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"Minu soov on, et saak-
sime pöörduda tagasi tava-
pärasesse ellu," lausus Aru-
saar. "Mõistagi maailm pä-
ris endisena ei taastu, kuid 
ma kindlasti ei taha, et meie 
lapsed peaksid vaid kodus õp-
pima ning et nende elus jääb 
oluline otsene suhtlus puudu. 
Unistan, et inimesed saak-
sid taas teatris käia, sõprade-
ga koos sünnipäevi tähistada 
ning jõululauas ka vanavane-
matega koos olla. Need on olu-
lised, elukvaliteeti edasi vii-
vad väärtused, mida meil on 
tegelikult vaja – ja selle nimel 
tuleb vaktsineerida."

Õppimises lüngad sees
Eelkõige oodatakse enne 

kooliaasta algust koolimaja-
desse vaktsineerima õpilasi 
ja nende perekondi, kuid ka 
teisi ümberkaudseid elanikke. 
"Õpilane saab vaktsineerima 
minna koos vanemaga või va-
nema antud kirjaliku nõusole-
kuga," märkis linnapea Mih-
hail Kõlvart. "Olen kindel, et 
meie inimesed, sealhulgas õpi-
lased, kes PISA testide poolest 
on arenenud riikide tipus, suu-
davad kriitiliselt analüüsida 
ka praegust olukorda, vakt-
sineerimise poolt- ja vastuar-
gumente, ning teevad teadli-
ku valiku."

17-aastane Tallinna güm-
naasiumiõpilane Kerli, kes su-
vel koroonaviirust põdes, ootab 
nüüd võimalust end vaktsinee-
rida. Tõvevoodisse jäi Kerli pä-
rast juunikuist reisi ning viirus 
niitis ta maha peaaegu kaheks 
nädalaks. "Sümptomiteks olid 
köha, palavik ja nohu, lõhnata-
ju ning maitsemeel jäid õnneks 
alles," kirjeldab Kerli. "Haigu-
sest tekkis suur kurnatus. Tun-
nen, et olen siiani – ligi kaks 
kuud hiljem – füüsiliselt väga 
nõrk." Vaktsiinide võimalikke 
kõrvalmõjusid Kerli ei karda – 
vaktsineerimiskuuri on täna-
seks lõpetanud kõik tema lä-
himasse sõpruskonda kuulu-
vad eakaaslased.

Rasked tüsistused
Vivian Arusaar Ida-Tallin-

na keskhaiglast koordineerib 
augusti lõpul vaktsineerimist 
koolides ning lööb ka ise kait-
sesüstijana käed külge. "Saa-
buva õppeaasta eel peame ka 
kaitsesüstimistega hoolitsema, 
et lapsed saaksid õppida taas 
koolimajas," selgitas Arusaar. 
"Asja mugavamaks tegemiseks 
toome vaktsineerimise kätte 
ka kodukooli, kodukoha lähe-
dasse kooli või piirkonnakooli. 
Kindlasti on oodatud ka vakt-
sineerimata pereliikmed, sest 
me teame, et koroonaviirus on 
sedavõrd nakkav, et kui kodus 
keegi haige on, ei jää enamasti 
puutumata ka teised, kui nad 
on vaktsineerimata."

Arusaar rõhutas, et vaktsii-
ne ei tasu kõrvaltoimete pä-

rast karta. "Isegi kõige tava-
pärasema, teleris igapäeva-
selt reklaamitava ibuprofee-
ni või paratsetamooli info-
lehel on kirjas üksjagu kõr-
valtoimeid," selgitas ta. "Aga 
kui pea valutab, pöörab väga 
vähe inimesi tähelepanu ra-
vimi infolehel kirjas oleva-
le! Me olema vaktsineerinud 
Eestis juba eelmise aasta lõ-
pust, mil oma esimesed doosid 
said kätte tervishoiu- ja ees-
liinitöötajad. Kogemust ja eri  
vaktsiinide praktikat on meil 
seega juba üksjagu. Kui üldse 
midagi karta, siis seda, mil-
liseid tüsistusi võib koroona-
viiruse põdemine tuua. Näe-
me praegu tervishoius ka neid 
olukordi, kus inimene põeb 
viirust näiliselt päris kergelt, 
aga taastumine on väga pikk 
protsess. Raskekujuliselt põ-
denutel on taastumine väga 
pikaldane. Kui suurel mää-
ral inimene tegelikult tahab 
oma harjumuspärasest elust 
eemale jääda? On neid, kel 
igapäevatoimingute tegemi-
ne on endiselt väga keeruli-
ne ettevõtmine, kuigi haigu-
sest on möödas mitmeid kuid. 
Nimelt seda peabki kartma!"

Alg- ja põhikoolilastel te-
kib koroona mõjul enamasti 
palavik, kuid nohule ja köha-
le lisanduvad sageli ka oksen-
damine ja kõhulahtisus. Üle 
15-aastastel esinevad äärmine 
väsimus, palavik, köha, aga ka 
hingamisraskused. Kopsupõle-
tik oli 7,5%-l haiglasse võetud 
lastest. Raskeim tüsistus laste 
ja noorte puhul on ka kerge 
koroonapõdemise järel tekki-
da võiv MIS-C sündroom, mille 
tõttu  immuunsüsteem reagee-
rib üle. Haigus kahjustab eel-
kõige südant ja võib ka surma-
ga lõppeda. 

TULE KOOLI SÜSTI SAAMA: Vaktsineerima on 
oodatud õpilased, vanemad ja kõik teised elanikud

"Minu soov on, et saaksime pöörduda tagasi tavapärasesse ellu ja selle nimel tuleb vaktsineerida," lausus ITK töötaja Vivian Arusaar, kes ka ise koolimajja rahvast vaktsineerima lä-
heb.  Scanpix

"Koole tuleb hoida avatuna ja turvalisena – mida roh-
kem lapsi on vaktsineeritud, seda parem," lausus Tal-
linna kunstigümnaasiumi direktor Mari-Liis Sults. Ka-
hel nädalavahetusel alates 21. augustist saavad Tallin-
na koolides registreerimata vaktsineerida nii õpilased, 
lastevanemad, koolitöötajad kui ka läheduses elavad 
inimesed. Osalejate vahel loositakse välja auhindu.

Krista Kiin
krista.kiin@
tallinnlv.ee

Uus vaktsineerimispunkt ka 
linnavalitsuse hoones

Vajadusel tulevad vaktsineeri-
jad isegi töö juurde kohale.

Linnapea Mihhail Kõlvarti 
sõnul avatakse üks vaktsi-
neerimispunkt ka linnava-
litsuse hoones. Sinna 
saab tulla eelregistreeri-
mata ning pakutakse Mo-
derna vaktsiini. "Moderna 
on praegu kõige efektiivsem 
ja tõhusam vaktsiin," ütles ta. 
"Selle headus väljendub ka selles, et 
kahe doosi vaheline aeg on kõigest neli 
nädalat, samas kui teise põhilise vakt-
siini puhul on see kuus nädalat."

Kõlvart tõi esile, et linn teeb vaktsi-

neerimisel koostööd ka 
ettevõtetega. "Saada-

me ettevõtjatele sõ-
numi, et oleme val-
mis tulema töökoh-
tadesse ning viima 
läbi vaktsineeri-
mist," lausus ta. 

"Samuti saame aida-
ta töötajaid tulekul 

vaktsineerimiskohtades-
se. Viime nad bussidega sin-

na, kus toimub vaktsineerimine. Oleme 
huvitatud, et rohkem ettevõtteid ja töö-
tajaid selles osaleks. Teeme veel lisaks 
ühe käiguvahetuse."

Registreerimiseta 
vaktsineerimine koolides 
kõigile elanikele
21. ja 22. augustil 
toimub kl 10–20
vaktsineerimine
• Kesklinnas: reaalkoolis (Es-

tonia pst 6)
• Lasnamäel: Läänemere 

gümnaasiumis (Vormsi 3),
Laagna gümnaasiumis (Vi-
kerlase 16)

• Haaberstis: Järveotsa güm-
naasiumis (Järveotsa tee 
31)

• Mustamäel: 32. keskkoolis 
(Kiili 10)

• Põhja-Tallinnas: Pelgulinna 
gümnaasiumis (Mulla 7)

27.-29. augustini
saab kl 10–20
vaktsineerida

• Kesklinnas: 21. koolis (Raua 
6)

• Kristiines: Kristiine gümnaa-
siumis (Nõmme tee 32)

• Lasnamäel: Lasnamäe 
gümnaasiumis (Pae 59),
Kuristiku gümnaasiumis (K.
Kärberi 9)

• Pirital: Pirita majandusgüm-
naasiumis (Metsavahi tee 
19)

• Haaberstis: Õismäe vene 
lütseumis (Õismäe tee 28)

• Mustamäel: 53. keskkoolis 
(J. Sütiste tee 42)

• Tallinna Tehnikagümnaasiu-
mis (Sõpruse pst 187)

• Nõmmel: Nõmme põhikoo-
lis (Raudtee 68)

• Põhja-Tallinnas: Ehte huma-
nitaargümnaasiumis (Ehte 
9).

Kus võib end veel 
registreerumata 
vaktsineerida? 

