kinnitas ta. 
"Lapsed peavad saama neile va-
jalikke vahendeid enda arenda-
miseks. Huviharidus ei ole min-
gi fakultatiivne osa laste haridu-
sest, vaid selle lahutamatu osa. 
Linn panustab ise huviharidus-
se vähemalt sama palju, kui see 
oli varem koos riigi panusega."

Tallinna lastekodus on asen-
dushooldusel praegu 170 last.

Ka Pikal tänaval hakkavad 
kõnniteed asuma sõidutee-
ga ühel tasapinnal – vana-
linn on ju õueala ja siin ei ole 
niikuinii mõtet jalakäijat kit-
sale kõnniteele suruda, pi-
gem peavad sõidukid ar-
vestama jalgsi, rattal või 
abivahendiga liikujatega.

Maikuusse jäi teiste tuntuma-
te tähtpäevade seas ka ligipää-
setavuse teadlikkuse päev. Sel-
lega seoses võiks mõelda, miks 
liikumisanduriga uksed kauplus-
tes aastakümneid tagasi sedavõrd 
laialt levima hakkasid. Põhjus ei 
olnud mugavus, vaid hoopis puue-
tega inimeste liikumise hõlbusta-
mine. Ilmselt suurem osa inime-
si selle peale ei mõtle, sest täna-
seks on elementaarne, et me oma 
poekottide kõrvalt ei pea ukse-
linke haarama. Või miks on uute 
kortermajade ja büroode korru-
sed tähistatud selgete numbrite-
ga – ikka selleks, et ka vaegnä-
gijad leiaksid neile vajaliku liht-
samalt. Ja samal põhjusel "ütle-
vad" liftid korrusenumbreid. Ka 
kõik muud puuetega inimestele 

hädavajalikud lahendused saavad 
tegelikult ajaga meie kõigi jaoks 
linnaruumi loomulikuks osaks, 
milleta ei oskaks seda varsti ette-
gi kujutada. Tulemusena on ühed 
inimesed, kellele see kõik liht-
salt meeldib ja tundub mugav, 
ning teised, kes neid lahendusi 
väga vajavad. 

Liikumispuuetega inimestest 
rääkides mõtleme kaldteedele, 
madalapõhjalistele bussidele ja 
astmeteta ülekäiguradadele. Aga 
lisaks ratastoolis liikujatele on 
samad lahendused vajalikud ka 
vankrit lükkavatele lapsevane-
matele, tõukeratturitele ning ise-
gi ratastel reisikohvrit vedavate-
le turistidele. 

Vanalinngi  
ligipääsetavamaks

Mai suvisel päeval Tuvi par-
gi uut välijõusaali avades tund-
sin eriti suurt rõõmu selle üle, et 
seal leidus ka üks spetsiaalselt ra-
tastoolis liikujatele mõeldud ele-
ment. Kuid nagu avamisel esi-
nenud treeneri jutust selgus, pa-
kub just seesama element mitut 
eri  treenimisvõimalust ka kõi-
gile teistele. Seega – siingi andis 
liikumispuuetega inimestele mõt-
lemine päris mitu võimalust ka 
nn tavalistele, tervetele linlastele!

Tallinna kõige keerulisem paik 
ratastoolis liiklemiseks on va-
nalinn. Kuigi see on ajalooline 

keskkond, mida on tarvis säili-
tada, peavad nüüdisaegsed ligi-
pääsuvõimalused leidma ka siin 
oma koha. Muinsuskaitsjadki on 
õnneks järjest leplikumad ja leia-
vad kasutajasõbralikkust muin-
suskaitsega tasakaalustavaid la-
hendusi. Hea näide on Niguliste 
kiriku lift, tänu millele saab iga-
üks vanalinnale pilgu heita. Sa-
mas on ju üleval ka tänapäeva-
sed liiklusmärgid, sest keskaeg-
se atmosfääri nimel ei saa ohtu 
seada liiklejaid.

Esimene suur samm vanalin-
na ligipääsetavuse parandami-
seks on sõidu- ja kõnniteede vii-
mine ühele tasapinnale, mida on 
tehtud juba Viru ja Harju täna-
val ning mis on järgmisena plaa-
nis Pikal tänaval. Kuna vanalinn 
on õueala, siis siin ei ole niikui-
nii mõtet jalakäijat kitsale kõnni-
teele suruda, pigem peavad sõi-
dukid arvestama jalgsi, rattal või 
abivahendiga liikujatega. Üheta-
sandiline tee võimaldab järgmise 
sammuna ka paindlikumaid la-
hendusi hoonetesse sissepääsuks.

Linna arengutest on puuetega 
inimestele vähe kasu, kui nad ra-
tastooliga omaenda kodunt väl-
ja ei pääse. Tallinna elamud on 
enamasti nõukogudeaegsed kor-
termajad, millest suur osa on il-
ma liftita. Kuid isegi kõrgemates, 
liftiga korterelamutes on prob-
leemiks need esimesed kümme-

kond trepiastet välisuksest liftini, 
mis välistavad võimaluse, et ra-
tastoolis või lapsevankriga saaks 
ilma kõrvalise abita õue minna. 

Lahendused asuvad tegelikult 
käeulatuses. Liftita majade jaoks 
on olemas majade välisseina kül-
ge kinnitatavad välised liftišahtid. 
Need võivad mõjuda esmapilgul 
harjumatult, kuid paneelmajade 
puhul ei ole tegu sedavõrd kuns-
tiliste tervikutega, et niisugust 
lahendust peljata. Pealegi, kui 
neid välilifte ilmub roh-
kem, moodustavad 
need juba rütmi 
ning nendega 
harjutakse kii-
resti. Tulemu-
seks on aga 
mugavam elu 
kõigile maja-
elanikele – ise-
gi viiendalt kor-
ruselt on hõlbus 
jalgrattaga ja lapse-
vankriga välja pääseda. 
Boonusena võiks see isegi tõsta 
ülemiste korruste korterite tu-
ruväärtust.

Ka üheksakorruseliste paneel-
majade jaoks on lahendus ole-
mas. Selleks tuleb küll ohver-
dada prügišaht, ent see on pal-
judel hoonetel niikuinii kasutu-
sest maha võetud – prügi sor-
teerimise ajastul tuleb suurem 
osa prügiliike eraldi konteineri-

tesse viia ning ainult segaprügi 
jaoks pole seda alatasa ummistu-
vat šahti mõttekas käigus hoida. 
Liftišahti arvelt prügišahti laien-
dades on võimalik võtta kasutu-
sele suurem lift, mis mahutab ka 
jalgratta. Lisaks on võimalik sõi-
ta selle liftiga maapinnani, luues 
teise välisukse praeguse prügi-
šahti sissepääsu juurde. Jällegi 
– mugav kõigile, aga ratastooli-
kasutajale hädavajalik!

Kui lahendused on olemas, 
siis miks need nii vi-

salt juurduvad? Ül-
latuslikult ei ole 

probleem paha-
tihti ei tehnili-
ses keeruku-
ses ega raha 
puudumises. 
Sageli põrka-
vad need alga-

tused hoopis ela-
nike vastuseisule. 

Kes kardab maja vä-
lisilme pärast, kes ei jul-

ge lihtsalt suuremate muudatus-
te peale mõelda.

Takistused saabuvad  
üllatavast kohast

Eraomand on püha ja kõik-
võimalike arenduste jaoks on 
vaja järgida reegleid. Nii et lifte 
ei saa keegi teha vägisi. Seega 
jääb üle vaid panna korterma-
jade elanikele südamele: mõel-

ge juba täna selle teema peale, 
nii et kui teie majas avaneb või-
malus ligipääsuvõimalusi luua, 
ei tuleks see ootamatult. Mõel-
ge juba täna, kas teie korterma-
ja fassaadi ikka tuleb kaitsta lif-
ti eest, mis oleks kellegi ainu-
ke võimalus tööl ja õues käia. 
Mõelge, kas saame oma mõtte-
viisi roheliseks pidada, kui jalg-
rattaliikluse suurim takistus on 
ratas korterist õue saada. Ja kas 
me ikka päriselt tervitame uusi 
ilmakodanikke, kui lapsevank-
riga jalutama pääseda on pikk 
Kolgata tee. Lõpuks ei tea kee-
gi meist ette, millal jääme ilma 
ligipääsetava keskkonnata lõksu, 
kus sõltume lähedastest või abi-
valmis kaaskodanikest.

Ikka ja jälle tuuakse status 
quo põhjendusena raha. Ometi 
pole siin tegu kulukate lahendus-
tega, kõigest 3-5% kallimatega, 
kui hästi planeerida. See on tü-
hine, arvestades tulemust – kõi-
gi inimeste vabadust oma elu ise 
korraldada, vähem sõltuda kõr-
valisest abist ja säilitada enese-
väärikus. Seda polegi ju vähe!

Lahendused on seega olemas 
ja tasapisi ka tulemas. Meie mõt-
lemisest sõltub, kas võtame need 
vastu või põlgame ära. Seeläbi 
ka valime, kas võtame vastu või 
tõrjume eemale inimesed, kelle 
jaoks need lahendused on häda-
vajalikud. 

LASTEKODU JUHATAJA: Osa lapsi 
jõuab meile kodust paraku liiga hilja

Kaupluste uksed avanevad ise just puuetega inimeste pärast

Tallinna lastekodu külastanud linnapea Mihhail Kõlvart tõmbas koos 
lastega vardasse riigilipu. "Igal aastal panustame lastesse järjest roh-
kem," lausus ta. "Näiteks on aina rohkem mängu- ja spordiväljakuid ja 
võimalusi vaba aja veetmiseks." Ilja Matusihis

Probleem  
polegi rahas, 

vaid just maja-
elanike vastu-

seisus.

Milliseid teenuseid ja toetusi  
laps linnalt saab?
• Sünnitoetust 320 eurot 

ühele lapsele, 1000 eurot 
kaksikute ja 6392 eurot 
suurema arvu mitmike va-
nematele. Avaldus tuleb 
saata  perekonnaseisu-
amet@tallinnlv.ee . Info 
www.tallinn.ee/Sunnitoetus

• Imikupakki, milles vastsün-
dinule vajalikud esemed. 
Vaata www.tallinn.ee/Hool-
duspakk-imikule

• Lapsehoiutoetust, mis on 
abiks lapsevanematele ajal, 
kui vanemahüvitis on lõppe-
nud, kuid laps ei käi veel las-
teaias. Toetus on tänavu 
196 eurot lapse kohta kuus.

• Psühholoogilist nõustamist. 
Vaata www.tallinn.ee/Tee-
nus-Psuhholoogiline-nous-
tamine

• Kohta lasteaias www.tallinn.
ee/est/haridus/Lasteaiako-
ha-taotlemine-4 ja koolis 

www.tallinn.ee/est/haridus/
Esimesse-klassi-astumine

• Esimesse klassi mineva lap-
se toetust 320 eurot. Vaata 
www.tallinn.ee/Esmakord-
selt-kooli-mineva-lapse-
toetus-koolitoetus

• Kohta õpilaskodus. Vaata 
www.tallinn.ee/Teenus-
Koht-opilaskodus

• Tasuta koolilõunat. Vaata 
www.tallinn.ee/est/haridus/
Koolilouna-Tallinna-munitsi-
paalkoolides-2

• Kohta erivajadusega õpila-
sele. Vaata www.tallinn.ee/
Teenus-Oppekoht-erivaja-
dustega-opilasele

• Kohta kutsekoolis. Vaata 
www.tallinn.ee/Teenus-Op-
pekoht-kutsekoolis

• Õpilasmalevaid suvel tööta-
miseks. Vaata www.malev.ee

• Tutvu kõigi Tallinna toetus-
tega lastele jt www.tallinn.ee

Monika  
Haukanõmm,
Kesklinna  
vanem
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"Lapsed hoiavad kasvuhoo-
netaimi eriti õrnalt, sest ka 
kasvuhoone ise on õrnast 
materjalist. Nii sisendame 
neile juba varakult, et aian-
dus vajab hoolitsust ja hel-
lust," rääkis Rõõmutarekese 
lasteaia õppealajuhataja 
Vivika Vahesalu.

Toom-Kuninga tänaval asuva 
Rõõmutarekese lasteaia õppeae-
da tutvustanud Vahesalu rääkis, 
et aiatöö entusiasm on haara-
nud nii kasvatajaid kui ka lapsi. 
"Teeme aias kõike koos ja suu-
re innuga," lausus ta. "Lapsed ei 
karda enam käsi mullaseks teha, 
kui näevad, et nende endi mul-
da pandud seemnetest kasvavad 
kord päris porgandid, kurgid või 
lilled. Sööme ise oma aias kasva-
tatud juurvilju ning saame hak-
kama ka komposti tegemisega."

Lasteaial on lisaks peenrakas-
tidele, kus kasvavad isegi talivil-
jad, ka oma kasvuhoone, mil-

les sirguvad tomatid. "Lapsed 
hoiavad kasvuhoonetaimi eri-
ti õrnalt, sest ka kasvuhoone 
ise on õrnast materjalist. Nii si-
sendame neile juba varakult, et 
aiandus vajab hoolitsust ja hel-
lust. Ja kõik see tasub kuhjaga 
ära, kui toidulaual on meie en-
di kasvatatud aiasaadused," sel-
gitas Vahesalu.