• 16. augustil kella 11-19 saab 
end vaktsineerida lasta 
Smuuli Maxima parklas 
(Smuuli tee 9). Vaktsiinideks 
Pfizer ja Janssen

• 16. ja 17. augustil kella 11-21 
Viru keskuse juures Tamm-
saare pargi pool. Pfizer

• 17. augustil kella 11-19 Pae-
pargi Maxima parklas (Pae-
pargi 57). Vaktsiinideks 
Pfizer ja Janssen

• 18. augustil kella 11-19 pea-
tub buss Lasnamäel linna-
osavalitsuse parklas (Pal-
lasti 54). Vaktsiinideks 
Pfizer ja Janssen

• 18. augustil kella 10-14 Vene 
kultuurikeskuses seal toi-
muva õigusapteegi ajal.
Vaktsiinideks Pfizer ja Jans-
sen

• 18. augustil kella 10-16 Balti 
jaamas. Vaktsiiniks Moder-
na

• 19. augustil kella 11-19 pea-
tub buss Lasnamäel Sikupil-

li keskuse parklas (Tartu 
mnt 87). Vaktsiinideks 
Pfizer ja Janssen

• Iga päev kella 9-18 saab nii 
eelregistreerimiseta kui ka 
aega kinni pannes end vakt-
sineerida Kaja kultuurikes-
kuse vaktsineerimiskesku-
ses (Vilde tee 118). Vaktsii-
niks Pfizer.

• E-R kella 8-16 ootab vakt-
siinisoovijaid Põhja-Eesti 
regionaalhaigla Mustamäe 
korpus (Sütiste tee 19).
Süsti saab teha polikliinikus 
16, kabinetis C1220

• 20. ja 21.augustil Rocca al 
Mare keskuse parklas.
Vaktsiiniks Pfizer.

• 22, ja 23. augustil Ülemiste 
keskuse parklas. Pfizer

• 24. augustil kella 9-17 Balti 
jaama turul. Pfizer

• 24. ja 31. augustil kella 10-17 
Tallinna Tehnikaülikooli pea-
sissekäigu ees (Ehitajate 
tee 5). Vaktsiiniks Pfizer.

• 25. augustil kella 11-19 Ku-
mus (A.Weizenbergi 34 
sisehoovis). Pfizer

• 25. ja 26. augustil kella 9-17 
Keskturul. Pfizer.

• 26. ja 28. augustil kella 11-19 
Jazzkaarel Telliskivi loome-
linnakus (Telliskivi 60a ees 
parklas). Pfizer

• 2. septembril kella 10-17 
Mereakadeemia ees (Kopli 
101). Vaktsiin täpsustub.

Vaktsiinikiirabi
• Endale sobivasse kohta 

saab tellida vaktsiinikiirabi.
Selleks tuleb saata e-kiri 
meiliaadressile ltkhvak@
keskhaigla.ee. Ettetellimise 
aeg on vähemalt 48 tundi 
ning päringusse tuleb mär-
kida aadress, kuhu kutsu-
takse, kuupäev, soovitav 
kellaaeg ja vaktsineeritava-
te inimeste arv. Seejärel 
võetakse tellijaga ühendust 
ning täpsustatakse, millal 
täpselt vaktsiinikiirabi saa-
bub.

Vaktsineerimine
registreerimisega 
• Jätkuvalt saab Eestis end 

• Peaauhinnaks on 
 30 iPad-i (30Gb)

Covid-19 vastu vaktsineeri-
da ka eelregistreerimisega 
– selleks tuleb aeg bronee-
rida telefonil 1247 või digire-
gistratuuris www.digilugu.
ee. Ka on kõigis maakonna-
haiglates avatud vaktsinee-
rimiskabinetid, kuhu võib 
sisse astuda aega kinni pa-
nemata. Nende ja teiste kiir-
vaktsineerimise võimaluste 
kohta leiab infot veebilehelt 
www.vaktsineeri.ee ja sa-
muti annab teavet riigiinfo 
telefon 1247.
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Vaktsineerimine toimub 
kõigis linnaosades, ühtekok-
ku 16 koolis üle linna. Lin-
napea sõnul on see võimalus 
neile, kes on pärast puhkust 
koju jõudnud ning pole veel 
vaktsineerimise peale mõel-
nud. "1. september on lähe-
dal ning me soovime, et koo-
liaasta algaks ja jätkuks kon-
taktõppe vormis," märkis lin-
napea. Ta ütles, et vaktsineeri-
takse Pfizeri vaktsiiniga, 
mida on soovitatud 
just laste puhul. 
Et vaktsinee-
rimise prot-
sess oleks 
maksi-
maalselt 
positiiv-
ne, pakub 
linn kooli-
des õpilas-
tele väik-
seid kingitu-
si. Korraldatak-
se ka noortele hu-
vi pakkuv loosimine. Kui 
vaktsineerimispunkt ei ole õpi-
lase oma koolis, võib ta min-
na mis tahes kooli, kus vakt-
sineerimine on korraldatud.

Tallinna Kunstigümnaasiu-
mi direktor Mari-Liis Sultsi sõ-
nul tuleb koolid hoida avatuna 
ja õpetajate töökeskkond tur-
valisena. "Mida rohkem lap-

si on vaktsineeritud, seda pa-
rem," lisas ta. Samas kinnitas 
koolijuht, et sundima ei haka-
ta kedagi – kool saab teha ai-
nult teavitustööd. "Vaktsinee-
rimine on igaühe enda otsus 
ja vastutus," lausus Sults. "Sa-
mas ei saa mööda vaadata asja-
olust, et õpetajad on enamjaolt 
eakad, ja kui nad haigestuvad, 
jääb lastel haridus omandama-
ta. Praegugi on ju eriolukordade 
tõttu paljudel õppimises lün-

gad sees, ette tuleb hari-
duslikku mahajää-

must. Lisaks on 
lapsed üksilda-
seks jäänud – 
osa, kellele 
hakkas ko-
dus õppi-
mine meel-
dima, ei ta-

ha enam üld-
se kodunt välja 

tulla. Nüüd tule-
vad õpilased koo-

li tagasi ja hakkavad 
uuesti koostööd tegema. Ini-

mene on ikkagi sotsiaalne olend 
– elus ei saa üksinda edasi min-
na."

Vaimne tervis halvenes
Niisiis tuleb igati hoolit-

seda, et õpilased ja õpetajad 
oleks vaktsineeritud ja õppi-
mine saaks edasi minna koo-

limajades. "Nägime ka hinnete 
põhjal, et osal läksid distantsõp-
pe ajal hinded paremaks, teis-
tel halvemaks – me ei tea, kes 
neid töid tegelikult tegi, kas lap-
sevanem või õpilane ise," selgi-
tas Sults. "Pole selge, mis tase-
mel lapsed on, ja seetõttu riik 
tegigi valmis õpitestid, et saa-
me igat klassi testida ja vaa-
data, millisel tasemel õpilased 
õppeaasta alguses on ning kas 
neil, kel hinded olid korras, on 
ka teadmised olemas."

Sults kinnitas, et möödunud 
õppeaasta kodusõppe ajal oli 
koolipsühholoogidel väga suur 
töökoormus – sel ajal oli Tallin-
na Kunstigümnaasiumis kolm 
psühholoogi tööl. "Vaimse ter-
vise halvenemist nägime ka lap-
sevanematel ja noorematel õpe-
tajatel, kel peret ei olnud," rää-
kis ta. "Me nõustasime ja õpe-
tasime lapsevanemaid, kuidas 
laps tööle saada ja teda arvuti 
taha motiveerida – see oli töö, 
mida igapäevaselt teevad õpe-
tajad. Vanemad ütlesidki küsit-
lustes, et see oli kõige suurem 
murekoht kodus – mitte laste 
õpetamine, vaid nende arvuti 
taha saamine, et e-koolist vaa-
data, mida täna teha ja õppima 
asuda. Meie kooli osa psühho-
looge alustasidki päeva perso-
naalsete telefonikõnedega las-
tele, et nad üles äratada ja ühi-

selt e-kooli siseneda. Midagi pa-
rata ei olnud, sest vanemaid ei 
kuulatud! Need olid veel üsna 
väikesed mured, esines ka tõsi-
semaid probleeme: süvenevaid 
depressioone ja ärevushäireid."

Nagu sõit lahtise turvavööga
Lisaks Ida-Tallinna keskhaig-

la, Lääne-Tallinna keskhaigla 
ja Tallinna Kiirabi meedikute-
le asuvad augusti lõpus soovi-
jaid kaitsepookima SA Tallin-
na Koolitervishoid õed. SA Tal-
linna Koolitervishoid juhatuse 
esimees Kädi Lepp kinnitas, 
et kooliõed on läbinud vasta-
va koolituse ja valmis õpilasi 
vaktsineerima. "Kooliõdedel on 
vaktsineerimise kogemus, kuna 
üks nende paljudest tööülesan-
netest ongi tegeleda just õpi-
laste vaktsineerimisega," rää-
kis Lepp. "Ka on lapsed õde-
dega juba tuttavad."

Lepp tõi paralleeli, et nii na-
gu pole hoitud lapsed, kes sõida-
vad autos turvavööta, pole na-
katumise eest hoitud ka need, 
keda vanemad vaktsineerida ei 
luba. "Turvavöö jutt pole niisa-
ma võrdlus! Eestis tulid turva-
vööd nõukogude ajal riigikor-
rale omaselt käsu korras, ilma 
igasuguse vaidluseta. Aga näi-
teks USA-s ajas teatud selts-
kond 1980ndatel täpselt sama-
sugust juttu isikuvabadustest, 
teadlikust otsustamisest ja sel-
lest, kuidas keegi ei või neile 
öelda, kuidas nemad elama või 
surema peavad. Täpselt sama-
moodi räägiti toona ka imelugu-
sid, kuidas keegi kuskil juhus-
likult just turvavööta sõitmise 
pärast avariis ellu jäi. Praktika 
teeb need asjad ühiskonnale pi-
kapeale selgeks, kuid kahjuks 
inimelude hinnaga."

Seega seisavad kooliõed sel-
le eest, et võimalikult paljud 
saaksid vaktsineeritud. "Soovi-
me, et lapsed oleksid terved ja 
saaksid rahulikult koolis käia," 
toonitas Lepp. "Vaktsineerimi-
ne on osa täiskasvanulikust ja 
teaduspõhisest eluviisist, kus 
pestakse hambaid, pannakse 
õue minnes püksid jalga ja min-
nakse üle tee ikka rohelise tu-
lega. Ainult nii saavad lapsed 
normaalsetes tingimustes ha-
ridust omandada ja ühiskond 
normaalselt toimida."

Sults avaldas heameelt, et 
koolidesse võivad enne õppe-
aasta algust vaktsineerima min-
na ka kõik koolide töötajad ja 
ümberkaudsed elanikud. "Mul 
just täna käis kaitsepookimi-
se võimalust küsimas ka üks 
koristaja, kes on küll koroo-
na läbi põdenud, kuid tahaks 
end vaktsineerida," lausus koo-
lijuht. "On selge, et lisaks õpe-
tajatele on ka teistel koolitööta-
jatel huvi olla turvalises kesk-
konnas."

11. augusti hommikuse seisu-
ga oli Eestis vaktsineeritud vä-
hemalt ühe doosiga 30 338 alla 
18-aastast last, sealhulgas alla 
11-aastaseid 111, 12–15-aasta-
seid 18 239 ja 16-17-aastaseid 
11 988. Vaktsineerimiskuur on 
lõpetatud 11 092 lapsel.

TULE KOOLI SÜSTI SAAMA: Vaktsineerima on 
oodatud õpilased, vanemad ja kõik teised elanikud

"Minu soov on, et saaksime pöörduda tagasi tavapärasesse ellu ja selle nimel tuleb vaktsineerida," lausus ITK töötaja Vivian Arusaar, kes ka ise koolimajja rahvast vaktsineerima lä-
heb.  Scanpix

Unistan, Unistan, Unistan, 
et saaksime et saaksime et saaksime 

teatris käia ning teatris käia ning teatris käia ning 
jõululauas taas jõululauas taas jõululauas taas 

vanavanematega vanavanematega vanavanematega 
koos olla.koos olla.koos olla.

Putukaväilal saab 
peagi sõita rattaga 
keset rohelust
Kai Maran
kai.maran@tallinnlv.ee

Rattaga jõuab Balti jaa-
mast tulevikus Stroomi 
randa kümmekonna 
minutiga. 

Rohelusse uppuva Putuka-
väila arendamine käib täie 
hooga, äsja esitas pakkumi-
se Paavli-Pelguranna lõigu 
projekteerimiseks kaks fir-
mat. Projekteeritav lõik hõl-
mab kogu Putukaväilast li-
gi viiendiku, mis jääb Risti-
ku, Paavli ja Sõle tänavale 
ning Kolde puiesteele. Linna 
keskkonna- ja kommunaal-
ameti juhataja asetäitja And-
reas Saluste sõnul projekteeri-
takse praegu piirkonna kerg-
liiklusteid. "Projekt aitab ko-
gu seda ala ümber kujundada 
rohealaks ja lineaarpargiks," 
lausus Saluste. "Kergliiklustee 
projekti loomise kõrval pea-
vad projekteerijad arvestama 
ka perspektiivse trammiliini-
ga. Trammitee projekteerimi-
ne seisab ees tulevikus."

Arvukalt mesilasi 
ja liblikaid

Entomoloog Villu Soone 
sõnul on ala erili-
seks väärtuseks 
õisi tolmelda-
vate putuka-
te rohkus. 
"Tolmel-
dajaist 
sõltub 
taime-
de vil-
jumine 
ja saak," 
rääkis Soo-
ne. "Kõige 
efektiivsemad 
tolmeldajad on 
mesilased, kes saavad 
peaaegu kõik valgud, rasvad 
ja suhkrud nektarist ja õietol-
must. See on elurikkuse küsi-
mus. Kui linnades on valda-
valt asfalt ja muru, siis elu-
rikkusest rääkida ei saa. Pu-
tukaväilal pakuvad mesilas-
tele väärt elupaika nii roh-
ked looduslikud niidualad kui 
ka metsatukad, samuti õite-
rikkad aedlinna piirkonnad. 
Üllatav oli, et Kopli kauba-
jaama alalgi jagus mesilaste-
le rohkelt toitetaimi."

Tolmeldajate uuringul loet-
leti Kopli kaubajaama ja Pel-
guranna vahelisel alal kokku 
13 liiki kimalasi, 23 liiki muid 

mesilasi ning 15 liiki päeva-
liblikaid. "Mesilased armasta-
vad pesitseda kuival liivase-
gusel pinnasel, kuhu neil on 
kergem urgu kaevata," mai-
nis  Soone. "Samuti elutsevad 
nad kuivade puutüvede mar-
dikakäikudes."

Tolmeldajate hea elu oma-
korda tuleb kasuks nii neist 
sõltuvaile õistaimedele kui ka 
putukatest toituvaile lindude-
le. Samuti sõltub sellest kodu-
aedade õuna- ja marjasaak. 

Liinidealune õitsvaks 
Linnapea Mihhail Kõlvarti 

sõnul kujuneb Putukaväilast 
elurikas ülelinnaline park, mis 
aitab puhata ja ühest kohast 
teise liikuda rohelusest väl-
jumata. "Putukaväil on se-
ni suurim kavandatud rohe-
lise taristu projekt Tallinnas, 
millega luuakse kuut linna-
osa läbiv 13 kilomeetri pik-
kune niiduilmeline roheala," 
rääkis  Kõlvart. "Seal saak-
sid liikuda nii inimesed kui ka 
loomad, sealhulgas eriti linna 
elurikkust toetavad putukad. 
Nii aitab Putukaväil hoida ja 
parandada elurikkust linnas, 
mis on ka Tallinna kui rohe-
lise pealinna üks eesmärk." 

Paavli-Pelguran-
na lõigu projek-

ti koostami-
sel lähtutak-

se OÜ Ki-
no maas-
tikuar-
hitekti-
de loo-
dud Pu-
tukaväi-

la maas-
tikuarhi-

tektuursest 
lahendusest 

ja AS K-Projekti 
koostatud Pelgulinna 

trammi ja Paavli tänavavõr-
gu eskiisist. Piki Kopli kau-
bajaama serva planeeritak-
se uus kolme kilomeetri pik-
kune kergliiklustee, et ratta-
ga jõuaks Balti jaamast Meri-
metsa või Stroomi randa vaid 
kümne minutiga. Tee kulgeb 
läbi planeeritava Kopli kauba-
jaama lineaarpargi ning Stan-
dardi pargi, üle Ristiku silla, 
mööda vana raudteetammi, 
üle Sõle tänava Merimetsa ja 
Stroomi rannani. Pelguranna 
ühendust kesklinnaga paran-
dab tulevikus rajatav Pelgu-
ranna trammiliin.

13-kilomeetrine 13-kilomeetrine 13-kilomeetrine 
roheline koridor roheline koridor roheline koridor 

läbib kuut läbib kuut läbib kuut 
linnaosa.linnaosa.linnaosa.
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2 Quick Starti laulja Pearu 
Paulus rääkis, mida tähendas 
talle Eesti taasiseseisvumine 
30 aasta eest. "Ma arvan, et 
sel hetkel polnud vahet, kes 
sa oled, kas muusik, raamatu-
pidaja või kangur," ütles Pau-
lus. "Olen kindlasti üle kesk-
mise isamaaline inimene ja see 
tähendas minule isiklikult pal-
ju. Võiksin öelda, et unistuse 
täitumist. Tunnet on raske sõ-
nadesse panna... Olin siis just 
õiges eas ja tundus, et kõik on 
võimalik."

Nagu enamik, elas laulja täht-
sale sündmusele kaasa Ülem-
nõukogu istungit jälgides. Et Ees-
ti vabaks saab, uskus ta juba 
poisikesest peale. "Ma olen sel-
lest ka teistega rääkinud ja isegi 
kihlveo sõlminud," lausus Pau-
lus. "Paljud muidugi ei usku-
nud sellist asja  ja ma ei saa 
neile seda pahaks panna. 
Aga võidetud kihlveo ta-
su on siiani saamata."

Laulja ja helilooja 
Paulus on laval olnud 
vaat et sama kaua 
kui Eesti on taas 
iseseisev, tulles 
lavale koos va-
badusetuultega 
90ndatel. Kui-
das on tal õn-
nestunud nii 
kaua kuulajate 
südames püsi-
da? "Tuleb teha 
oma asja, ja nii 
hästi kui võima-
lik," ütles  Pau-
lus. "Ja võib-olla 
me tunnetasime 
pisut enne teisi, 
millised on rah-
va ootused." 

Väravatele uus 
ilme

Laulja sõnul ei to-
hiks aga noored vaba-
dust enesestmõistetava-
na võtta. "Noored, kel-
lega olen kohtunud kait-
seliidus, on väga isamaa-
lised ja olukorrast teadli-
kud," kinnitas ta. "Kõige 
suurem oht on siis, kui as-
ju hakatakse võtma iseene-
sest mõistetavalt."

Pauluse sõnul ei tohi unusta-
da, et vabadus tähendab ka vas-
tutust. "Ma hakkan alati pisut 
kihelema, kui jutuks tuleb kait-
se-eelarve kärpimine. Kindlasti 
on ühe vaba riigi tunnuseks ka 
korralik professionaalne kaitse-
väe orkester ja presidendilossi 
ees seisvad paraadmundris sõ-
durpoisid."