"Linnaaiandus kogub järjest 
populaarsust," tõdes  abilinnapea 
Kalle Klandorf pealinna roheli-
se nädala lõpu puhul linnaaedu 
külastades. "Kogukonna- ja õp-
peaiad annavad igale linnaelani-
kule võimaluse näpud mulda pis-
ta ja aiandusest rõõmu tunda." 

Linna üks eesmärk on juuru-
tada rohelist mõtteviisi ja tõsta 
linnaelanike keskkonnateadlik-
kust. "Ühine tegutsemine aitab 
kaasa kogukonnatunde kujune-
misele ja tugevnemisele," mai-
nis Klandorf

Tallinna eri linnaosades 
võib lugeda kokku juba 19 
kogukonnaaeda ja 92 õppeae-
da. Mitmes neist käinud  Klan-
dorf lubas, et linn aitab jätku-

valt uusi aedu rajada ja prae-
guseid hooldada.

Mustamäel asuva Kännuku-
ke kogukonnaaia hooldaja Liine 
Toomse, kes peab samas raama-
tukogu juhataja ametit, ütles, et 
nende uus aed tegutseb talgute 
korras. "Igal laupäeval kogune-
vad kogukonna huvilised kok-
ku ning siis jagame omavahel 
ära, kes valmistab istutuskastid, 
kes kobestab mulda, kes istutab 
taimi," rääkis ta. "Huvilisi tuleb 

juurde ning nüüd peab vaatama, 
et jätkuks ikka materjali, millest 
kaste ehitada."

Kännukuke aia eestvedajaks 
on MTÜ Ökoteadlikkuse Klubi, 
mille üks juhte Aili Vimm hoiab 
silma peal ka Ehitajate teel asu-
val Mustamäe aial. See aed pais-
tab teiste seast silma sellega, et 
kasvuhooned püstitasid sinna 
NATO sõdurid. "Nad tegid need 
kiiresti ära ilma mingi palumise-
ta. Meie pusiks nendega vist tä-

nase päevani," lausus Vimm ja 
lisas, et nende aed on 50 peen-
raga omasuguste seas üsna suur. 
Vähemalt korra nädalas lööb aia-
tööl kaasa 50 inimest. 

Pärnu maanteel paikneva Tal-
linna ehituskooli õpetaja Karin 
Kõrge tõi esile, et nende labü-
rintaed saab endale tänu linna 
toetusele kiige ja varjualuse, mis 
aitab aiandushuvilistel end aias 
hubaselt tunda ka kehvema ilma-
ga. "Linn andis meile paar tu-
hat eurot, mis on ühe aia aren-
damiseks väga märkimisväärne 
summa. Saame selle eest palju 
ära teha, uued plaanid on juba 
paigas," lausus ta.

Tallinn toetab linnaaedade ra-
jamist juba alates 2018. aastast 
eraldiseisva tegevus- ja arendus-
suuna kaudu. Kogukonnaaiad on 
aktiivsete linnakodanike algatu-
sel loodud avatud linnaaiad, õp-
peaiad aga linnaasutuste aiad, 
mida rajatakse ja hooldatakse 
keskkonnahariduslikel eesmär-
kidel. Õppeaiad asuvad peami-
selt lasteaedade, koolide ja muu-
seumide hoovis.

Ivo Karlep
ivo.karlep@tallinnlv.ee

Restoranide nädalal saab 
soodsa hinnaga maitsta grilli-
tud maisikana kuskussi, met-
saseente ja veinikastmega, 
magustoiduks aga Pavlova 
kooki suvemarjadega.

Vanalinna restoran Söe küp-
setab oma nimele vastavalt toi-
tu sütel.  "Iidsetest aegadest on 
kõige maitsvamat toitu valmis-
tatud sütel, mis sai ka otsusta-
vaks meie restorani nime valimi-
sel," selgitas peakokk Pavel Gur-
janov. "Oleme võtnud kohaliku 
tooraine oma menüü alustalaks 
– liha, juurviljad, juustud, tera-
viljad on pärit siitsamast Eestist. 
Toetame niiviisi kohalikke talu-
nikke ja paneme avastama meie 
maa maitsete mitmekesisust." 

Restoran Söe on üks 37 res-
toranist, mis osaleb tänavusel, 
koroonapandeemia tõttu 11.-17. 
juunile lükatud restoranide nä-
dalal. Iga osalev restoran pakub 
kahekäigulist lõuna- või kolme-
käigulist õhtusööki kahes hinna-
kategoorias. Valida saab  kahe-
käigulise lõunasöögi, mis mak-
sab 10 eurot, või kolmekäiguli-
se 20-eurose õhtusöögi. Kallimas 
kategoorias on aga 15-eurone 
lõuna ning 30-eurone õhtusöök. 

Leib valmib enda ahjus
Söes on 15-euroseks lõuna-

söögiks vürtsikas veisetartar, mis 
on valmistatud Märjamaa veise 
välisfileest ning Eesti metsadest 
korjatud ja marineeritud seen-
test. Lisandiks saab Andre ta-
lu juustu ja marineeritud sine-
piseemneid. Keele viib ilmselt 
alla ka pakkumise juurde kuu-
luv madalal temperatuuril küp-
setatud Pähkla talu forell koos 

varajase kartuli, marineeritud 
fenkoli salati ning kalapuljon-
gi kastmega.

Üks osalev res-
toran – Loft & Ür-
did – asub rahu-
likus ja lum-
mavas pai-
gas Kadri- 
orus. "Nagu 
meie nimigi 
ütleb, ei puu-
du menüüst 
kunagi ürdid," 
ütles peakokk Ja-
nek Villermann. 

Restoran on avatud 
köögiga, nii et külastaja võib 
kokkade  tööd einet oodates 

jälgida. "Kvaliteetse toidu tee-
kond algab hoolikalt valitud 

toorainest," selgitas 
Villermann. "Igast 

hõrgutisest, mis 
lauale jõuab, 
õhkub suurt 
pühendu-
must ja ar-
mastust toi-
du vastu. 
Lisaks küp-

setatakse igal 
hommikul res-

toranis ise leiba 
ja tehakse valmis 

morss." 
Peakokk on ise aastaid maa-

ilmas ringi rännanud ning ka 

kaugematest kultuuridest ja tava-
dest inspiratsiooni ammutanud. 
Hoolega kogutud ideid ning ko-
gemusi jagab ta nüüd  restorani-
külastajatega. Restoranide näda-
lal pakub Villermann  lõunasöö-
giks kergelt soolatud lõhet avo-
kaado ja buffalo mozzarellaga, 
pearoaks aga on ravioolid par-
diliha ja kõrvitsaga. Õhtusöögi 
huvilised võivad 20 euro eest 
maitsta grillitud maisikana kus-
kussi, metsaseente ja veinikast-
mega. Magusaks on Pavlova su-
vemarjadega.

Taskukohase pakkumise proo-
vimiseks on palju võimalusi. Kü-
lastajaid ootavad mitmed vanalin-
na, kesklinna, aga ka mujal, näi-

teks Kadriorus asuvad söögikohad 
ja isegi teletorni restoran. Tallin-
na restoranide nädalat korraldava 
MTÜ juhatuse liige Hans Martin 
Breuer ütles, et sarnaselt mitme-
te maailma suurlinnadega kutsu-
vad ka Tallinna parimad restora-
nid sel juba traditsiooniks muutu-
nud üritusel tähistama ühte näda-
lat kui hea söögi ja suurepäras-
te restoranide seitsmepäevakut. 
"Tallinlasi ootab ees nädal, mis 
on täis avastusi, meeldivaid ela-
musi," tähendas ta. "Tänu suure-
pärasele hinnale on võimalus kü-
lastada ja võrrelda suurimal hul-
gal eri restorane. Tallinna resto-
ranide nädala korraldajad soovi-
vad, et nii kohalikud elanikud 
kui ka turistid tunneksid, et nad 
on personaalselt kutsutud nauti-
ma Tallinna restoranide profes-
sionaalset taset ja külalislahkust."

Võimalus aidata kannatanuid
Juba kümme aastat tagasi al-

guse saanud  restoranide nädal 
toimub kaks korda aastas, keva-
del ja sügisel. Küll aga tegi ko-
roonaaeg ettevõtmises korrek-
tuure. "Osalejate nimekiri on 
seekord pisut lühem kui tava-
liselt," selgitas Breuer.  "Paljud 
restoranid on kahjuks pidanud 
oma uksed sulgema ja nii mõ-
nedki ei olnud valmis veel suu-
remal üritusel osalema või täies 
mahus uksi avama." 

Niisiis on külastajatel võima-
lus kriisi käes kannatanud koha-
likke restorane aidata. Kõik res-
toranide nädalal osalejad paku-
vad vastavalt oma köögi eripä-
rale enda esindusmenüüd tava-
pärasest tunduvalt soodsamas 
hinnaklassis. Osalevate resto-
ranide ja nende pakkumistega 
saab tutvuda ning laua ette tel-
lida ürituse kodulehel www.tal-
linnrestaurantweek.ee

KLANDORF: Linnaaiad lausa kutsuvad näppe mulda pistma

Toidutegemine on kunst ning Janek Villermanni restoranis Loft & Ürdid saavad külastajad selle sündimist 
jälgida. Scanpix

Kristiine  
tegusaim  
korteriühistu 
asub Linnu teel
Kristiine linnaosa hooaja vii-
masel korteriühistute infotun-
nil tunnustati parimaid korte-
riühistuid ja valiti aasta tegu-
saim korteriühistu. Selleks 
osutus Linnu tee 1 ühistu, mil-
le 22 korteri elanikud on pike-
mat aega tegelenud elamu ja 
hooviala korrastamisega. 

Keskraamatu-
kogu lugejatele 
on avatud Naxo-
se videokogu

Keskraamatukogu lugejatele 
on avatud videokogu Naxos 
Music Library, mis toob koju 
rikkaliku valiku klassikalise 
muusika kontserte, balleti- ja 
teatrietendusi ning muusika- ja 
kunstidokumentaale. Muusika 
kuulamiseks pakutakse ka 
džässmuusika andmebaasi 
Naxos Music Library Jazz, mil-
les on muusikat kokku üle 180 
000 albumi. Kodust lahkumata 
saab Eesti kirjastuste e-raa-
matuid laenata e-raamatuko-
gust ELLU ning võõrkeelseid 
e-raamatuid, ajakirju ja audio-
raamatuid OverDrive’i e-raa-
matukogust. E-kogusid saa-
vad keskraamatukogu lugejad 
kasutada tasuta. Sisselogimi-
sel on kasutajatunnusteks isi-
kukood ja Minu ESTERi sala-
sõna. Lisainfot saab raamatu-
kogu veebilehelt ja e-posti 
aadressil naxos@tln.lib.ee

Kampaania kut-
sub pakkuma 
pudelivee ase-
mel kraanivett

Tallinna linn, hotellide ja resto-
ranide liit ja AS Tallinna Vesi 
alustasid kampaaniaga, mis 
kutsub ühinema keskkonnast 
hoolivaid toitlustusettevõt-
teid, kes pakuvad linlastele ja 
oma külalistele joogiks pudeli-
vee asemel kraanivett. Kraa-
nivee joomise populaarsus on 
linlaste seas aasta-aastalt 
kasvanud, Tallinna Vee hin-
nangul on sellele kaasa aida-
nud nii pidev teavitustöö kui 
ka tarbijate kasvav keskkon-
nateadlikkus. Veebilehel www.
vesikraanist.ee on võimalik 
näha algatusega ühinenud 
toitlustusasutusi.

Toetame  
Eesti toiduaineid 
kasutades koha-

likke talunikke.

Rõõmuterakese lasteaia kasvuhoones tunnevad tomatid end hästi.
 Albert Truuväärt

Tallinn muutub nädalaks  
hea toidu paradiisiks
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Väiksem võimalus töö- või 
elukohta valida ei jäta kõh-
nema rahakotiga inimestele 
muud valikut, kui sõita kau-
gelt autoga tööle. See mää-
rab nad nö autovaesuses-
se, mis tähendab, et neil ku-
lub veerand kuni kolmandik 
sissetulekust auto 
ülalpidamiseks.

Autoga tööle liikumiste osa-
kaal on viimasel viiel aastal kas-
vanud kiiremini keskmisest väik-
sema sissetulekuga töötajate hul-
gas. "Neid ohustab liikuvusvae-
sus ehk olukord, kus suure osa 
sissetulekust moodustavad auto-
kulud. Autokeskne transpordi-
süsteem suurendab ka vanemaea-
liste liikuvusvaesust." Nii seisab 
arenguseire keskuse tehtud uu-
ringus "Liikuvuse tulevik. Aren-
gusuundumused aastani 2035". 