Perepäeval jagub lauluvälja-
kule nii sportlikke kui ka  mee-
lelahutuslikke tegevusi, mis so-
bivad ühtviisi suurtele ja  väi-
kestele. Väravad avatakse kella 
13. Lauluväljaku väravate va-
nad kassamajad saavad taasise-
seisvumispäeva auks uue kunsti-
pärase ilme koostöös Tartu kõr-
gema kunstikooli Pallas tudengi-
tega ja värvitootja Akzo Nobel 
Baltics AS-iga.  "Tudengid on 
välja töötanud kavandid, mis so-
bituvad lauluväljaku 
ajalooga ja 
kõne-
ta-

Ivo Karlep
ivo.karlep@tallinnlv.ee

Miniautod, päris foorid, 
sebrad ja tänavakesed – 
kuna lapsed õpivad ka liik-
lusohutust kõige paremini 
mängides, on Tallinnas 
nõuks võetud joonistada 
lasteaia hoovidesse 
liiklusrajad. 

Muinasjutu lasteaia hoovi-
asfalti ilmestavad nüüd valge-
te äärtega sinised kurvilised  
teed, millele abilinnapea And-
rei Novikov ja Kristiine linna-
osa vanem Jaanus Riibe vär-
visid valged nooled, mis näita-
vad liikumise suunda. Rõõmsad 
värvid markeerivad sõiduteed, 
millel hakkavad vurama las-
teaia kasvandike pe-
daalidega vända-
tavad miniau-
tod. Nii sai 
lasteaia liik-
lusõppera-
da uhkesti 
avatud. 

Mui-
nasjutu 
lasteaia ju-
hataja An-
na Lariono-
va nentis, et nii-
moodi on lastel vä-
ga huvitav ja meelepärane 
liiklust õppida. "Liiklusrada  
meeldib lastele väga, ja selle 
liiklusjoonise, mis meil nüüd 
on, mõtlesime ise välja," lau-
sus ta.  "Ma arvan, et see so-
bib meie lastele hästi. Meil on 
ostetud ka autod, millega lap-
sed saavad seal sõitma haka-
ta. Igal nädalal on mõnel rüh-
mal  õuesõpe, mil me kasuta-
megi neid liiklusradu ning tut-
vustame lastele liikluseeskir-
ja, õpime tundma liiklusmär-

ke. See on suurepärane kin-
gitus meie lasteaiale." 

Väiksed liikluslinnakud saa-
vad tänavu endale saja pealinna 
lasteaia hoovid. Kogu suve on 
lasteaedade juhatajad ja õpeta-
jad koos liikluse asjatundjatega 
nuputanud, milline liiklusõppe-
rada just nende jaoks oleks kõi-
ge sobivam ja lastele ka huvi-
tavam. Päris liiklusele sarnane-
mist aitavad varsti rõhutada veel 
valgusfoorid. Kui kuskil tänaval 
vahetatakse foorid uute vastu, 
antakse vanad lasteaedadele.

Üksteisega arvestamine
Novikovi kinnitusel õpivad 

lapsed liiklusradadel üksteise-
ga arvestama, mis ongi liik-
luses üks põhiline märksõna. 

"Nad õpivad, kuidas läbida 
turvaliselt oma kooli-

tee, kuidas ületa-
da sebrat, kus 

ja kuidas 
võib jala-
käija liiku-
da ja kus 
ja kuidas 
auto. Nad 
saavad sel-

geks, kus 
tuleb anda 

teed ja kus on 
kellelgi eesõigus. 

Hea on seejuures, et  
saab õppida õues, sest prae-

gusel ajal on lastel vaja olla 
rohkem väljas ning vähem si-
seruumides."  

Liiklusasjatundjad Kai Kuus-
palu ja Tanel Jairus on väga 
rahul, et lapsed saavad õppi-
da liiklust reaalseid situatsioo-
ne läbi mängides. Aastate pä-
rast on tänu sellele ehk täna-
vail juba oluliselt parem liik-
luspilt. "Eks liikluskasvatus al-
gab kohe pärast lapse ilmale-
tulekut. Laps seda muidugi ise 

veel ei tea, aga on ju tähtis, kas 
pere toob lapse sünnitusmajast 
koju turvahällis või mitte," sõ-
nas Kuuspalu. "Süsteemne liik-
luskasvatus on lasteaedade ja 
koolide õppekavades kenasti 
kirjas.  Meie liikluskultuur ongi  
järjest paranenud, kuid liiklus-
väljakud lasteaedades on prak-
tiliste harjumuste kujundamisel 
hea võimalus. See aitab kind-
lasti tõsta meie liikluskultuu-
ri arenenud Euroopa maadega 
sarnaseks. Niipalju, kui on eri-
nevaid liiklejaid, on ka erine-
vat suhtumist ja kõik liikluses 
osalejad pole kahjuks veel häid 
kombeid omandanud."

Õpeta niipea, 
kui jalg kannab

Jairus ütles, et liikluse õpe-
tamisega tuleb alustada het-
kest, kui lapsel oma jalg juba 
kannab. "Eriti oluline on kohe 
selgeks teha, kus tohib üle tee 
minna ja kus ei tohi!" 

Lastele meeldib, kui nende-
ga mängitakse ja mängides as-
ju seletatakse. Nii saab ka sel-
geks, mida üks või teine liik-
lusmärk tähendab. "Mäletan, et 
kui ise olin väike, huvitas mind 
küll väga, mida need värvilised 
märgid tee ääres tähendavad," 
rääkis Jairus. "Ja nüüd küsivad 
mu oma lapsed nende märkide 
kohta, mida nad tee ääres näe-
vad. Seda tulebki neile siis sel-
gitada. Tähtis on ka, et laste-
aias seda liikluskasvatust teh-
taks. Lapsed käivad ka väljas-
pool oma lasteaia territooriumi 
jalutamas. Kui neil on võimalik 
see jalutuskäik ära teha niimoo-
di, et suuri teid ei pea ületama, 
pole muidugi ka survet liiklu-
se õpetamiseks. Aga kohtades, 
kus peab üle suurema tee mi-
nema, on vaja lastele jooksvalt 
selgeks teha, et mis ja kuidas."

LAULJA PEARU PAULUS: 
Taasiseseisvumine tähendas 
mulle unistuste täitumist

AS Tallinna Linnatransport 
(TLT) ehitab kaks trollibus-
si ümber autonoomseteks 
ehk troll ei vaja enam osali-
selt sarvi. Kaks hübriidtrol-
li plaanitakse liinile tuua ju-
ba sügisel.

TLT juhatuse esimees De-
niss Boroditš selgitas, et kui-
gi 2009. ja 2010. aastal liinide 
jõudnud Solaris Trollino trollid 
on veel igati töökindlad, jäävad 

need infrastruktuuri ja liinivõr-
gu vajadustele mõneti alla. See-
tõttu otsustas ettevõte ehitada 
sõidukid ümber  autonoomse-
teks trollideks, saades neile nii-
viisi lisategevusaastaid.  "Au-
tonoomne troll hakkab sõitma 
elektrienergial ja aku peal, mis 
võimaldab meil trollide liinivõr-
ku pikendada," lausus Boroditš. 
"Selline tehnoloogia võimaldab 
suurendada trollide mobiilsust 
– elektriliinide rike liikumist 

enam ei mõjuta." Boroditš li-
sas, et kui seni on räägitud või-
malusest pikendada trammilii-
ne Laagna teele, siis tänu au-
tonoomsetele trollidele võivad 
tekkida ka uued trolliliinid. Li-
saks uuendatakse esmalt kahe 
trollibussi sisemust ning väli-
must, et tagada sõitjatele mu-
gavamat teenust. Lisatakse ka 
konditsioneer. Eeldatavalt jõua-
vad uuenenud trollid liinile ju-
ba oktoobris-novembris.

Trollid hakkavad osaliselt liinideta sõitma

Saja lasteaia hoovi 
tuleb liiklusrada

Nad saavad Nad saavad Nad saavad 
selgeks, kus tu-selgeks, kus tu-selgeks, kus tu-
leb anda teed ja leb anda teed ja leb anda teed ja 

kus on kellelgi kus on kellelgi kus on kellelgi 
eesõigus.eesõigus.eesõigus.

Kai Maran
kai.maran@
tallinnlv.ee

vad möödujaid," ütles kunstitu-
dengite juhendaja Madis Lip-lap. 

"Tallinna lauluväljak oli laul-
va revolutsiooni ja taasiseseisvu-
mise perioodil pöördeliste sünd-
muste keskmes. Toonased üles-
kutsed, mõtted ja emotsioonid 
väärivad mäletamist ja tähis-
tamist," lisas lauluväljaku juht 
Urmo Saareoja. "Olen tänulik 
koostööpartneritele, kes aitavad 
plaane ellu viia ning muuta se-
da tähistamist pidulikumaks ja 
erilisemaks." 

Laste- 
ja spor-
dialal 
alga-

Eesti iseseisvuse taastamist saab mee-
nutada näiteks 21. augusti õhtul perepäe-
val Taaskohtumine, kus lavale astuvad an-
samblid 2 Quick Start ja Traffic, aga ka te-
letorni juures ja vanalinnas.

2 Quick Starti laulja Pearu 
Paulus rääkis, mida tähendas 
talle Eesti taasiseseisvumine 
30 aasta eest. "Ma arvan, et 
sel hetkel polnud vahet, kes 
sa oled, kas muusik, raamatu-
pidaja või kangur," ütles Pau-
lus. "Olen kindlasti üle kesk-
mise isamaaline inimene ja see 
tähendas minule isiklikult pal-
ju. Võiksin öelda, et unistuse 
täitumist. Tunnet on raske sõ-
nadesse panna... Olin siis just 
õiges eas ja tundus, et kõik on 
võimalik."

Nagu enamik, elas laulja täht-
sale sündmusele kaasa Ülem-
nõukogu istungit jälgides. Et Ees-
ti vabaks saab, uskus ta juba 
poisikesest peale. "Ma olen sel-
lest ka teistega rääkinud ja isegi 
kihlveo sõlminud," lausus Pau-
lus. "Paljud muidugi ei usku-
nud sellist asja  ja ma ei saa 
neile seda pahaks panna. 
Aga võidetud kihlveo ta-
su on siiani saamata."

Laulja ja helilooja 
Paulus on laval olnud 
vaat et sama kaua 
kui Eesti on taas 
iseseisev, tulles 
lavale koos va-
badusetuultega 
90ndatel. Kui-
das on tal õn-
nestunud nii 
kaua kuulajate 
südames püsi-
da? "Tuleb teha 
oma asja, ja nii 
hästi kui võima-
lik," ütles  Pau-
lus. "Ja võib-olla 
me tunnetasime 
pisut enne teisi, 
millised on rah-
va ootused." 

Väravatele uus 

Laulja sõnul ei to-
hiks aga noored vaba-
dust enesestmõistetava-
na võtta. "Noored, kel-
lega olen kohtunud kait-
seliidus, on väga isamaa-
lised ja olukorrast teadli-
kud," kinnitas ta. "Kõige 
suurem oht on siis, kui as-
ju hakatakse võtma iseene-
sest mõistetavalt."

tutust. "Ma hakkan alati pisut 
kihelema, kui jutuks tuleb kait-
se-eelarve kärpimine. Kindlasti 
on ühe vaba riigi tunnuseks ka 
korralik professionaalne kaitse-
väe orkester ja presidendilossi 
ees seisvad paraadmundris sõ-
durpoisid."

Perepäeval jagub lauluvälja-
kule nii sportlikke kui ka  mee-
lelahutuslikke tegevusi, mis so-
bivad ühtviisi suurtele ja  väi-
kestele. Väravad avatakse kella 
13. Lauluväljaku väravate va-
nad kassamajad saavad taasise-
seisvumispäeva auks uue kunsti-
pärase ilme koostöös Tartu kõr-
gema kunstikooli Pallas tudengi-
tega ja värvitootja Akzo Nobel 
Baltics AS-iga.  "Tudengid on 
välja töötanud kavandid, mis so-
bituvad lauluväljaku 
ajalooga ja 
kõne-
ta-

Kai MaranKai Maran
kai.maran@kai.maran@

da tähistamist pidulikumaks ja 
erilisemaks." 

Laste- 
ja spor-
dialal 
alga-
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Taasiseseisvumispäevaks 
valmiva külastuskeskuse 
museaalide seas on näiteks 
kõik öölaulupeod läbi käinud 
punkari teksatagi ja Urmas 
Alendri koduigatsuse tõttu 
lõhki löödud kitarri osa.

Külastuskeskus räägib hu-
vilistele loo lauluväljaku aja-
loost, laulvast revolutsioonist 
ning laulupidude ajaloost. Esi-
mene osa rajatavast keskusest, 
mäel asuv ja tudengite võistlus-
tööna valminud paviljon "As-
te" avati juuni keskel. Põhili-
ne näitusepaik asub aga laulu-
kaare siseruumides kokku 350 
ruutmeetril.

Elamuste sein
Taasiseseisvumine on külas-

tuskeskuse põhiteema pildis ja 
helis. Näiteks aitavad riigi taas-
sündi meenutada intervjuud. 
Kokku saavad huvilised külas-
tuskeskuses jälgida kolme lugu 
– laulvast revolutsioonist, laulu-
väljaku enda lugu ja laulupeo 
ajalugu. Muusika ja laulva re-
volutsiooni püsiekspositsiooni 
kuraatori Risto Lehiste sõnul  
on väljapanekul nn muusika-
liste revolutsionääride meenu-
tused ja videod. Ivo Linna, Tõ-
nis Mägi ja Justamendi kõrval 
veel ansambel Vanaviisi, Henry 
Laks jpt. "Palju isamaalisi laule 
on Rujalt ja Urmas Alendrilt," 
lausus Lehiste. "Väljapanekute 
hulgas saab muuhulgas näha ka 
Alendri kitarri pingutite pead. 
Kitarri enda lõi Urmas Rootsis 
vihaga puruks – kahjutundest, 
et oli sunnitud Eestist ära ole-
ma. Koduigatsus oli nii suur! 

Nagu ta ise ütles: kurat võtaks, 
ma armastan seda riiki!"

Rajatava keskuse töötajad 
kogusid inimestelt taasiseseis-
vumisega seotud esemeid, mi-
da saaks väljapanekus näidata. 
Nii lisandus kogusse näiteks kõi-
kidel öölaulupidudel osalenud 
punkari teksatagi. "Kui vana-
linnapäevade ajal noored pun-
karite eestvõttel linnasüdames 
laulma hakkasid, paisus rahva-
hulk sedavõrd suureks, et vana-
linnapäevade korraldajad suu-
nasid nad lauluväljakule," rää-
kis Lehiste. "Seal oli ruumi ja 
seal saadi rahulikult oma laule 
laulda. Toonane puhkeparkide 
direktsiooni direktor Rita Mä-
gar võttis nad heal meelel vastu. 
Poolpimeda laulukaare alla saa-
deti noortele eeslauljaks ansam-
bel Rodeo, kes samuti meelespi-
damist väärib. Punkarid, keda 
peetakse ka igasuguse riigikor-
ra vastasteks ja anarhistideks, 
panid korraks oma egod riiu-
lisse, aitasid öölaulupidusid käi-
ma tõmmata ja samas ka laulu-
väljakul korda hoida. Sündmu-
si jälgiti teraselt ja igasugused 
joomingud või pudelilõhkumi-
sed andnuks alust spontaansed 
kogunemised laiali ajada. Kord 
oli majas!"

Külastuskeskus hakkab pak-
kuma haridusprogramme õpi-
lastele, korraldama näitusi ning 
kohtumisõhtuid laulupidude ja 
laulva revolutsiooni sangarite-
ga. Kuid seal saab kuulata ka 
nö ajamasinaga tehtud kõne-
lusi, näiteks eri sajandite vest-
luskaaslasi. "Omavahel peavad 
dialoogi esimesel üldlaulupeol 
1869. aastal Tartus esinenud 
mees ja Tallinna lauluväljakul 
1988. aasta laulva revolutsioo-
ni esindaja," ütles lauluväljaku 

juhataja Urmo Saareoja. "Tu-
ristile, kes pole kunagi laulu-
peol käinud ja laulval revolut-
sioonil osalenud, annab neist 
päevist tunde kätte üks näi-
tuse põhiekspositsioone – ela-
muste sein. Elamuste seina ees 
tekib ruumiline taju, nagu sei-
saksid ise lauluväljaku ja sünd-
muste keskel. Nii saab näiteks 
viit isamaalist laulu kuulata."

Kordumatud hetked
Linnapea Mihhail Kõlvart 

tõdes, et lauluväljakule rajatav 
külastuskeskus pakub võima-
lust meenutada kõiki toonaseid 
sündmusi. "Laulupidude tradit-
sioon on lahutamatu osa meie 
kultuurist, ajaloost ja rahvus-
likust identiteedist," ütles ta. 
"Kuid lisaks sellele, et Tallin-
na lauluväljak ja laulukaar on 
laulupeo sümbol, on see paik 
olnud tunnistajaks ka meie lä-
hiajaloo pöördelistele hetkede-
le. Nende aastakümnetega on 
sirgunud juba uus põlvkond, 
kelle jaoks taasiseseisvumine 
ei ole vahetu kogemus, vaid 
ajalugu. Nii pakubki külastus-
keskus oma ekspositsioonide ja 
näitustega sarnaseid emotsioo-
ne nagu laulupidu – korduma-
tuid hetki ajaloos."

Külastuskeskuses hakkab 
teadusjuhina tööle ka ajaloola-
ne ja õigusteadlane, endine Põh-
ja-Tallinna linnaosa juht Pee-
ter Järvelaid. "Soovin, et kes-
kus peegeldaks inimestele taga-
si neid emotsioone, mis on seal 
kogetud," lausus Järvelaid. "Po-
le just tavaline, et ühel rahval 
on paik, mis suudab sümbolina 
ja tegelikkuses liita, hoida tra-
ditsioone, kuid samas tuua la-
vale muusikakultuuri uuenda-
jaid. See on revolutsiooni alguse 
paik, aga samas ka rahu ja sta-
biilsuse paik. See on koosole-
mise paik, aga samas ka vaid 
iseendaga olemise paik. Mõis-
tagi tuleb tähelepanu pöörata 
lastele ja noortele, kellest sõl-
tub meie iseolemise püsima jää-
mine, samuti neile, kes saavad 
lauluväljakult tubli annuse nos-
talgiat läbi oma isiklike koge-
muste. Täiesti eraldi suund on 
väliskülalised, kellele tuleb vä-
ga põgusa aja jooksul selgeks 
teha, mismoodi võib laulmine 
ühe rahva vabaks teha."   

Saareoja sõnul pole koroo-
nakriis ehitusplaane rivist väl-
ja löönud ja taasiseseisvumis-
päevaks saab lauluväljaku kü-
lastuskeskus valmis. Huvilistele 
avaneb see 31. augustil.

Kodulinna arengust huvita-
tud linlased on oodatud kuni 
24. augustini testkeskkon-
nas katsetama kavandata-
vaid Tallinna planeeringute 
registri veebilehe uuendusi 
ja andma tagasisidet. 