Eesti elanike keskmised kulud 
transpordile on raporti järgi kas-
vanud aastatel 2012–2019 kahe-
kordseks. Aastal 2012 olid need 
428 eurot, 2019. aastal aga 859 
eurot. Kulud sõiduki soetamise-
le ja remondile on aga muutunud 
kolmekordseks. Kui aastal 2012 
olid need 166 eurot, siis 2019. 
aastal 489 eurot. Samal ajal on 
leibkonnaliikme keskmised ku-
lud tervikuna kasvanud vaid 69 
protsenti.

Leibkonnaliikme keskmised 
kogukulud viimase seitsme aas-
taga kasvanud 69%. Kulud trans-
pordile on kasvanud 101%, seal-
hulgas kulud sõidukite soetami-
sele ja remondile 195%.

Maapiirkondades on isikliku 
sõiduauto omamine ja kasutami-
ne senise transpordipoliitika tule-
musel sageli sundvalik. "Eriti kii-
re on autokasutamise kasv olnud 
maa-asulates, kus juurdepääs töö-
kohtadele, kas jalgsi või jalgrat-
taga, on halvenenud töökohtade 
ümberpaiknemise ning vahemaa-
de suurenemise tõttu," ütleb uu-
ring. See tähendab, et maal po-
le ühistranspordiühendus nii ti-
he  kui linnas ning hajaasustuse 
ja kehvema majandusliku olukor-
ra tõttu asuvad töökohad kaugel. 

Kolm korda  
rohkem rattureid

Uuring näitab, et keskmisest 
kõrgema palgaga inimeste seas on 
autoga tööle liikumine viimastel 
aastatel veidi vähenenud. Seda 
võib märgata ka maanteeameti 
liikuvuseksperdi Mari Jüssi sõ-
nul. Harjumaal autostuvad kesk-
misest väiksema sissetulekuga 
leibkonnad mü-
hinal edasi, aga 
suurema sissetu-
lekuga inimesed 
hakkavad tasapi-
si ühistranspordi 
poole tagasi pöör-
duma. Sel võib olla 
eri põhjuseid, mil-
lest vahest huvita-
vaim on see, et 
suurema sissetule-
kuga inimesed suu-
davad valida eluko-
haks paiku, kus on 
hea ühistranspordi-
ühendus ja lähedal 
mugavad rattateed 
ja -parklad. Tihti ongi see üks 
elukohavaliku kriteerium. "See 
võib muuta ühistranspordi, jalg-
si ja rattaga liikumise omamoo-
di elitaarseks," märkis Jüssi. "See 
on kättesaadav neile, kel on või-
malik elu- ja töökohta valida." 

Jüssi sõnul näitavad viimased 
vaatlused, mida praegu ka linnas 
jalgratturite loendamiseks korral-
datakse, et rattureid on kõvasti 
linnapilti juurde tulnud. "Tallin-
na kesklinnas on rattureid võr-
reldes seitsme aasta taguse ajaga 
kolm korda rohkem," nentis ta. 
"Lisaks kasutatakse laste trans-
portimiseks palju lastekärusid. 
Kui sellele lisada veel tõuksid, 
siis on linnas praegu mitu korda 
rohkem kergliiklusvahenditega 
liikujaid kui mõni aasta tagasi." 

Tallinna Tehnikaülikooli logis-
tika ja transpordi teaduskeskuse 
juht professor Dago Antov lisas, 
et kogu maailmas võib  märga-
ta tendentsi, et mida lähemal sü-
dalinnale, seda vähemaks auto-
ga sõitmine muutub. "Mida lähe-
mal tõmbepunktidele oled, seda 
suuremad on võimalused kasuta-
da muid va-

hendeid liikumiseks, kas siis ühis-
transporti, jalgratast või kui va-
hemaad pole pikad, käia jalgsi," 
rääkis Antov. "Kesklinnas on au-
to kasutamine suhteliselt mõtte-
tu. See on kallis ning alternatii-
vid on mugavamad."

Arenguseire keskuse ekspert 
Uku Varblane ütles, et isikliku 

sõiduauto kasutamine on linnas 
üpris ebaefektiivne. "95% ajast 
on see rakenduseta ning vajab 
ruumi parkimiseks," märkis ta.

Antov selgitas, et autokesk-
sus on kõige iseloomulikum mit-
te Tallinnale, vaid just seda ümb-
ritsevale Harjumaale ja eeslin-
nadele. "Valglinnastumisel jää-
vad jalgsi ja rattaga liikumised 
linna ära suurte vahemaade tõt-
tu," selgitas ta. "Kui panna kok-
ku ühe neljaliikmelise pere lii-
kumise logistika, siis jääb ainu-
keseks alternatiiviks auto. Ühis-
transport käib hõredalt, marsruu-
did ei klapi ning arvestada tuleb 
ka piletihinnaga. Ka mujal maa-
ilmas on autostumise tase väljas-
pool linna kõrgem."

Naabritel suurem mure
Varblane lisas, et Tallin-

nas käib autoga tööl 50%, 
kuid Harju maakonnas üle 
60% töötajatest. "Tallin-
nas on autokasutajate osa-
kaal madalam, Harjumaal 
jälle märksa kõrgem kui 
Eestis keskmiselt," märkis 
ta. "Harjumaa liikumised 
moodustavad 50% kõigist 
Eesti omadest ja selle mõ-
ju riigi kui terviku näita-
jatele on suur."

Harjumaal sõidab 120 
000 pendelrändajat päe-
vas, kolmandik Tallinnas 
liikuvatest autodest on 
pärit mujalt. Mujalt pä-

rit sõidukite sisse kuuluvad ka 
sadamasse või sealt edasi kaupa 
vedavad veokid. 

Eestit iseloomustab kõrge ja 
kasvav autostumise määr. 2019. 
aastaks ulatus see 598 autoni 
1000 elaniku kohta. Selle näita-
jaga kuulub Eesti Euroopas esi-
meste hulka. Samas on Eesti inim-
arengu aruande 2020 põhjal ka 

meil aimata muutusi, mis tingi-
vad autokasutuse vähenemist. 
Näiteks on arendatud mitmeid 
mobiilseid rakendusi linnades, 
nagu rendi- ja sõidujagamistee-
nused, mis vähendavad vajadust 
ülal pidada isiklikku sõiduautot. 
Lisaks mõjutavad liikumisviiside 
muutumist kauba või toidu koju-
veo teenuste arenemine ning pos-
ti teel kaupade tellimine. "Selli-
sed trendid muudavad auto mit-
teomamise lihtsamaks, pakku-
des mugavust," seisab aruandes. 

Rõngasvaldadest pärit inime-
si aitaks panna autost loobuma 
kahtlemata parem ühistranspor-
diühendus Tallinnaga. Kaalutud 

on mitmeid trammiliine, mida 
võiks lähivaldadesse pikendada. 
Trammiga annaks korraga sõidu-
tada palju inimesi korraga. Abi 
on ka linnalähi rongiliinidest.

Auto alternatiivid
Antovi sõnul on juba prae-

guseks selge, et hea rongiühen-
dus linnaga pakuks autole alter-
natiivi. "Linnalähedaste ja ääre-
linna piirkondade elanikud, kes 
elavad raudtee ääres, kasutavad 
rongi palju meelsamini kui au-
tot. Hea näide on "Pargi ja rei-
si" süsteem, kus raudteejaama-
de parklad on autosid täis. Valg-
linna elanikud ei kipugi nii väga 

autoga linna, vaid pargivad auto 
raudteepeatuse lähedal ning sõi-
davad hea meelega rongiga lin-
na ja tagasi." 

Samas on hõreasustusega piir-
kondades, kus head rongiühen-
dust pole, autole asendust lei-
da keerukam. "Ühistransport on 
seal kallis ja see ei asu ka kõigile 
sobivas läheduses," selgitas An-
tov. "Ühistransport peaks olema 
vastuvõetav paljudele. Mida hõ-
redam on asustus, seda vähem 
konkurentsivõimeline on ühis-
transport ja seda kõrgem on au-
tostumine. Äärelinna rongiväli-
ne ühendus kesklinnaga kipub 
venima ka väga pikaks võrrel-
des sõiduautoga. Autoga pääseb 
ikka veel lihtsalt kesklinna ning 
seepärast kaldub suund ikka ühis-
transpordi kahjuks."  

Ehk aitaks autode hulka vä-
hendada ka autsõidu ebamuga-
vamaks muutmine, nt teemaks. 
"Eesti on üsna unikaalne riik, 
kuna siin ei maksustata teede 
kasutamist. Ma ei näe võimalusi 
pikalt sellise poliitikaga jätkata," 
ütles praegune riigikogu Euroo-
pa Liidu komisjoni esimees Siim 
Kallas Postimehe majanduskon-
verentsil juba 2013. aastal. Kalla-
se sõnul maksustas EL-is juba 23 
riiki ühel või teisel määral teedel 
sõitmist. "Fossiilkütuse kasutami-
ne paratamatult väheneb ja akt-
siisimaksuna jääb osa raha saa-
mata," nentis ta.

Praeguseks on asjad veelgi 
kaugemale jõudnud ning ei arut-
leta enam selle üle, mitte millal, 
vaid kas auto- ja/või teedemaks 
tuleb. Äsja kehtestas CO2 heit-
kogusel põhineva automaksu ka 
Leedu. Eesti ja Poola on nüüd 
viimased EL-i riigid, kus sellist 
automaksu ei ole.

Võib eeldada, et autousku eest-
lased ajaksid niisugusele maksu-
le sõrad vastu. Kuid võib minna 
ka nii nagu Rootsis, kus alguses 
oli avalik arvamus kõvasti au-
tomaksu vastu – seda ei soovi-
nud 70% stockholmlasi. Viis aas-
tat hiljem oli asi vastupidi: 70% 
stockholmlasi pooldas ummiku-
maksu. Ummikud ei meeldi kel-
lelegi. 2006. aastal kehtestatud 
automaks vähendas Stockholmi 
kesklinna liiklust 20%.

Automaks liiklust ohjama
Liikumis- ja transpordisüstee-

me läbi ja lõhki tundev professor 
Antov ei näe automaksule alter-
natiivi. "Automaksu puhul ei näe 
ma muid variante, kui see ikkagi 
kehtestada. Kui soovime, et meie 
teed oleks korras ja transpordi-
süsteem toimiks, siis pole sellest 
pääsu," kinnitas ta. 

Ta selgitas, et Euroopast saa-
dud rahaga on Eesti valmis saa-
nud oma põhimaanteed, kuid tu-
gimaanteed, kohalikud teed ja 
tänavad on ikka üsna vaeslapse 
osas. "Mingi tuluallikas transpor-
di taristu arendamiseks peab rii-
gil olema," märkis Antov. 

Seda enam, et tänavatele ilmub 
järjest rohkem elektri- ja hübrii-
dautosid, mis maksavad järjest 
vähem kütuseaktsiisi. "Praegu 
ostad elektriauto ning ei maksa 
isegi seda kütuseaktsiisi  mis ta-
vaautod. Kuidagi peab selle olu-
korra ka ära lahendama," lau-
sus Antov.

Autostumist aitaks vähendada 
ka soodsate riiklike või omava-
litsuste üürimajade rajamine, kus 
saaks mõistliku hinna eest elada. 
See tähendaks, et inimesed elak-
sid seal, kus on tööd, ja nad rei-
siksid vähem.

AUTOD VAESTELE: 
Järjest enam jõukaid 
sõidab bussiga või käib jala

Tipptundide ajal ummistavad tänavaid suuresti just pen-

delrändajad.

Dago Antov näitab kaardil Tallinna ja selle lähiümbrust. Lähivaldades liiguvad inimesed autodega rohkem, kui Tallinnas endas.  Albert Truuväärt

NOVIKOV: Alguses kaevati meid 
bussiradade eest kohtusse
"Me kindlasti ei ole nüüd see 
linn, mis teeb autoelanike elu 
lihtsaks nii, et kõik ülejäänu 
ei huvita," lausus abilinnapea 
Andrei Novikov. "Ma üt-
leks, et ühistransport 
on meil tähtsuselt 
ikka number üks."

"Me oleme loo-
nud bussiradasid, 
mille eest, muide, 
meid alguses kaevati 
kohtusse – kuidas te võ-
tate autojuhtidelt ära sõidu-
ruumi ja teete eraldi bussiraja 
–, nüüd aga on see täiesti loo-
mulik. Seejärel tegime tasuta 
ühistranspordi, mis on samuti 
ühistranspordi kasutamist 
soosiv. Nüüd oleme selles ko-
has, kus me investeerime to-
hutult ühistranspordi veere-
misse.