Registris avaldatakse kõik 
menetletavaid detailplaneerin-

guid puudutavad avalikud doku-
mendid ja uuendused on kavas 
registrisse sisse viia sügisel. Pro-
totüüp on kättesaadav aadressil 
https://tallinn-prototype.netlify.
app/. Tagasiside prototüübile on 
oodatud tagasisidevormi kaudu. 
"Enamik linlasi ei ole planeerin-
guspetsialistid, kuid detailpla-
neeringud mõjutavad kõigi elu-

keskkonda," ütles linnaplaneeri-
mise ameti juhataja Ivari Ranna-
ma. "Kui olulist infot selgemalt 
välja tuua, jõuab see rohkemate 
inimesteni. Lõpliku lihvi andmi-
seks vajame linnakodanike ak-
tiivset kaasalöömist." Kuigi pro-
totüübis kõik funktsionaalsused 
ei tööta, saab selles vaadata näi-
detena kavandatavate Pikaliiva 

69 ja Pae 1 detailplaneeringute 
dokumente, asendiplaane ja esi-
algseid visualiseeringuid. Proto-
tüübis on lisandunud planeerita-
va ala 3D-vaade ja uus tagasi-
sidevorm.

Kodanike mõtteid ja ette-
panekuid oodatakse aadressile 
lasnamae@tallinnlv.ee 24. au-
gustini.

Linn ootab tagasisidet planeeringute 
registri uuele lahendusele 

LAULJA PEARU PAULUS: 
Taasiseseisvumine tähendas 
mulle unistuste täitumist

Lauluväljaku külastuskeskus viib 
rännakule vabanemise aega 

Tule öölaulupeole!

• 20. augustil avab lau-
luväljak suureks 
kontserdiks vära-
vad kell 18. Öö-
laulupidu algab 
kell 19. 

• Üritus on kõigile ta-
suta, kuid vaja on soe-
tada Piletilevi kaudu tasuta 

pilet. Osaleda saa-
vad inimesed, kel 

on ette näidata 
vaktsineerituse, 
koroona läbipõ-
demise või 48 

tundi enne sünd-
must tehtud nega-

tiivse testi tõend. 

Taaskohtumise kontsert 
lauluväljakul 21. augustil
• Kell 17.30 Traffic
• Kell 19 2 Quick Start
• Kell 21.30 The Roop (Leedu)
• Päeva juhib telesaatejuht Er-

ki Sarapuu.

Külastuskeskuses saab tunda end täpselt nii, 
nagu viibiks taasiseseisvumise 

suursündmuste keskel.

vad perepäeval tegevused kell 
14.30. Toidutänav on avatud kel-
la 14-22. Üritusest saavad osa 
võtta Covid tõendi esitajad, kes 
on lõpetanud vaktsineerimis-
kuuri või  haiguse läbi põdenud. 

Kohapeal saab ka kiirtestida.
Kaitse- ja turvateemali-

se perepäevaga, Swingersi 
kontserdi ja ilutulestiku-
ga tähistab teletor-
nis taasiseseis-
vumise aas-
tapäeva 20. 

augustil Pi-
rita linna-

osa. "Juba 
kümnendat 
korda tähis-
tatakse Piri-
tal Eesti taas-
iseseisvumis-
päeva teletornis 
ja selle õuealal pe-

repäevaga," ütles 
linnaosavanem Tõnis 

Liinat. "Oodatud 
on kõik, keda 

huvitavad 
riigi ja 

kodu 

kaits-
misega 
seonduv 
ning Eesti iseseisvuse taasta-
mise sündmused."

Teletorni õuel saab vaadata 
militaartehnika näitust, avatud 
on lasketiir, näidislahingu peab 
kaitseliit. Päästeamet tutvustab 

tule- ja veeohutuse reegleid, 
näiteks saab suitsutel-

gis õppida tulekah-
ju korral liiku-

mist ja välja-
pääsu leid-
mist. Laste-
le pakutak-
se meister-
damisvõi-
malust – ava-

tud on volti-
mise töötuba. 

"Teletorni õuel 
kuulutab linnaosa-

valitsus välja ka täna-
vused Pirita kaunima koduaia 
konkursi võitjad," lisas Liinat.

Pirital esineb Swingers
Kehakinnitust saab Pirita 

sündmuse toidutänaval. Muusi-
kat teevad Kolga õpilaste an-
sambel Uurikad, laulustuudio Un 
Canto ja Laikre pereansambel. 
Kell 17 algab ansambli Swingers 
kontsert ja õhtul saab imetleda 
teletornist õhku paisatavat ilutu-
lestikku. Perepäev kestab kella 
12-18. Kõik tegevused teletor-
ni õuel on tasuta.

30 naisartisti teevad 20. 
augustil kell 15 koos teh-
nikaülikooli akadeemilise 
meeskooriga kummardu-
se vabale Eestile Toom-
peal Kuberneri aias (Los-
si plats 1a). Lavale astu-
vad Mari Jürjens, Naised 
Köögis, Anne Veski, Lii-
si Koikson, Liis Lemsalu, 
Anett, Anna Pärnoja, Bir-
git Sarrap, Tanja Mihhai-
lova-Saar, Dagmar Oja ja 
Kaire Vilgats, Tuuli Rand 
ja Kristel Aaslaid, Eve-
lin Võigemast, Rita Ray, 

Lenna, Swinging Sis-
ters, Elina Born, Lau-
ra Prits, Getter Jaani, 

Elerin, Inga, Rahel ning 
Kadri Voorand. Tasuta pääs-

meid on 500 ja neid saab soeta-
da Piletilevist.

Kuberneri Kuberneri Kuberneri 
aias teeb Eestile aias teeb Eestile aias teeb Eestile 

kummarduse kummarduse kummarduse 
30 naislauljat.30 naislauljat.30 naislauljat.

"Juba poisikesena sõlmisin kihlveo, et 
Eesti saab vabaks," ütles Pearu Paulus. 

"Paljud muidugi ei uskunud seda ja võidetud 
kihlveo tasu on mul siiani saamata."

14.30. Toidutänav on avatud kel-
la 14-22. Üritusest saavad osa 
võtta Covid tõendi esitajad, kes 
on lõpetanud vaktsineerimis-
kuuri või  haiguse läbi põdenud. 

Kohapeal saab ka kiirtestida.
Kaitse- ja turvateemali-

se perepäevaga, Swingersi 
kontserdi ja ilutulestiku-
ga tähistab teletor-
nis taasiseseis-
vumise aas-
tapäeva 20. 

augustil Pi-
rita linna-

osa. "Juba 
kümnendat 
korda tähis-
tatakse Piri-
tal Eesti taas-
iseseisvumis-
päeva teletornis 
ja selle õuealal pe-

repäevaga," ütles 
linnaosavanem Tõnis 

Liinat. "Oodatud 
on kõik, keda 

huvitavad 
riigi ja 

kodu 

misega 
seonduv 
ning Eesti iseseisvuse taasta-
mise sündmused."

Teletorni õuel saab vaadata 
militaartehnika näitust, avatud 
on lasketiir, näidislahingu peab 
kaitseliit. Päästeamet tutvustab 

tule- ja veeohutuse reegleid, 

vused Pirita kaunima koduaia 
konkursi võitjad," lisas Liinat.

Pirital esineb Swingers
Kehakinnitust saab Pirita 

sündmuse toidutänaval. Muusi-
kat teevad Kolga õpilaste an-
sambel Uurikad, laulustuudio Un 
Canto ja Laikre pereansambel. 
Kell 17 algab ansambli Swingers 
kontsert ja õhtul saab imetleda 
teletornist õhku paisatavat ilutu-
lestikku. Perepäev kestab kella 
12-18. Kõik tegevused teletor-
ni õuel on tasuta.

augustil kell 15 koos teh-

Kadri Voorand. Tasuta pääs-
meid on 500 ja neid saab soeta-
da Piletilevist.

Kuberneri Kuberneri Kuberneri 
aias teeb Eestile aias teeb Eestile aias teeb Eestile 

kummarduse kummarduse kummarduse 
30 naislauljat.30 naislauljat.30 naislauljat.

"Juba poisikesena sõlmisin kihlveo, et 
Eesti saab vabaks," ütles Pearu Paulus. 

"Paljud muidugi ei uskunud seda ja võidetud 
kihlveo tasu on mul siiani saamata."
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Vale kaldega duširuumipõ-
randad. Kuumaga "üles paiste-
tavad" aknad. "Lainetav" par-
kett. Vaatamata lubatule siiski 
puuduvad parkimiskohad. Sel-
line oli glamuurselt müüdava-
te uute korterite varjupool juba 
aastaid enne, kui algas praegu-
ne uusarenduste ostulaine. 

Kui jõukas soomlane 2012. 
a Suur-Patarei tänava noobel-
rajooni uude majja ligi 300 000 
euro eest korteri oli soetanud, 
ei osanud ta muidugi aimata, et 
enda õiguse pärast parkimisko-
hale tuleb arendajaga hakata ko-
hut käima. Veelgi enam – täna-
seks on soomlasest härrasmees 
meie hulgast lahkunud, aga koh-
tuasi kestab. Korter on pärandu-
seks jäänud tema abikaasale ja 
pojale,  tuntud tehnoloogiaette-
võtjale. Päranduseks jäi ka koh-
tuasi ning seda aetakse visalt. 
Kogu asi on kestnud ligi ühek-
sa aastat, sest veebruaris saatis 
riigikohus selle tagasi maakoh-
tule – uuele ringile, uueks läbi-
vaatamiseks.

Kahe parkimiskoha 
asemel poolteist

Juhtum on kurioosne selle 
poolest, et algul lootis hageja 
Markku Viljo Tapani Kurki as-
jale kiiret ja selget lahendust – 
pealtnäha oli asi ju lihtne. Soom-
lane oli tasunud korteri juurde 
kuuluva kahe, 12,1 m2 parki-
miskoha eest kokku 26 000 eu-
rot. Siis aga ilmnes, et need par-
kimiskohad on ettenähtust väik-
semad – teisisõnu, sinna mahtus 
vaid üks auto ja ruumi jäänuks 
veel mootorrattale. Seega nõu-

dis Kurki arendajalt ühe parki-
miskoha hinda ehk 13 000 eurot 
tagasi. Kinnisvaraarendaja oma-
korda õigustas, et müüs kohad  
kliendile soodushinnaga. 