Me investeerime kolme aas-
ta jooksul kogu Tartu linna 
eelarve suuruse summa ainult 

ühistransporti, mis on enne-
kuulmatu, ennenägematu. 
Selliseid bussihankeid, nagu 
Tallinna linn teeb, ei ole Eesti 

ajaloos üldse tehtud. 
Samuti suurimad 

investeeringud, 
kus me loome 
Baltimaade suu-
rimaid gaasi-
tanklaid.
See kõik on sel-

leks, et meie ühis-
transport oleks reaalne 

alternatiiv isiklikule transpor-
dile. Ja seejuures me näeme 
ka, et järjest suureneb nõudlus 
eri kergliiklusvahendite järele. 
See tähendab, et kohati pea-
me leidma kompromissi. Võta-
me ette ruumi ümberjaotami-
se, et kõik saaksid turvaliselt 
liikuda, peame õppima ükstei-
sega arvestama, samuti muu-
tuva linnakeskkonnaga."
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Hiljuti pääses võistluskeelu 
alt dopingukahtlustuse saanud 
maadleja Heiki Nabi. Pealinn 
tegi intervjuu dopingukütt Triin 
Lepaga, et küsida, miks ikka 
keelatud ained ja nende tarvi-
tamise kahtlustused tänapäeva 
spordis nii oluline teema on.

Miks üldse on dopinguained 
ja dopingumeetodid keelatud? 
Ehk laseme kõik vabaks ja vaa-
tame, kas inimvõimetel on üld-
se piire?

 No siin tuleb mängu mitte 
ainult ausa konkureerimise va-
jadus, vaid ka sportlaste tervis. 
Mõlemad on tähtsad ja olulised 
dopingu puhul. Pigem räägime 
eetikast ja ausast spordist. Aga 
loomulikult on need ained oht-
likud. On ju omaette lood sel-
lega, millist kahju need soori-
tusvõimet suurendada aita-
vad ained sportlas-
te kehaga ja ter-
visega teevad. 
Sportlased 
on ise rää-
kinud, et 
igasugu-
sed tervi-
sehädad, 
ka vaim-
se tervise 
omad, kaas-
nevad steroi-
dide tarvitami-
sega. See on ju 
teada, see pole min-
gi uudis. Need probleemid 
järgnevad paraku mõne aja pä-
rast, mitte ei avaldu kohe pä-
rast tarvitamist. See on juba 
omaette jutt, mille jaoks oleks 
vaja lausa teadus appi võtta.

Mäletame Nõukogude Liidu 
ning Ida-Saksa jämeda hääle 
ja vuntsidega naissportlasi, kes 
hiljem kurtsid, et treenerite ja 
spordiarstide antud tundmatud 
ained rikkusid nende elu ja vii-
sid tervise. Kas niisugused as-
jad on ka tänapäeval võimali-
kud?

 Põhimõtteliselt küll, aga 
miks me seda nii drastilisel ku-
jul ei näe,  tuleb sellest, et ai-
ned, mida võetakse, on läinud 
paremaks ja selliseid sümpto-
meid kohe ei teki. Aga pika-

aegsel tarvitamisel need muutu-
sed tulevad. Dopinguained või-
vad põhjustada sõltuvust. Ana-
boolsed steroidid näiteks võivad 
panna juuksed välja langema, 
meestel rinnad kasvama, tekita-
da eluohtlikke maksa- ja süda-
mekahjustusi. Ka stimulantide 
liigne tarvitamine võib lõpuks 
viia neerupuudulikkuse, infark-
ti ning surmani. Palju on olnud 
uudiseid selle kohta, et on sur-
nud noored sportlased. Ega nad 
ju lihtsalt niisama ei kuku kok-
ku. See on ikka mingite asja-
de koosmõju. Sellepärast käib 
meie asutus treeneritele tege-
mas koolitusi ja nendega rää-
kimas, et nad oleksid teadlikud 
niisugustest ohtudest. Tahame, 
et meie noorportlasi juhenda-
takse õigesti.

Eestis tegutseb ka antidopingu 
vihjeliin – kui palju sinna lae-
kunud vihjetest on osutunud 
tõeks?

Ikka on osutunud küll. Aga 
teinekord tuleb ka selliseid vih-
jeid, mis on tehtud lihtsalt inim-
likust kadedusest. Nende vihje-

tega saame siiski mitte ai-
nult üksikuid sport-

lasi kätte, vaid 
ka suuremaid 

võrgustikke, 
mis samu-
ti tegut-
sevad. Ja 
siin aitab 
meid juba 
politsei, 
kes saab 

operatiiv-
toimingute 

abil kontrolli-
da vihjetega saa-

buvaid signaale.
Kuid ega inimeste jälita-

mine pole meie eesmärk. Ma 
tahan rõhutada, et meie ees-
märk on ikkagi toetada pu-
hast ja ausat sporti. Pigem ole-
me me üks ennetusega tegelev 
organisatsioon. Ega see üksiku-
te karistamine pole kõige täht-
sam asi, mis seda eesmärki ai-
taks ellu viia.

Jah, kõlab hästi, kuid paljud 
muigavad seda lugedes, et kõik 
head tulemused ja suured re-
kordid on tehtud ikkagi tä-
nu dopingule. Kas võib öelda, 
et tegelikult käib pidev võidu-
jooks dopingu loojate ja kont-
rollijate vahel?

Meie ei oska öelda, kui kau-
gele need ainetega manipulee-
rimised on jõudnud, kuna me 
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"Sportlased peavad arvestama, et dopinguproovi ajal 
ei saa nad viia last ringi ega minna hambaarsti juur-
de," ütleb Eesti Antidopingu ja Spordieetika SA (EAD-
SE) testijuht Triin Lepp. "Kui inimesel on tõesti möö-
dapääsmatu vajadus, läheme temaga kaasa, et saa-
da proov kätte esimesel võimalusel. Proovi andmisega 
võib vahel mitu tundi minna, sest sportlane ütleb, et ei 
saa pissida."

ju selle arendamisega ei tege-
le. Vastupidi, nagu ma ütlesin, 
seisame meie ikka ausa ja kõi-
gile võrdseid võimalusi pakku-
va spordimaailma eest. Ma ei 
hakka siin spekuleerima, kui 
palju rekordeid või võite võib 
olla tehtud nende ainete abiga, 
mis polegi veel dopingunime-
kirja kantud. Eks see on para-
tamatult nii, et kui salamisi mi-
dagi sepitsetakse, siis selle jäli-
le saada püüdjad on ikka mitu 
sammu maas nendest, kes juba 
tükk aega on selle kallal pusi-
nud ja vaeva näinud. Selles po-
le midagi erilist, kogu kurite-
gelik maailm on oma jälitaja-
test natuke eespool. Ja eks ta 
on sedapidi ka dopingumaail-
mas. Aga kõik areneb pidevalt 
ja kontrollimine muutub järjest 
tõhusamaks. 

Tehtud on mitmeid uurin-
guid. Lätlased ja soomlased on 
vaadanud, kui palju võidakse 
ühe või teise ala puhul keela-
tud aineid tarvitada. Aga nii-
sugused inimeste küsitlemised 
on alati siiski subjektiivsed, kui 
pole konkreetseid näiteid ja tu-
lemusi. Me ei saa mingite hin-
nangute põhjal öelda, kes kui 
palju dopingut tarvitab. 

Aga kas me võime öelda, mis-
sugustel spordialadel kergemi-
ni läbi kontrollijate sõela läbi 
lipsata on õnnestunud? Kultu-
rismis me kohe eeldame steroi-
de, aga males ei oska  kedagi 
kahtlustada. 

No siin peab alustama sel-
lest, mis aine see saab olla, 
mis näiteks males nii tohutult 
edasi aitab. Kui peale vaada-
ta, siis võib ju arvata, et ju-
mal teab, millega need kultu-

ristid oma musklit kasvatavad, 
ja vahel saab see ala ka teeni-
matult pihta. Musklid on väga 
näha. Muidugi võib öelda, et 
kulturism ja jõualad on natu-
ke problemaatilisemad olnud. 
Võib-olla on jõudu nõudvate 
musklite kasvatamisel kiusa-
tus lisaainete kasutamise järe-
le suurem kui jooksjal.

Mis ained siiski veel võivad ai-
data paremate tulemusteni, mis 
praegu polegi keelatud?

Kui vaadata, kui kiiresti 
arendatakse tänapäeval välja 
vaktsiine, siis areneb see ala 
ka tohutu kiirusega. Seepärast 
täiendatakse igal aastal ka kee-
latud ainete nimekirja. Kui mi-
dagi uut kuskilt välja imbub, siis 
lisab labor selle oma analüüsipa-
ketti. Aga see asi käib niimoo-
di, et kõigepealt peab WADA 
(maailma antidopingu agentuur 
– toim) ütlema, et need ained 
on ka keelatud, ja siis lasevad 
laborid need ained oma ana-
lüüside paketti. Muidugi ei saa 
keelata neid, mille olemasolust 
meil aimugi ei ole. Sellepärast 
käib ka proovide uuesti ana-
lüüsimine, et laborite võime-
kus kogu aeg kasvab. See kõik 
võimaldab paremini tuvastada 
keelatud aineid  väiksemas ko-
guses kui varem.

Millised on sellised stimulan-
did, mis igapäevaelus ja ka ter-
visesportlastele on lubatud, aga 
profisportlastele mitte? Kas 
energiajoogid ja kohv näiteks?

Kofeiin ja energiajoogis si-
salduv tauriin on kõikidele lu-
batud. Muide, ka alkohol ei ole 
keelatud ainete nimekirjas. See 
on keelatud võistluste ajal vaid 

aladel, mida reguleerivad tei-
sed seadused – nt auto- ja mo-
tospordis, laskespordis jne.

Räägitakse irooniliselt ka Nor-
ra suusatajate astmaravimitest. 
Kas tõesti annab üks haigus 
kellelegi eelise teiste ees?

See on jällegi üks linnale-
gend, mis ütleb, et kõik ast-
marohud on keelatud. Inhalee-
ritavad astmarohud ei ole kee-
latud. Igasugused süstitavad ja 
tableti kujul võetavad astmaro-
hud vajavad tõesti eriluba, mil-
lest me rääkisime. Mina ei ole 
Norra suusatajate terviseand-
meid kunagi näinud ega oska 
ka kommenteerida, kui paljud 
neist võivad olla astmaatikud. 
Ma arvan, et ka keegi teine 
pole neid andmeid oma silma-
ga näinud.

Aga kuna norrakad pole neid 
kahtlusi suutnud veenvalt üm-
ber lükata, siis elavad need lin-
nalegendid ju oma elu edasi?

Jah, nii see paraku on. Aga 
teades, missugune võimas anti-
dopingu meeskond on Norras, 
muutuvad need legendid ikka 
vähe usutavaks. Norra antido-
pingu organisatsiooni ei saa ju 
võrrelda Venemaa omaga, vae-
valt et Norras tegeldakse kin-
nimätsimisega. Täpselt sama-
moodi nagu kontrollitakse Ees-
ti antidopingu organisatsioo-
ni, kontrollib WADA ka Nor-
rat. Mingi kinnimätsimine ei 
ole reaalne.

Kas keelatud ainete nimekiri 
on kõigile sportlastele ja tree-
neritele kogu aeg teada?

 Jah, see on neile ja kõigile 
asjaomastele inimestele teada. 

"Õnneks pal-
jud sportlased 
helistavad 
meile ja küsi-
vad ise, millist 
ravimit nad 
võtta tohivad, 
et dopingu-
proov ei an-
naks positiiv-
set tulemust," 
lausus Lepp. 
"saa ju ravi-
meid päriselt 
keelata."
Erakogu

Kui  
paned endale 

ka tervisesportla-
sena võistlusnumbri  

külge, ei tohi  
keelatud aineid 

tarbida.

Ivo Karlep
ivo.karlep@ 
tallinnlv.ee

Millised ained on keelatud ning mida need tervisele teevad?

• Anaboolsed steroidid
Nii meestel kui ka naistel esinevad 
kõrvaltoimed on noorte kasvupeetus; 
maksakahjustus, mis võib viia maksa-
vähi tekkeni; neerukahjustus; süda-
melihase kahjustus, mis võib viia elu-
ohtlike südame rütmihäirete tekkeni; 
lihaste ja kõõluste kahjustus, mille tõt-
tu võivad sportimisel tekkida tõsised 
vigastused. Tekib raskemeelsus, suu-
reneb agressiivsus ja viha. Selliste 
psüühikahäirete all kannataja võib 
muutuda ohtlikuks oma lähedastele ja 
kaaslastele. On esinenud juhtumeid, 
kus steroidide kasutaja on lõpetanud 
elu enesetapuga.
Meestel esinevatest kõrvalnähtudest 
võib nimetada munandite kahanemist, 
suguvõimetust ning rindade suurene-
mist, mis ei pruugigi enam taanduda.
Naistel kutsuvad anaboolsed ained 
esile menstruatsiooni ärajäämise, 
hääle madaldumise, liigse karvakasvu 
või kiilaspäisuse.