Riigikohtunik Ants Kulli mee-
lest võinuks kogu sellele loole 
riigikohtus tänavu veebruaris 
joone alla tõmmata. Soome pe-
rekonnale tulnuks tema arvates 
kinnisvarafirmalt 13 000 eurot 
välja mõista. Samal ajal kui tei-
sed kohtunikud otsustasid saata 
asja tagasi maakohtusse, uuele 
arutlusringile, kirjutas Kull eri-
arvamuses, et lisatõendite nõud-
mine hagejatelt on "elukauge ja 
asjakohatu".

Varjatud vead lähevad 
kalliks

Kohtuveskid jätkavad jahva-
tamist ja juhtum Soome pere-
konna korteri parkimiskohaga 
liigitub juriidilises keeles rubriiki 
"varjatud vead". Korterit arenda-
jalt vastu võttes ei taibanud ost-
ja minna parkimiskohti mõõdu-
lindiga üle mõõtma. Samamoo-
di ei taipa enamik, kes arenda-
jalt või maaklerilt oma korteri 
vastu võtavad, seda enne vas-
tuvõtuakti allakirjutamist põh-
jalikult läbi uurida. 

"Korter antakse ostjale sa-
geli õhtul, kui too on väsinud, 
või kiiruga, kui ostja tuleb ko-
hale oma tööajast," räägib kin-
nisvarahaldur Hendrik Unger-
son. "Mina ostjana paluksin en-
ne ülevõtmist kasvõi aknad tol-
must puhtaks pesta. Kui raami-
del või klaasidel leidub kriipse-
kraapse, mida tolm varjab, võib 
ehitaja alati öelda, et need on 
sinna hiljem tekkinud. Kui oste-
tav auto uuritakse tavaliselt igas 
mõttes peensusteni läbi, justna-
gu luubiga, siis uut korterit soe-
tades seda sageli ei osata või ei 
taibata teha. Kasvõi uute aren-
duste puhul pole seega problee-
miks mitte niivõrd ehituspuudu-

Virkko 
Lepassalu
virkko.
lepassalu@
tallinnlv.ee

"Kui ostetav auto uuritakse tavaliselt peensusteni lä-
bi, siis uut korterit soetades seda sageli ei osata või ei 
taibata teha," räägib kinnisvarahaldur Hendrik Unger-
son. Suur osa uusarenduste korteritest müüakse ma-
ha väiksemate vigadega ning kui näiteks parkett põ-
randal hakkab lainetama alles pärast garantiiaja lõp-
pu, seisab ees kulukas remont oma kulu ja kirjadega.

KINNISVARAHALDUR: Inimesed uurivad uut autot luubiga, 
kümme korda kallim korter ostetakse sageli aga pimesi

minna," räägib 
Sults. "Sama lugu on rõduuste-
ga – ühel majal sai 20 rõduust 
niimoodi järjest ära vahetatud. 
Ja klient näiteks küsib, et miks 
uks või aken ei avane. Aga selle 
pärast ei avanegi, et tume ma-
terjal kuuma käes paisub eriti."

Uute korterite põrandad pa-
kuvad samuti vigade klassikat. 
Kas põhjuseks oli vahepeal ehi-
tustel massiliselt askeldanud vä-
lismaine odavtööjõud või mida-
gi muud, aga parketi alla on sa-
geli valatud laineline betoonpõ-
rand. Selle tõttu hakkab oma-
korda parkett ajapikku laine-
tama. 

"Kuigi arendaja ei pruugi keel-
duda garantiiajal põranda korda 
tegemisest, tuleb kliendil ikka-
gi enda kulu ja kirjadega toad 
mööblist tühjaks teha, mööbel 
võib-olla veel kuhugi minema 
vedada, ja siis tagasi tuua," sõ-
nab Sults. 

sed, mida ju tõesti sageli esineb, 
vaid just inimeste teadlikkus. Tu-
leb ikkagi korteri ostmisel süve-
neda ja eeltööd teha, mitte aren-
dajalt võtmed pimesi vastu võtta."

Lihtsalt öeldes on korteriostjal 
võimalik keelduda niikaua kor-
terit vastu võtmast ja arendaja-
le või ehitajale pinda käia, kuni 
viimanegi väike viga korda teh-
tud. Hilisemad vead – eriti kui 
need leitakse pärast kaheaastast, 
asjaõiguses nõutavat  garantiipe-
rioodi – lähevad rahaliselt kal-
liks. Sageli ajavad inimestel pea 
segi ka kaunilt esitletavad näi-
diskorterid.

Toonase nimega Tallinna Teh-
nikaülikoolis uuriti uusarendus-
te ehituskvaliteeti põhjalikumalt 
viimati 2013. aastal. Valimisse 
oli võetud 41 korterelamut val-
mimisaastatega 2000-2010. See-
ga saadi ülevaade enne kinnis-
varabuumi ja pärast buumi lõp-
pu valminud eluasemete ehitus-
kvaliteedist. 

84% puhul neist uutest hoo-
netest leidus tellijale üleandmisel 
vigu. 80% tulenes halvasti teh-
tud ehitustöödest. Ülejäänud ki-
vid võis lennutada kas projektee-
rija kapsaaeda või siis oli tellija 
esitanud sellised soovid, et saa-
di vigane tulemus. Erinevalt nõu-
kogude ajast ei kasutata tänapäe-
val tüüpprojekte, vaid unikaalla-
hendusi, mis omakorda suuren-
dab vigade võimalust.

Saatan peitub detailides
Üks toonase uuringu eestve-

dajatest, professor Roode Liias 
kommenteerib täna, et ehkki see 
veaprotsent võib ju tunduda jah-
matav, ei tasuks üle dramatisee-
rida. "Tuleks rääkida siiski mitte 
rahvakeeles ehitusvigadest, vaid 
puudustest," ütleb ta. Kusagilt 
on liistud puudu, mõni aken või 
uks ei käi korralikult kinni-lah-
ti, kusagile tekivad paratamatu 
vajumise tõttu praod jne. Valda-
valt parandatakse sellised vead 
kaheaastase garantiiaja käigus 
või lõpus.

Ehitusasjatundjad möönavad, 
et  kindlasti vajaksime uuemat 
uuringut uusarenduste korterite 
kvaliteedist. Seda alates parki-
miskohtade mõõtude vastavusest 
standardile kuni korteri viimist-
luse pisiasjadeni. Tähelepanuta ei 
tohiks jätta sedagi, et ega majad 
pole liiga üksteise otsa topitud, 
nii et seal vahel jalakäijad ja au-
tod õieti liikuma ei mahu. 

Ehituseksperdid viitavad ku-
luaarivestlustes, et taolised uurin-
gud on ebamugavad. Need riiva-
vad paratamatult paljude ärihuvi-
sid. Nii sattusid teadlased 2013. 
a uuringu järel teatava surve al-
la. Ühelt poolt tahtsid arendajad 
teada, kes täpsemalt olid sattu-
nud teadlaste nn musta nime-
kirja. Teisalt tundsid suurt huvi 
kliendid-korteriostjad.  

Eksperdid tunnistavad, et tõe-
näoliselt leitaks äsjavalminud 
arendustelt tänagi meeletu hul-
ga vigu. Kas just 84%-l, aga ka 
mitte palju vähem. Kuid elu on 
liikunud paremuse suunas selles 
mõttes, et kõik suured või ni-
mega ehitajad püüavad võimali-

kult palju klien-
dile vastu tulla 
ja asjad garantii 
korras korda te-
ha. Teisalt – kui 
viga avastatak-
se pärast garan-
tiiaja lõppu, na-
gu sageli juhtub, 
seisab kliendil en-
dal ees rohkem 
või vähem kulu-
kas parandamine. 

Korteriostu ka-
vandavaid kliente 
nõustavad ehitus-
asjatundjad ehk 
sõltumatud ehitus-
konsultandid. Neil 
on igal juhul käed-
jalad tööd täis. Kui 
korteriostjal endal pole aega või-
malikke varjatud vigu otsida, 
võib ta palgata konsultandi. Sa-
malaadset teenust pakutakse au-
tode ostmisel. 

Konsultandid-ehitusasjatund-
jad teavad suurepäraselt, et saa-
tan peitub detailides.

Moodsad, kuid avanematud 
uksed-aknad

"Kõige kallimad probleemid 
tulevad välja saunades ja duši-
ruumides," räägib ehituskonsul-
tant Marko Sults. "Näiteks kal-
ded pole nõutavad ja vesi ei voo-
la ära. Mõne aja möödudes või-
vad tulla põrandaplaadid lahti."

Veel teevad peavalu näiteks 
moodsalt mustade raamidega 
aknad. "Tume pind võtab päi-
kest ligi, plastraamid kuumene-
vad üle ja hakkavad painduma 
ning klaaspakett võib puruks 

Ehitajatel on käed-jalad tööd täis: eriti eelistavad uusi kortereid vane-

matele eluasemetele just noored pered. Scanpix

Kinnisvarahaldur Hendrik Ungersoni arvates on paljud korteriostjad ise süüdi, kui peavad hiljem rahakotti kurnavate ehitusvigadega silmitsi seisma. Kui ikka ei viitsita omandatavat 
eluaset põhjalikult enne ostmist läbi uurida ja võimalikku praaki otsida, kasutavad arendajad seda ära. Albert Truuväärt

Tarbijavaidluskomisjon lahendab aastas 
kümneid ehituskonflikte
Korteri ostjal on arendaja 
peale, kui see ei soovi 
näiteks mõnda puu-
dust korda teha, või-
malik kaevata tarbi-
jakaitsele ja tehnilise 
järelevalve ametisse 
(TTJA). Kuid sealt 
saadav otsus on vaid 
soovituslik, mitte aga 
arendaja jaoks kohustuslik.