• Hormoonid 
Erütropoetiin ehk EPO on neerudes 
toodetav hormoon, mille eraldumisel 
luuüdisse suureneb vere punaliblede 
arv. Kuna EPO toimel veri pakseneb, 
võivad veresoontes tekkida ummistu-

sed ehk trombid. Nende tekke risk 
suureneb kuuma ilmaga, kuna siis on 
intensiivse higistamise tõttu 
ka keha vedelikukaotus 
suur. Veresoonte um-
mistumise tagajärjel 
võib tekkida süda-
me-, kopsu- või 
ajuinfarkt. 
Siia kuuluvad ka 
antiöstrogeense 
toimega ained, mi-
da sportlased või-
vad kasutada ille-
gaalselt anaboolsete 
steroidide kõrvaltoimete 
vähendamiseks. Samas on nen-
de ainete kõrvaltoimetest täheldatud 
mao-sooletrakti funktsiooni häireid, 
kuumahoogusid, vedeliku peetumist 
kehas ja venoosseid tromboose.

• Beeta-2-agonistid  
ehk astmaravimid

Beeta-2-agonistid (salbutamool, for-
moterool, salmeterool) on ained, mida 
kasutatakse meditsiinis astma raviks. 
Need võivad põhjustada peavalu, ii-
veldust, unehäireid, käte värisemist, 
maksavähki, südamehaigusi, aga ka 
närvilisust ja agressiivsust. 

• Diureetikumid ja  
maskeerivad ained

Diureetikumide kasutamisel 
võib tekkida keha vee-

tustumine, mille es-
masteks tunnus-

teks on pearing-
lus, peavalu, iivel-
dus ja lihase-
krambid. Kui 
kaasneb veel in-

tensiivne higista-
mine treenimisel 

või võistlemisel kuu-
mas kliimas, võib asi 

lõppeda ülepingutusest 
kokkuvarisemisega. Samuti 

suureneb eluohtlike südame rütmihäi-
rete risk.

• Stimuleerivad ained
Stimuleeriva toimega ained (kokaiin, 
efedriin, amfetamiin jt) on ergutid, mis 
mõjutavad kesknärvisüsteemi ja aval-
davad adrenaliinile sarnast toimet. 
Kahjulikud kõrvalmõjud on agressiiv-
sus, südame löögisageduse tõus ning 
eluohtlike südame rütmihäirete tekki-
mine. Stimulaatorite kasutamisest 
areneb tugev sõltuvus.
 (Allikas: spordinpuhtalt.ee)
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Igal aastal 1. jaanuaril avalda-
takse uus täiendatud nimeki-
ri, sest nagu ma ütlesin, are-
neb dopingumaailm pidevalt 
edasi. Kõik sportlased peavad 
neid keelatud aineid teadma ja 
iga sportlane ise vastutab selle 
eest, et ta need ained tema or-
ganismi ei satuks. Meie antido-
pingu kodulehel on ka ravimi-
otsing. Oleme teinud lihtsa la-
henduse sportlaste jaoks kõigist 
Eestis registreeritud ja kasutata-
vatest ravimitest ja toimeaine-
test ning nende järgi saab kind-
laks teha, millised ravimid an-
navad positiivse tulemuse kont-
rollis, kui neid on tarvitatud 
võistluse ajal või natuke enne 
seda. Paljud sportlased tunne-
vad ise huvi, helistavad meile 
ja küsivad, ning siis me aitame 
neid. Sest ei saa ju keelata ra-
vimi võtmist üldse, aga peab 
teadma, milliseid näite nende 
tarvitamine võistlustel tehtava-
tel proovidel võib anda. Kui on 
sportlasel vaja kasutada sellist 
ravimit, mille koostises on min-
gi keelatud aine, siis saab selle 
kohta ka kehtestada ettekirju-
tuse ja lubada sportlasel ravi-

mit kasutada. Näiteks astmara-
vimeid või muud, suhkruhaige-
tel insuliini. Siis tuleb koos oma 
raviarstiga teha ravimi kasuta-
mise eriluba. Selle alusel on siis 
võimalik sellist ravimit tarvita-
da teatud koguses.

Maadleja Heiki Nabi kehast 
avastati naiste rinnavähi ravi-
mis leiduv keelatud ainet ja ta 
ise väitis, et see oli sattunud 
sinna juhuslikult. Kui võimalik 
see on, et midagi satub organis-
mi juhuslikult?

Kogu aeg räägitakse saas-
tunud toodetest. See on kõi-
ge tavalisem seletus, kuidas 
need ained võivad organismi 
sattuda. Näiteks klenbute-
rooliga on olnud sageda-
si juhtmeid, et sport-
lane väidab – ju ma 
sõin mingit saastu-
nud liha. Aga seda 
väidet peab sport-
lane ise tõestama, 
et kus ta seda li-
ha sõi, sest ainult 
Hiinas või Viet-
namis võib vei-
seid selle ai-
nega süstida. 
Eu-

roopas kindlasti mitte. Tava-
line on keelatud aine omasta-
mine ka toidulisanditest, mi-
da on väga palju. Teatud osa 
neist on ka kontrollitud ning 
on teada, mis nende sees on. 
Aga väga palju on ka kontrol-
limata toidulisandeid. Kui osta-
te internetist mingit valgupulb-
rit, mis on toodetud mingis X 
riigis, siis meil ei ole võimalik 
teada, mis seal sees täpselt on.

Kas harrastussportlased võivad 
tarbida mida iganes? Ega rah-
vaspordivõistlustel nagu Tartu 
maraton jne keegi kontrolli, kas 

nad midagi tarbinud on?
Dopinguvastased 
reeglid kuuluvad 

kõikide sportimi-
se reeglite hul-
ka, nagu tei-

sedki mängureeglid. Nii maa-
ilmas kui ka Eestis kehtib sport-
lastele "numbripõhimõte", et 
kui paned numbri selga ja lä-
hed starti, ei tohi keelatud aineid 
tarvitada. Kuna üks moodus do-
pingukontrolli sattuda on loo-
siga, võime ka testida. Kui aga 
harrastaja dopinguproovis sisal-
dub keelatud ainet (nt vererõ-
huravim), antakse tal-
le võimalus taotle-
da ravimi erilu-
ba tagantjär-
gi. Tippspor-
dis kehti-
vad dopin-
guvasta-
sed reeg-
lid lihtsalt 
lisaks ka 
sportlasele 
ka tema kaas-
konnale: tree-
neritele ja arstile.

Kui tüütu teie töö on? Vahel 
peab ju sportlasel tükk aega jä-
rel käima, enne kui tal pissihä-
da peale tuleb ja ta proovi an-
da saab…

Spordivõistlused toimuvad 
ka enamasti nädalavahetustel 
ja õhtuti. Kodus käiakse proo-
ve võtmas enamasti varahom-
mikul, nii et kontrollid saavad 
oma tegemisi klapitada oma 
põhitöö ja muude tegemiste-
ga üsna hästi.

Jah, sellega võib vahel mi-
tu tundi minna, kui sport-
lane ütleb, et ei saa pissi-
da. Näiteks võistlustel, kui 
neil on oluline oma keha-
kaalu hoidmine ja nad po-
le tõesti kaua aega tarbi-
nud mingeid vedelikke ega 
ka söönud. Siis võib tõesti 
see ootamine minna teine-

kord päris pikaks. Olen ise 
ka kõndinud sportlasel kümme 
tundi sabas... Kui on sportlast 
teavitatud dopingukontrollist, 
siis ta selle ametniku pilgu alt 
enam ära minna ei saa. Ka sel-
le põhjendusega mitte, et pissi 
ei tule. Siis me käimegi tal sa-
bas kogu aeg. Nii siis, kui ta 
treenib, kui ka siis, mil ta lä-
heb sööma. Ka tualetis käime 
temaga koos, et kui viimaks 
midagi tuleb, olla kindlad, et 
see on tulnud ikka tema seest. 
Ja kogus peab ka olema selli-
ne, et saaks teha laboris ana-
lüüsi. Vahel juhtub, et sport-
lane tahab anda minimaalse 
uriiniproovi, aga see ei lähe 
läbi. Kui vaja, siis käime koos 
ka kolm korda tualetis! Seda-
gi on ette tulnud.

Sportlane ei tohi enne proo-
vi andmist minna ka duši alla, 
sest me peame olema kindlad, 
et proov, mille me peale võist-
lust saame, on ikka see esime-
ne uriin pärast sportlase teavi-
tamise hetke.

Kas kuidagi on piiratud ka see 
proovi andmiseks kuluv aeg ja 
kas sportlane tohib teadasaami-
se hetkest kuni proovi andmi-
seni süüa ja juua?

Jah, sportlane  tohib küll 
süüa ning juua. Meie seda ei 
keela. Jooma isegi peab, kui 
läheb kauem aega ja proovi 
võtmiseks ei ole vajalikku ko-
gust uriini. Aga proovi andmise 
ajal ei tohi alkoholi tarvitada. 
Ja hoiduda tuleb väga magu-
satest, suure suhkrusisaldusega 

söökidest-jookidest ning ko-
feiinist. Mina ise olen 

ka kümme kuni 
kaksteist tundi 

sportlasel sa-
bas käinud. 
Tõesti, 
mõnikord 
võib ka 
nii palju 
aega sel-
leks ku-

luda. Aga 
võtab aega, 

mis võtab, se-
da protseduuri 

tohib katkestada ai-
nult väga ekstreemsete as-

jaolude ilmnemisel, mida tava-
liselt ette ei tule. Mingit aega, 
mille jooksul test peab olema 
tehtud, ei ole ette antud. Orga-
nismi tööd ei saa ju ka ette nä-
ha, ühel hetkel on see hoogsam, 
teisel korral jälle väga aeglane.

Kui suur suhtlemise virtuoos 
dopingukütt olema peab?

Meil on siin ka oma hierar-
hia, on need kogenud inimesed, 
kes tegelevad kontrolli ja pabe-
rimajandusega, ning sportlaste 
saatjad ehk need, kes teatavad 
sportlasele, et ta on oodatud 
kontrolli ja saadavad sportla-
se kontrolli või siis käivad te-
maga koos nii kaua,  kuni ta 
saab minna kontrollija juurde. 
Neid saatjaid koolitatakse ka 
eraldi välja, kes peavad võist-
lustel sportlastega suhtlema ja 
nad kontrollimisele viima. Ül-
diselt hinnatakse meie testijaid 
kõrgelt, Tokyo olümpiamängu-
dele on minemas kolm meie do-
pingutestijat. Seal on see sõel 
ju hästi tihe, sinna kandidee-
ritakse igalt poolt maailmas. 
Meilt valiti välja isegi viis ini-
mest olümpiale, aga kaks neist 
ütlesid ära isiklikel põhjusetel.

Kas selline jaht toob kaasa ka 
dopinguküttidele  endale tervi-
seprobleeme? Kui raudne teie 
enda tervis peab olema?

(Naerab.) Jah, eks see nii on-
gi, aga ega igal hommikul ju 
ei pea niimoodi sabas käima. 
Ja alati ei lähe nende asjade-
ga ka kaua aega. Tavalise urii-
niproovi võtmisega peab arves-
tama umbes tunni ajaga. Selle 
tunniga arvestavad ka sportla-
sed, ja nii-öelda korralise, ette 
öeldud proovi ajaks ei võeta 
endale mingeid muid kohustu-
si ega minemisi ei hambaarsti 
juurde ega last ringi viima. Kui 
sportlasel on sel ajal tõesti min-
gi möödapääsmatu vajadus ku-
hugi minna, no sel  juhul liht-
salt minnakse temaga kaasa ja 
tehakse see proov ära esimesel 
võimalusel.

Sportlane  
väidab, et sõi  

veise liha, keda oli 
süstitud vaid Hiinas 

lubatud ainega.
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Pikka aega suitsetamisest ja 
sõltuvustest loobujaid nõustanud 
dr Tiiu Härm pälvis hiljuti tervise 
arengu instituudi elutööpreemia. 
Pealinn tegi temaga intervjuu.

Kui vana on olnud teie kõige 
noorem patsient?

Minu kõige noorem patsient oli 
kümneaastane Tapa linna poiss, 
kel kroonilist suitsetamise staa-
ži juba neli aastat. Minu juurde 
nõustamisele tõi lapse Tallinnast 
külla sõitnud vanaema, kes avas-
tas lapselapse juures tugeva suit-
sulõhna. Eriti oli suitsulõhna tun-
da siis, kui poiss oma sagedastelt 
jalutuskäikudelt koeraga õuest 
tuli. Nõustamisel selgus, et poiss 
oli suitsetamisega algust teinud 
juba kuueaastaselt! Suitsetajad 
olid nii tema isa kui ema, suit-
supakid vedelesid lahtiselt laua 
peal pidevalt. Poiss võttis ühest 
ja teisest pakist, kuid suitsetajaist 
vanemad poisi juures suitsulõhna 
ära ei tundnud. Olgugi, et poiss 
tegi üle kümne sigareti päevas.

Millised märgid lapse suitseta-
misharjumusele viitavad, oska-
vad ju teismelised seda juba pa-
remini varjata?

Nikotiinisõltuvus tekib lastel 
eriti kiiresti, nädalate ja isegi päe-
vadega. Kui taskus on juba oma 
suitsupakk, näitab see noore sõl-
tuvuse tekke ära.

Lastehaiglasse tuli hiljuti ema 
oma 14-aastase tütrega, kes tarvi-
tab tubakata nikotiinipatja – val-

get tupsu. Ema märkas seda ja 
oli mõistetavalt mures, kuid tüd-
rukul endal motivatsiooni loobu-
da ei olnud. Oli küll emale tõo-
tanud loobuda, kuid midagi välja 
sellest ei tulnud. On neidki teis-
melisi, kel juba paarist sigareti 
proovimisest sõltuvus tekkinud. 
Neid on eriti heameel nõustami-
sel näha, sest mida varem sõltu-
vusest vabaneda püütakse, seda 
paremad on tulemused. Kahjuli-
kust harjumusest aitavad loobu-
da siirad arutelud. Nõustajana 
soovin olla patsiendile võrdne 
partner, olla temaga ühel tase-
mel. Püüame koos sel-
gusele jõuda, milli-
ne on noore elu-
muster, milli-
sed on tema 
huvid ja ho-
bid.

Seega on 
tähtis noo-
rele suitse-
tamsise ase-
mele hoopis 
õige rakendus 
leida?

Just! Küsimus on, 
kuidas leida nikotiinile õige 
asendus, õige tegevus. Püüame 
iga patsiendi tegeliku huvi ja ho-
bi koos üles leida. 12-kuuline sõl-
tuvusest vabanemise periood on 
raske, kuid ennekõike on tähtis 
üles leida õige motivaator. Üks 
noormees hakkas näiteks luule-
tusi kirjutama, mõni hakkab joo-
nistama, mõni muusikat tegema 
– nad leiavad üles oma tegeliku 
huvi! On see siis tervisesport, na-
gu käsipall ja jalgpall, või poks. 
Põhjusi ja uusi võimalusi mõis-
ta püüdes on kergem sõltuvusest 
välja tulla. Ennekõike on see ini-

"Minu kõige noorem patsient oli kümne-
aastane  poiss. Nõustamisel selgus, et ta 
oli suitsetamisega algust teinud juba kuue-
aastaselt," rääkis dr Tiiu Härm. "Suitse-
tajad olid nii tema isa kui ka ema, lahtised 
suitsupakid vedelesid pidevalt laua peal."

Kai Maran
kai.maran@ 
tallinnlv.ee

EKSPERT: 
Sigaretid jäävad 
vanaemadele, 
noored on 
sõltuvuses 
e-sigaretist ja 
huuletubakast

mese oma otsus, tema positiiv-
ne tahe. Nii ei muutu ka inime-
ne pahuraks, kiuslikuks või ag-
ressiivseks.

Milline on kodu roll suitsetami-
sest loobumisel?

Leitud huviala tuleb koduski 
vajadusel ikka ja jälle meelde tu-
letada ning jälgida, et noor va-
bal ajal niisama ringi ei logeleks 
ega taas halba seltskonda ei sa-
tuks. Sõltuvusest jagu saamine 
on pikk ja pidev töö, kus tule-
must ehk kindlat tahet suitseta-
misest loobuda ei pruugi saavu-
tada nädalate ega kuudega. Siiski 
võib suitsetamise maha jätta päe-
va pealt, kui on leitud õige moti-
vatsioon. Soovitan loobumispäe-
val osta suur kogumiskassa, kas-
või roosa elevandina, ja sinna iga 
päev krõbistada allesjäänud suit-
supaki raha. Aastaga võib seni-
sel pakk päevas suitsetajal sinna 
1400 eurot koguneda.

Mis põhjusel üldse 
suitsetamisega al-

gust tehakse, 
kas kamba-

vaimu mõ-
jul?

Küm-
me-viis-
teist aastat 
tagasi tões-
ti. Nii täis-

kasvanud 
kui ka teis-

melised tunnis-
tasid, et teistega 

kaasaminek on neile 
oluline. Tehases töötajad rää-

kisid näiteks, et suitsunurgas le-
vivad uudised kõige kiiremini ja 
saab tööpausina puhkusevõima-
luse ka! See aeg aga on ümber. 
Praegu pole sigareti suitsetamine 
enam popp!  Praegu tänavapil-
dis ja koolide ümbruseski noored 
valdavalt enam ei suitseta. Suit-
setavad aga vanemad inimesed.

Kas siis tõesti käituvad tänapäe-
va nooored tervislikumalt?

Värske Eesti rahvastiku ter-
visekäitumise uuring näitab, et 
16-24-aastaste meeste seas oli 

2020. aastal igapäevasuitsetajaid 
19%, samal ajal 45+ meeste seas 
28% ehk tunduvalt rohkem! Ka 
ei hakka noored enam tubakat 
proovima 11-12-aastaselt nagu 
varem, vaid hiljem. Paraku tun-
duvad noortele põnevad elekt-
rooniline sigaret ja huuletuba-
kas, kuid neistki jõuab nikotiin 
organismi sõltuvust tekitama. Kui 
sigaretid on moest minemas, siis 
paraku on turu vallutanud uued 
tooted: e-sigaret, huuletubakas, 
kuumutatavad tubakatooted. Ni-
kotiin aga satub organismi liht-
salt eri teid pidi.

Kas siiski e-sigaretid ja kuumuta-
tud tubakatooted reklaamile vaa-
tamata sõltuvust ära ei hoia?

Et uued e-vidinad suudaksid 
sõltuvust ära hoida, on kalluta-
tud ja nihkes seisukoht, mis töö-
tab tubakatööstuse kasuks. Niko-
tiin toimib ikka ühtmoodi, olgu 
siis suitsumahviga kopsu tõm-
mates, huuletubakana igeme va-
hel või nikotiinipadjakese kaudu.  
Ka põsktubakas snus on nikotii-
nipreparaat. Kõik need tekitavad 
ühtviisi sõltuvust, ka kuumutatud 
tubakatooted. On fakte, et e-siga-
rettidegi nikotiinivabas e-vedeli-
kus leidub nikotiini. Esialgu tekib 
neid uuemaid tooteid proovides 
küll imelik ja paha enesetunne, 
kuid sama semu uuesti kohates 
tekib soov uuesti proovida. Nii 
vajadus kujunebki. Tekib hetke-
line rahuldustunne, mured lee-
venduvad, elu muutub värvili-
semaks. Mida nooremalt proo-
vida ja katsetada, seda kiiremi-
ni sõltuvus tekib.

Mida nikotiin organismiga teeb?
Nikotiin imendub läbi kop-

sude verre ja sealt ajju nikotii-
nitundlike retseptoriteni. Ülese-
rutatud atsetüülkoliini retsepto-
rid avavad ajus mõnukeskused, 
eritades heaolu- ja rahulolutunnet 
tekitavat dopamiini ja noradrena-
liini. Sigaretis on 4000 toksilist 
ainet, 40 neist vähki tekitavat.  
Tänapäeval lisab tubakatööstus 
juurde veel maitse- ja lõhnaai-
neid ning suitsupilve värvivaid 
aineid, mille põlemise lagupro-

duktid tekitavad samuti toksili-
si jääke. Seega praegu on ühes 
sigaretis juba ligi 7000 toksilist 
ühendit, neist 60 kantserogeen-
set. Nikotiinisõltuvus põhjustab 
meeleolu ja õpivõime langust, 
võib põhjustada peavalu ja see-
dehäireid.

Kui lapsevanem üllatusega kooli-
lapse taskust suitsupaki avastab, 
siis kas pahest aitab võõrutada 

järjekindel rangus ja nõudlikkus 
või hoopis leebus?

Minu arvates toob edu ühis-
konna tasandil koostöö, mis al-
gabki kodudest. Teismelise vas-
tuvõtule tulles on esimene küsi-
mus, kes peres veel suitsetavad. 
Ja tihtipeale pole suitsetajaks va-
nemad, vaid vanavanemad. Va-
naisa on juba surnud, kuid vana-
ema toas suitsetab! Seega mõni-
kord peavad oma käitumise läbi 

"Soovitan loobumispäeval osta suur kogumiskassa, kasvõi roosa elevandina, ja sin-
na iga päev krõbistada allesjäänud suitsupaki raha," lausus Härma. "Aastaga võib 
senisel pakk päevas suitsetajal sinna 1400 eurot koguneda."

Üks noormees 
hakkas tubakast 
loobudes näiteks 

luuletusi kirjutama, 
mõni hakkab joo-

nistama.

Nõustamisele saab  
registreeruda ka telefoni teel
• Suitsetamisest loobumiseks 

saab abi Ida-Tallinna Kesk-
haigla AS C-korpuses (Ravi 
18), tel 666 1900.

• Lääne-Tallinna Keskhaigla 
Mustamäe Tervisekeskuses 
(Ehitajate tee 27), tel 626 
1314.

• Põhja-Eesti Regionaalhaig-
la SA Mustamäe korpuses 
(Sütiste tee 19), tel 617 
2060.

• Lapsed ja noored kesklinna 
lastepolikliinikus (Ravi 27), 
tel 697 7200.

Sigaretis 4000 mürgist ainet

• Tervise arengu instituudi 
värsked andmed näitavad, 
et sigaretisuitsetaja-
te arv on küm-
nendi jooksul 
üle Eesti 8%, 
meeste seas 
koguni 11% 
vähenenud. 
Kui 2010 oli iga-
päevaseid suitse-
tajaid 26%, siis prae-
gu 17,9%. Mehi nende seas 
25,7% ja naisi 12,6%. Mees-
te seas on aga langustrend 
märgatavam – veel 2010. 
aastal oli see 36,8%. Lan-
gustrend on ka naiste seas 
– 2010. a oli naiste seas 
suitsetajaid 18,7%.

• Samas e-sigarettide tarvi-
tajate kasv on paari aasta 
võrdluses kohati kahekord-
ne. Igapäevaseid e-sigareti 
kasutajaid oli 2020. aastal 
1,6% ja igapäevaseid huule-
tubaka või nikotiinipatjade 
kasutajaid 2,1%. Mõlema 

toote puhul on igapäevane 
kasutus suurim 16-24-aas-

taste meeste seas. 
Nüüd on nende 

seas igapäeva-
seid e-sigaret-
tide kasutajaid 
juba 5% ja 
huuletubaka 

kasutajaid 
14,2%. Vähemalt 

mõnikord kuus on e-
sigarette tarvitanud 3,8% ja 
huuletubakat 3,7%. Huule-
tubakat on tarbitud 2018. a 
võrreldes kaks korda roh-
kem. Hoolimata sellest, et 
nende uute toodete tarbi-
misel ei teki tõrva ega vin-
gugaasi nagu sigareti suit-
setamisel, jääb nikotiin ikka-
gi organismi kahjustama ja 
sõltuvust tekitama.

• Sigaretis on 4000 toksilist 
ainet, 40 neist vähki tekita-
vad. Enim tervist kahjusta-
vad on nikotiin, vingugaas, 
tõrv ja raskemetallide soolad.
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Lea Eisen
lea.eisen@tallinnlv.ee

Uues spordihoones on pal-
limängude saal, kolm väik-
semat saali ning 
pesemisruumid.

Eelmisel nädalal võtsid linna-
juhid maha Nõmme gümnaasiu-
mi uue spordihoone (Põllu 68) 
sarikapärja. Gümnaasiumi di-
rektor Riho Uulma tõdes, et 70 
aastat ootamist on end ära tasu-
nud – lõpuks ometi valmib oma 
spordihoone. "Oleme seni olnud 
sportides mööda Nõmmet laiali," 
ütles Uulma. "Kui ilm on ilus, 
siis tegutseme ikka mändide all. 
Mingi lühikese aja oleme renti-
nud Nõmme linnaosavalitsuse 
spordihoonet, Nõmme tennise-
keskuse angaari ja Sõbra halli." 

Ehitatav hoone on jaotatud 
kolmeks osaks – keskmine neist 
on avar valgusküllane fuajee, 
mille ühel pool, suuremas osas, 
paikneb pallimängude saal. Tei-
sel pool, väiksemas osas aga 
kolm lisasaali ja pesemisruu-
mid. Teisel korrusel on õpeta-
jate töö- ja nõupidamisruumid.

Päeva lõpus avatud kõigile
Uues spordihoones hakkab 

küll peamiselt tegutsema Nõm-
me gümnaasium, kuid pärast 
koolipäeva on plaanis saalid väl-
ja rentida eri spordirühmadele.

Abilinnapea Eha Võrk lau-
sus, et Nõmme kogukond on 
hoonele silma peale pannud. 
"Minugi naabrid on huvi tund-
nud, kas ka kohalikud elani-
kud saavad seal sporti teha," 
lausus Võrk. "Nõmme güm-
naasiumi kõrval on liuväli, mis 
juba teist aastat rõõmustas tal-
vel kõiki nõmmekaid. Oli nä-
ha, et uisutasid nii suured kui 
väikesed. Kujutan ette, et see 
uus spordihoone liidab sama-
moodi kooli- ja kogukonna- 
rahvast. Nõmmel ju polegi olnud 
täismõõtmetes pallisaali. Linna-
osavalitsuse spordisaalis on ma-
dalad laed, mis pallimänge eri-

ti ei soosi. Gümnaasiumi uues 
spordihoones aga saab edukalt 
mängida, ning ehk sirguvad siit 
uued Tiit Sokud." 

Võrk kinnitas, et koolirahvas 
on saali igati välja teeninud. Ta 
kiitis ka ehitajat, Nordecon AS-
i, kellega on linnal koostöö alati 
hästi sujunud. Tähtaegadest on 
kenasti kinni peetud ja töö kva-
liteedi üle kurta ei saa.  

Gümnaasium  
muutuste tuules 

Nõmme gümnaasiumis õpib 
sel õppeaastal 903 õpilast. Hari-
dusameti juhataja Andres Pajula 
sõnul on see kool olnud viima-
sel ajal muutuste tuules. "Kord 
on olnud Raudtee tänaval kaks 
kooli – Hiiu põhikool ja Nõm-
me gümnaasium," ütles Pajula. 
"Gümnaasium on püüdnud oma 
identiteeti säilitada küll "puhta" 

gümnaasiumina, küll viiendast 
klassist alates õppetöö korralda-
misega. Aastast 2023 on Raud-
tee tänava hoone puhas güm-
naasium, ja kogu Nõmme pea-
le, kõik ülejäänud on põhi-
koolid."

Ka volikogu 
esimees Tiit Te-
rik nentis, et 
spordihoonet 
on oodatud 
väga kaua. 
"Juba siis, kui 
tuntud Nõm-
me ajaloolane 
Leho Lõhmus 
läks 1960. aastal 
esimesse klassi, rää-
giti, et kohe algab spordi-
hoone ehitus," lausus ta. "Aga 
nüüd tõesti saab öelda, et on 
võimalik käega seina katsuda. 
Kui talvel pandi nurgakivi, siis 

oli minul kergendustunne, et 
protsess on liikuma hakanud."  

Terik meenutas, et kui Nõm-
me gümnaasium paari aasta eest 
Alexela kontserdimajas oma 

sünnipäeva tähistas, siis lau-
lis koor: "Mis kool see 

on? Siin pole üht-
ki võimlat." See 

oli väga viisa-
kas meeldetu-
letus linna-
le, et võimla 
on Nõmme 
noorte jaoks 

väga oluli-
ne. "Sümbool-

selt võib öelda, et 
koolihoone ja spor-

dihoone ehitusega me 
tegelikult ehitame tugevamat, 
tervemat ja targemat ühiskon-
da," ütles Terik.

Ehk sirguvad 
siit uued Tiit 

Sokud.
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TEATED DETAILPLANEERINGUTEST

Kuulutus. A. Adamsoni tn 10 kin-
nistu detailplaneeringu avali-
kust väljapanekust
Tallinna Kesklinna Valitsus ning 
Tallinna Linnaplaneerimise Amet 
avalikustavad ajavahemikul 
21.06.-22.07.2021 Tallinna Linna-
volikogu 20.05.2021 otsusega nr 
71 vastu võetud 0,10 ha suuruse 
maa-ala kohta koostatud A. 
Adamsoni tn 10 kinnistu detailpla-
neeringu (K-Projekt Aktsiaseltsi 
töö nr 14172).
Detailplaneering on koostatud 
eesmärgil moodustada A. 
Adamsoni tn 10 kinnistust üks 
elamumaa sihtotstarbega krunt 
ja üks transpordimaa sihtots-
tarbega krunt ning määrata 
moodustatavale elamumaa 
sihtotstarbega krundile ehitus-
õigus kuni 3 maapealse ja 1 
maa-aluse korrusega mitme 
korteriga elamu ehitamiseks 
ning kruntide kasutamise tingi-
mused.
Detailplaneeringus tehakse et-
tepanek muuta Tallinna Linna-
volikogu 16. aprilli 2009 otsu-
sega nr 78 kehtestatud teema-
planeeringut „Tallinna Kesklin-
na miljööväärtuslike hoones-
tusalade piiride ning kaitse- ja 
kasutamistingimuste määrami-
ne”, kuna A. Adamsoni tn 10 
kinnistule planeeritakse elamu, 
mitte Jakob Westholmi Güm-
naasiumi hoone juurdeehitis.

Detailplaneeringu materjalidega 
saab ülal nimetatud ajavahemikul 
tutvuda tööpäeviti Tallinna Kesk-
linna Valitsuses, asukohaga Nun-
ne tn 18 ning Tallinna Linnavalit-
suse, asukohaga Vabaduse väl-
jak 7, I korruse infosaali lauas nr 
5. Detailplaneeringu jooniste ja 
seletuskirjadega saab tutvuda ka 
Tallinna planeeringute registris 
veebiaadressil https://tpr.tallinn.
ee/ (detailplaneering nr 
DP040510).

Tallinna Linnavalitsus otsustas 
02. juuni 2021 istungil:
1.  korraldusega nr 579:
kehtestada Haabersti linna-
osas asuva 0,39 ha maa-ala 
kohta koostatud Tiskrevälja tn 
42 kinnistu detailplaneeringu, 
PLANIMEKS OÜ töö nr 2016-
1902-20. Detailplaneering on 
koostatud eesmärgil jagada 
Tiskrevälja tn 42 kinnistu kol-
meks elamumaa sihtotstarbe-
ga krundiks ning määrata 
moodustatavatele elamumaa 
kruntidele ehitusõigus ühe ku-
ni 2-korruselise üksikelamu ja 
ühe abihoone kavandamiseks. 
Samuti on detailplaneeringus 
antud üldised maakasutustin-
gimused ja heakorrastuse, hal-
jastuse, juurdepääsude, parki-
mise ning tehnovõrkudega va-
rustamise põhimõtteline la-
hendus.

Tallinna Linnavolikogu otsustas 
03. juuni 2021 istungil:
1. otsusega nr 73:
kehtestada Mustamäe linnaosas 
2,59 ha suuruse maa-ala kohta 
koostatud Sääse tn 2, 4, 6, 8, 10 
ja A. H. Tammsaare tee 104a kin-
nistute ning lähiala detailplanee-
ringu (edaspidi ka detailplanee-
ring), K-Projekt Aktsiaseltsi töö 
nr 16131. Detailplaneering on 
koostatud eesmärgil moodusta-
da Sääse tn 4, 6, 8 ja 10 kinnistu-
te liitmisel ning maakasutuse 
sihtotstarvete muutmisel üks äri- 
ja elamumaa sihtotstarbega 
krunt, millele määrata ehitusõi-
gus kuni 24 maapealse ja 1 maa-
aluse korrusega hoone püstita-
miseks ning üks ärimaa sihtots-
tarbega krunt, millele määrata 
ehitusõigus kuni 6 maapealse ja 
1 maa-aluse korrusega hoone 
ehitamiseks. A. H. Tammsaare 
tee 104a kinnistu piiri muudetak-
se ja määratakse ehitusõigus ku-
ni 5-korruselisele ärihoonele. Li-
saks on detailplaneeringus la-
hendatud ala heakorrastus ja 
haljastus, juurdepääsud, parkimi-
ne ning tehnovõrkudega varus-
tamine.
1.1 Detailplaneeringu kehtestami-
sel muutub Tallinna Linnavalitsu-
se 4. novembri 2009 korralduse-
ga nr 1822-k kehtestatud A. H. 
Tammsaare tee 102a ja 104a kin-
nistute ning lähiala detailplanee-

ring käesolevas detailplaneerin-
gus planeeritud maa-ala osas 
kehtetuks.
2. otsusega nr 74:
võtta vastu Pirita linnaosas asu-
va 2,78 ha suuruse maa-ala koh-
ta koostatud Kloostrimetsa tee 
70b ja 70c kinnistute detailpla-
neeringu, RUUM JA MAASTIK 
OÜ töö nr 08/14, milles on ka-
vandatud maatulundusmaa siht-
otstarbega Kloostrimetsa tee 
70b ja 70c kinnistutest ühe vähe-
malt 10% äri- ja kuni 90% elamu-
maa sihtotstarbega krundi ning 
kahe transpordimaa sihtotstar-
bega krundi moodustamine ning 
ehitusõiguse määramine hoo-
nestatavale krundile kokku kuni 
kuue kuni 3 maapealse ja 1 maa-
aluse korrusega põhihoone, sh 
kuni kahe äripindadega korte-
relamu ja kuni nelja korterelamu, 
ning ühe abihoone ehitamiseks. 
Äripinnad on planeeritud Kloost-
rimetsa tee äärde kavandatud 
kortermajade esimesele korruse-
le. Lisaks on detailplaneeringus 
määratud üldised maakasutus-
tingimused ning antud heakor-
rastuse, haljastuse, juurdepääsu-
de, parkimise ja tehnovõrkudega 
varustamise põhimõtteline la-
hendus.
Detailplaneeringutega saab tut-
vuda Tallinna planeeringute re-
gistris https://tpr.tallinn.ee/

70 AASTAT OOTAMIST:  
Nõmme gümnaasiumi spordihoone  
sai lõpuks katuse alla

Selline hakkab 
uus spordihoone 
välja nägema.

mõtlema vanemadki. Eeskuju on 
oluline! Algatuseks tuleks pahe 
avastades maha pidada üks tõsi-
ne, kuid rahulik perejutt. 

Kas passiivset suitsetamist peaks 
veelgi piirama? Eluruumides 
suitsetada ei tohi, kuid rõdu-
del ja bussipeatustes tehakse se-
da ikka.

Trepikodades on samuti suitse-
tamine keelatud, kuid tubakasea-
dust tuleks muuta nii, et ka rõ-
dudel suitsetada ei tohiks. Suit-
setatakse kodurõdul, köögis ah-
jusuu ees või ventilatsioonikubu 
all. Suitsu aga imbub tuppa ik-
kagi, ventilatsioonitorude kau-
du kõrvalkorteritessegi. Lõhn le-
vib riiete ja juuste kaudu. Saas-
te jääb õhku ja tahked nano-osa-
kesed vajuvad maha vaipadesse 
ja tekstiili, millest isegi keemili-
se puhastusega raske vabaneda.  
Õues ei tohiks suitsetada otse 
välisukse juures või teiste aken-
de all, vaid vähemalt viis meet-
rit eemal. Jälgida tuleks tuule 
suundagi ja samuti hoiduda las-
te liivakastide lähedusest. Mina 
elan suures 360 korteriga ühek-
sakorruselises kümne trepikoja-
ga majas ja mul on hea meel, et 
ühistu koosolekul olid just noo-
red pered need, kelle soovitusel 
üldkoosolek maja rõdudel suitse-
tamise keelustas. Keelusildid on 
teadetetahvlil väljas ja vähemalt 
oma trepikoja ukse ees ja rõdu-
del pole ma küll enam suitseta-
jaid kohanud. 

Mis haigusi tubaka- ja nikotiini-
toodete tarbimine tekitada võib?

Suitsetamine põhjustab sü-
dame-veresoonkonna haigusi ja 
kroonilisi kopsuhaigusi. Samuti 
soodustab kasvajate, eriti kop-
suvähi teket. 90% kopsuvähist 
on tingitud suitsetamisest. Pas-
siivset suitsetajat ohustavad sa-
mad haigused.

Kuidas me rahvusvaheliselt heas 
või halvas mõttes silma paista-
me?

Taanis ja Norras on igapäe-
vasuitsetajaid 15%, Soomes ja 
Norras 14%. Oleme sellega Eu-

roopa keskmised või isegi pisut 
paremad nagu teisedki Põhja-
maad. Tubakavaba päeva tähis-
tatakse 31. mail juba aastaküm-
neid üle maailma. Meil on Ei tu-
bakale! päeva moto tänavu soo-
vitus tubakast loobuda soovijail 
julgelt nõu küsida ka apteeki-
dest, näiteks käsimüügiravimite 
kohta. Nõustavad ka perearstid 
ja pereõed.

Seega tubakas võiks jääda haru-
harvaks nähtuseks, nagu see te-
gelike tubakaleiutajate puhul oli-
gi?  Indiaanlastel oli see ju rahu-
piibuks, nad naersid eurooplasi, 
kes selle igapäevaseks harjumu-
seks võtsid.

Nende jaoks on see tõesti vaid 
harukordne rahupiip! Kahjuli-
kuks muutunud harjumusest va-
banemiseks on meil nõustamis-
kabinetid iga suurema haigla juu-
res, teenus on tasuta ja saatekirja 
sinna vaja pole. Küll aga on va-
jalik eelregistreerimine. Esma-
kordne nõustamine on põhjali-
kum ja pikem, järgnevad seansid 
lühemad. Patsiendiga koos koos-
tame ka loobumis- ja raviplaani.

Kuidas teil tekkis huvi suitseta-
misega võitlusse asuda?

Sisearstina töötades riivas mul 
tänavapildis suitsetamine silma 
pidevalt, eriti kui seda tegid noo-
red. Tervise arengu instituudi eel-
käijas, tervisekasvatuse keskuses 
töötades võtsin arstitöö kõrval 
esimeseks suuremaks projektiks 
südametervise, mis omakorda 
viis põhjalikuma nikotiinisõltu-
vuse uurimiseni. Nii olengi juba 
aastaid pühendanud end peaasja-
likult tubakast loobumise nõusta-
misele. Tõuke selleks andsid mu 
lapsedki, üks neist samuti arst ja 
teine töötanud tervisliku eluvii-
si projektiga Pariisis UNESCO 
liinis. Tervise arengu instituu-
dis olen selle teemaga põhjali-
kumalt tegelenud 2006. aastast. 
Lisaks nõustan tubakast loobu-
jaid kahes haiglas –Lääne-Tallin-
na Keskhaiglas ja Tallinna laste-
haiglas, kuhu võivad nõustami-
sele pöörduda inimesed üle Ees-
ti vanusest sõltumata.
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Lindakivi keskuses 
näeb vanu  
lapsekärusid
Lindakivi kultuurikeskuse fuajees on 
avatud lastekärude tasuta näitus, mille 
toob vaatajateni Käru muuseum. Muu-
seumi asutaja Aljona Suržikova sõnul 
saab heita pilgu oma lapsepõlve ja üht-
lasi näidata lastele neid kärusid, mis 
olid kasutusel 1970.-80ndatel ja varem. 
Näitusel leidub ka kirjamajake, kuhu 
saab jätta kärudega seotud mälestusi 
ja lapsepõlvest pärit lugusid. Välja on 
pandud Inglismaal, SDV-s, Tšehhoslo-
vakkias, NSVL-is, Norras, aga ka Eestis 
ning Soomes toodetud kärusid. Näitust 
saab külastada 1. juulini, Koorti 22 asuv 
Lindakivi on avatud kl 10-19. 

 

Meremuuseum  
ootab õpetajaid 
lauamänguõhtule
9. juunil kl 15.45–17.45 korraldab mere-
muuseum Paksus Margareetas õpeta-
jatele kuraatortunnid, kus tutvutakse 
balti-saksa maadeavastajatega ja män-
gitakse temaatilist lauamängu. Mere-
muuseumi teadur Feliks Gornischeff 
tutvustab balti-saksa maadeavastajate 
teemaala, purjelaevu ning toonaseid na-
vigatsioonivahendeid. Pärast ekskur-
siooni saab mängida lõbusat ja harivat 
lauamängu "Kes avastab Antarktika?", 
mis tugineb Bellingshauseni ajaloolise 
Antarktika esmamärkamise ekspedit-
siooni sündmustele. Üritus on tasuta ja 
viiakse läbi eesti keeles. Osalemine eel-
registreerimisega: https://meremuu-
seum.ee/blog/event/kuraatortund-
opetajatele-paksus-margareetas 

 

Kiek in de Kökis  
lavastus Tallinna 
1930ndatest
17. juunil kl 21 etendatakse Kiek in de 
Köki kindlustustemuuseumis näituse 
ainetel sündinud Teoteatri lavastust 
"Hinge kihid". Põnevik jutustab sõda-
devahelise Euroopa tuntuimast mee-
diumist Mai Kalamehest ja hüpnotisöör 
Bernhard Johansonist, kes tegutsesid 
1930ndate Tallinnas. Pärast etendust 
toimub näituse "Metapsüühiline Tal-
linn" tutvustus, etendus ja näituse tut-
vustus kestavad kokku 1,5 tundi. Piletid 
hinnaga 13-15 eurot  

LASNAMÄE TÕRJUB KÕNNITEEDELT  
AUTOSID KOHALIKU KUNSTNIKU ABIGA
Suvel tuleb Lasnamäe tänavatele 20 lilletünni, mis muudavad linnaruumi ilu-
samaks ja jalakäijatele turvalisemaks, kuna takistavad ebaseaduslikku parki-
mist kõnniteedel. Lilletünnide kujunduse töötas välja Lasnamäel elav kunst-
nik Liisi Ansip, kelle disainiga tünnid kaunistasid mullu Lindakivi silda ning ai-
tasid vabaneda ebaseaduslikust parkimisest Kotka kaubanduskeskuse lä-
histel. Linnaosa valitsus soovib sel hooajal rakendada positiivseid kogemusi 
ka uutes kohtades. Tünnidesse istutatakse stepirohi või muu kõrreline, luu-
derohulehine pelargoon, käokuld või tiiviklille kombinatsioon.

Minu  
TALLINN

Tundide viisi diivanil  
konutades jääb  
areng seisma   

Iluuisutamistreener Anna Levandi

Räägitakse õnnelikust lapsepõlvest, pidades silmas, et 
lapsel olgu võimalikult palju vaba aega. Üks kahetsus-
väärsemaid vigu on aga, kui vanema suunav pilk lapse 
päeva rakendamisel kaob. Praktikas kujuneb see välja 
nii, et laps istub kodus tundide viisi ninapidi telefonis ja 
sööb kõike, mis külmkapis näha on. Vanemad lõunaid 
ei valmista, sest nad on tööl. Vähene liikuvus ja üle-
söömine on tõsine murekoht. Aastaid tagasi jook-
sid ja mängisid lapsed vabal ajal õues ja tulid koju 
näljasena, õhtul ootas neid lihtne soe toit. Üle-
söömist ei olnud! Lapsevanem peaks suunama 
lapse päeva graafikusse, et vaid tundide viisi dii-
vanil konutades tema mõte ja areng seisma ei 
jääks. Spordi- ja liikumisringe, laulu- ja tantsuringe 
ning joonistamise jt kunstiringe on praegu linnas 
valida – laps peab olema hõivatud! Kui päevakava 
on selge, ei jää tegemata ka kodutööd.

• Hiljutise lastekaitsepäeva puhul uuris Pealinn, kas Eestis on lapsed hästi kaitstud ning millised on suurimad 
vead, mida nende vanemad võivad kasvatamisel teha.

ÜLO VOOGLAID: Kasvatage  
lastes rohkem iseseisvust

Enam ei käituta  
lastega nii inetult
Kasvatusteadlane Tiiu Kuurme    

Ühiskonnas on toimunud suur nihe – 
laste kasvatamise asemel räägi-
takse pigem toetamisest. Me 
oleks nagu puudega inimes-
te ühiskond, keda lõputult 
on vaja toetada. Suurene-
nud toetamisvajadus aga 
räägib, et inimestel pole 
endal välja kujunenud tu-
gevusvaru ja iseseisvust, et 
ilma toeta hakkama saada. 
Vanemate ja lastega suhtlemi-
sel on samas märgata ka häid 
arenguid. Tallinna lähedal maal elades 
näen laste mänge jälgides, et vane-

mad mõistavad lapsi paremini. Enam ei 
karjuta laste peale ega kohelda neid 
alandavalt või inetult. Lastega räägi-
takse asju läbi ja neid koheldakse roh-
kem oma partnerina, keda pole vaja 
ülevalt alla kamandada. Selline muutus 

on suurepärane, sest vane-
mad ja lapsed on senisest 

rohkem dialoogis. Aga 
on ka olukordi, kus 
dialoogis olla ei saa, 
sest koristamine näi-
teks ei pruugi kõigile 
meeldida. Laste töö-

kasvatusest räägitak-
se aga praegu haruhar-

va, seda pole nagu ole-
maski. Tahta teha midagi pro-

duktiivselt üldise hüve nimel on samas 
väga oluline.

Vanemad on  
üllatunud, et õigus-
te kõrval on lastel ka 
kohustused
Prantsuse lütseumi direktor  
Peter Pedak

Inimene on ühiskonna osa. 
Meie oma koolis rõhuta-
me seda, et ära tee tei-
sele seda, mida ei 
soovi, et sulle tehtaks. 
Püüame arendada 
oskust näha teisi oma 
kõrval! Kui palju laps 
vajab vanema jälgimist, 
on vanuseti erinev. Õp-
pimises vajab väiksem 
laps seda vanemast õpila-
sest rohkem, kuid inimesena 

vajavad nad kõik, et vanemal nendega 
rääkimiseks aega jätkuks. Oluline on, et 
keegi ei jääks liiga üksi. Ma arvan, et ta-
sakaalu leidmist kiitmise ja noomimise 
vahel me jäämegi õppima. Kui arengu-
vestlustel õpetajad vanemailt õpilase 

koduste kohustuste kohta 
küsivad, on selline kü-

simus vanemaile 
mõnikord ülla-

tav. Kuidas nii, 
lapsel olgu 
kohustu-
sed? Püüa-
me siis tä-
helepanu 
juhtida, et 

lapse õiguste 
kõrval on neil 

kohustusedki. 
Piiride seadmine 

on vajalik.

Las lapsel läheb pool 
putru põrandale
Sotsiaalteadlane Ülo Vooglaid

Last kasvatades on suur viga tema ise-
seisvat tegutsemist, 
näiteks riidesse 
pusimist piira-
ta. Kui laps 
tahab ise 
süüa, siis 
las läheb 
pool put-
ru põran-
dale! Va-
nemail 
peab jagu-
ma aega ja 
kannatlikkust, 
olgugi et laps esi-
algu aluspüksid pähe 

tõmbab. Kiirustamine on üks eriti halb 
asi! Sest kui laps õigel ajal iseseisvat 
tegutsemist ei harjuta, jääb vastav aju-
sagar välja kujunemata. Kolmanda elu-
aasta lõpuks on lapsel juba palju olulisi 
asju paigas – käes on emakeel, mina-
teadvus ja meieteadvus. Samuti aru-

saam sellest, mida sobib teha ja 
mida mitte, mis on ilus ja inetu. 

Laps õpib juba embrüonaal-
ses faasis, näiteks tunneb 

ära muusikapala, mida 
ema teda oodates kuu-
lab, või tunneb pärast 
sündi ära oma isa hääle. 
Areng on looming, nagu 
ka lapse kasvatamine! Mi-

da rohkem ruumi loomin-
guks, seda rohkem jagub ka 

arenguruumi. Arengu eeldu-
seks on vabadus, vabaduse ka-

sutamise eelduseks aga on kord.

Loe Pealinna  
veebis:   

PEALINN.EE
TELLIMISNUMBER 

LINLASTELE:

661 6616

12. juunil tähistab Miiamilla maja 
sünnipäeva perepäevaga 
"Mathilda tuleb külla". 
Sünnipäeva puhul on lastemuu-
seum kutsunud külla nukk 
Mathilda ja tema sõbrad kooli-
tuskeskusest Sternum. 
Üheskoos Mathildaga saab män-
gida vanu mänge ja õppida 
õmblemiskunsti.

Arvo Iho fotonäitus "Muutuv va-
na Kadriorg" on avatud oktoobri lõ-
puni. Näitusega koos pakub muu-
seum ka põnevaid teemaringkäi-
ke, mis kutsuvad avastama Kadri- 

oru ajalugu, maju ja peidetud lugusid. 
Ringkäigud toimuvad kolmel teemal, 
mis tutvustavad Kadriorgu eri nurka-
de alt. Pikemalt saab tuuri kohta luge-
da muuseumi ajaveebist. 

Teejuhid lastemuuseumist kutsuvad 
peresid mängulisele ringkäigule "Kad-
riorg laste silmade kõrguselt", kus koos 
uuritakse Kadrioru uusi ja vanu maju 
ja pannakse need fantaasia abil ela-
ma. Fotograafi ja operaatori Arvo Iho 
juhtimisel toimub jalutuskäik "Kadri-
org fotograafi pilgu läbi", kus vana-
meister näitab Kadrioru kõige värvi-
kamaid maju ja räägib lugusid nende 
tagahoovidest ja elanikest.

Juunist augustini toimuvad igal ree-
del kl 15 õuesõppe "Rohelised reeded", 
kus koos külastajatega pistetakse nä-
pud mulda, tehakse aiatöid, hoolitse-
takse kasvama pandud taimede eest, 
uudistatakse näitust ja mängitakse aia-
mänge. Korra kuus toimub muuseumi 
värvikal õuealal hoovimängupäev, kus 
saab juhendajate eestvedamisel õppida 
uusi hoovimänge ning jagada teistega 
oma seniseid lemmikuid. Hoovimängu-
päevad toimuvad 13. juunil, 11. juulil 
ja 8. augustil. 

29. juunist 1. juulini ootab lastemuu-
seum 7-12-aastaseid lapsi suvelaagris-
se "Linnalaps looduses". Kolmepäevase 

linnalaagri jooksul saavad osalejad uu-
si teadmisi loodusest, sõprusest ja ümb-
ritsevast keskkonnast. 22. juulil kutsub 
Miiamilla lossiaiamängudel peresid loo-
duslike pintslite õpituppa, kus katseta-
takse, milliseid jälgi saab luua elupuu-, 
kasevitsa- või kuusepintsliga. Lisaks toi-
muvad nii eesti- kui venekeelsed tee-
maringkäigud "Kadriorg laste silma-
de kõrguselt". Augustis saab Miiamilla 
sisehoovis näha Miksteatri lustlikku ko-
guperelavastust "Saabastega kass", mis 
sobib alates 5. eluaastast. Peategelaste 
rollides Mart Toome ja Katrin Kalma. 

Lastemuuseum Miiamilla pakub suvel põnevaid ringkäike, 
perepäevi, rohereedeid, lastelaagrit ja hoovimänge