TTJA tarbijavaidluste komisjoni 
sekretariaadi juhataja Veiko Kopamehe 
sõnul on kinnisasjade ja ehitustega 
seotud vaidluste arv viimasel aastal 

kasvanud. Vaidlustes langetab 
otsuse tarbijavaidluskomis-

jon. Mullu leidis aset 30 
sellist vaidlust. Tuleb aga 
arvestada, et eksperdi 
või valdkonnaspetsialisti 
arvamus tuleb oma kulu 

ja kirjadega tellida ning li-
sada, sest komisjon tasuta 

ekspertiise ei tee. "Keerulise-
mate vaidluste lahendamiseks 

on mõnikord mõistlik kohe kohtusse 
pöörduda, sest TVK otsused ei ole 
sundtäidetavad ja nad on pooltele soo-
vituslikud," ütles Kopamees.



KINNISAVARA •  16. august 2021  •  7

KINNISVARAHALDUR: Inimesed uurivad uut autot luubiga, 
kümme korda kallim korter ostetakse sageli aga pimesi

Aknapaledesse kuivavad 
praod on samuti tavaline. 

"Kortermaja pannakse püs-
ti 7-8 kuuga, selle aja jooksul ei 
jõua niiskus segudest-plokkidest-
pahtlitest välja kuivada ja siis te-
kivadki praod," räägib Sults, et 
osa vigu on paratamatud ja tin-
gitud kiirest ehitustempost. Sa-
muti pole aega ehitusel vajuda 
lasta. Teatav vajumine on aga 
normaalne.

"Ideaalis peaks vundament 
seisma enne ehituse jätkamist 
ühe aasta ja müüritis omakorda 
ühe aasta, aga niimoodi ehita-
des minnakse pankrotti," mui-
gab Sults.  

Kokkuvõttes on arendustes 
alati kõige rohkem probleeme 
akende ja põrandatega. Sõltuma-
tud ehituskonsultandid ei asu ta-
valiselt kellegi poolele – ei aren-
daja ega kliendi. Kui korteriost-
ja soovib, koostavad nad pärast 
uuringut kiretu raporti ostetava 
korteri võimalike puuduste koh-
ta ja tõstavad kaabut.

Millal kipsplaat 
minevikku vajub?

Nii Sults kui ka tema kolleegid 
möönavad üldiselt, et hinnatase 
on tõusnud kõrgustesse ega vas-
ta kvaliteedile. 2000-3000 euro 
eest ruutmeetri kohta ootaks aga 
märksa kvaliteetsemat ehitusma-
terjali kui praegu tavaliselt ka-
sutatakse. Kõige odavamad uk-
sed, odavad plastraamidega ak-
nad. Kipsplaat liigub minevikku 
samuti väga visalt.

Juhtumid, kus parkimiskoha 
pärast arendajaga võideldakse, 
pole samuti sugugi haruldased. 

"Ostetakse näiteks suure hur-
raaga kallis korter, aga siis avas-
tatakse, et lubatud parkimiskoh-
ta pole ikkagi saadud," toob üks 
kinnisvarakonsultantidest näite.

Omaette teema ja peavalual-
likas on koduostjaid nõustava-
te konsultantide jaoks veel nuti-
majad või nn targad majad. Võib 
tunda ahvatlevana ise korteri 
ventilatsiooni, tubade valgust ja 
õhuniiskust reguleerida. Teisalt 
vajaks sisekliima kujundamine 
eelteadmisi, et mitte öelda kooli-
tust. Lõpuks tuleb ka kallite nu-
tiseadmete hooldus ja paranda-
mine endal kinni maksta – asja-
olu, mida korterit ostes ei pruu-
gita endale teadvustada.

Korteriostja võimalused en-
nast kaitsta, kui korter on ehita-
jalt või arendajalt vigadega vastu 
võetud, on üsna piiratud. Garan-
tiiajal või selle lõpus saab nõuda 
ehitajalt katkiste kohtade korda-
tegemist. Hiljem võib veel pöör-
duda tarbijavaidluste komisjoni, 
mille otsused on kahjuks vaid 
soovituslikud, või võtta ette koh-
tutee – kui kahjud on suuremad. 

Mõistagi saaks paljusid häda-
sid eos ära hoida – kui inimesed 
pisutki süveneksid. 

"Korterit ostetakse sageli pi-
mesi, aga nõnda ei tohiks," too-
nitab kinnisvarahaldur Hendrik 
Ungerson. "Hiljem saab maja-
haldur kõva mahvi ja tegeleb 
pretensioonide n-ö menetlemi-
sega. Ühe 14 korteriga ridama-
jaga oli mul rohkem probleeme, 
kui üle saja  korteriga elamuga, 
nii et lootus, et väikesi elamuid 
ehitatakse suurtest hoolsamalt, 
ei pea sugugi paika." 

Kinnisvarahaldur Hendrik Ungersoni arvates on paljud korteriostjad ise süüdi, kui peavad hiljem rahakotti kurnavate ehitusvigadega silmitsi seisma. Kui ikka ei viitsita omandatavat 
eluaset põhjalikult enne ostmist läbi uurida ja võimalikku praaki otsida, kasutavad arendajad seda ära. Albert Truuväärt

Pirita Südame-
apteegis avati 
vaktsineerimis-
punkt
Pirita Keskuse Südameaptee-
gis (Merivälja tee 24) saab 
Covid-19 vastu kaitsepookida 
kahedoosilise Moderna vakt-
siiniga. Teist korda tuleb vakt-
sineerida nelja nädala pärast, 
kaitsesüsti täpse aja saab 
teada esimese doosi tegemi-
se ajal.  Pirita Südameaptee-
gis vaktsineerib Confido, ko-
hal on õde ja assistent. Tasuta 
vaktsineerima on oodatud 
kõik alates 12. eluaastast, 
kaasas peab olema ID-kaart 
või pass. Vaktsineerida saab 
nii eelregistreerides kui ka ela-
va järjekorra alusel. Vaktsi-
neerimispunkt on avatud T-R 
kl 16-19 ning L-P kl 12-15, lisa-
info tel 623 7482.

Kristiines 
algas Käo 
tänava remont
Käo tänaval Nõmme tee ja 
Kajaka tänava vahel alustati 
teeremondiga, mille käigus 
uuendatakse sõidutee, sade- 
ja veetorustik ning korrasta-
takse haljastust ja liikluskor-
raldusvahendeid. Lisaks on 
remont käimas mitmetel 
Nõmme tee kandi tänavatel. 
Ehitustöid teostab Santeks 
Masinad OÜ, need lõpevad 
novembris ja maksumuseks 
kujuneb 58 500 eurot.

Eesti keele õpe 
linlastele
Eesti pensionäride ühendus-
te liit jätkab alates septemb-
rist eesti keele õpet vene 
keelt emakeelena kõneleva-
tele eakatele tallinlastele. 
Õppetöö toimub Sõle 40 
(bussid 40, 72 ,66, 26 Nisu 
peatus) esmaspäeviti  ja kol-
mapäeviti algusega kell 10. 
Kursused toimuvad linnava-
litsuse Kodurahu programmi 
toel. Info ja registreerimine 
tel 652 5499.

Üle 130 
Lasnamäe üle-
käiguraja saab 
erivalgustuse

Lasnamäel vahetatakse välja 
136 ülekäiguraja valgustus Ki-
vila, Kärberi, Ümera, Sinimäe, 
Paekaare, Mahtra ja Raadiku 
tänaval,  Osmussaare ja Ussi-
mäe teel ning Narva maan-
teel. Mõnes kohas  on uus val-
gustuse lahendus juba valmi-
nud. Valgustust vahetab Elero 
AS.

Laest tilkus vett, ehitaja parandas 
vigu neli aastat
Praegu Sõpruse puies-
tee ühe uue korter-
maja juhatusse kuu-
luva Joel Jesse sõ-
nul ulatuvad tema 
kogemused seo-
ses uute majade 
ehituskvaliteediga 
seinast seina. Kui eel-
mises elukohas peeti 
aastate viisi arendajaga läbi-
rääkimisi, et vead korda tehtaks, siis 
praeguses uues kortermajas on kõik 
ideaalilähedane.

Jesse esimene kogemus uue korter-
maja ühistu juhatuses kujunes üsna 
võitluslikuks. Samamoodi Mustamäel 
asunud hoonel, mis sai kasutusloa 
2008. aastal, lasid vett läbi nii hoone 
enda kui parkla katus. Üsna ilmselt oli 
arendaja valinud lahenduse, mis ehitajal 
üle jõu käis: parkla moodne murukatte-

ga katus oli ühtlasi ette nähtud laste 
mänguväljakuks. 

Korterite laest tilkuv vesi oli 
märksa hullem – nagu ka asja-
olu, et vihmavesi pääses rõdude 
kaudu fassaadi rikkuma. Ehitaja 
oli väga viisakas ja muudkui re-

montis, nii neli aastat järjest. Lõ-
puks elanikel kannatus katkes, 

ühistu palkas eksperdi ja Jesse sõnul 
viidi asi lõpuks kohtusse. Seal sõlmiti 
kompromiss, et kõik katkised kohad 
saaksid lõpuks korda. Kohtuskäigul oligi 
ilmselt otsustav mõju, et ehitaja kõik ära 
klaaris.

"Praegusest uuest korterelamust, 
mille juhatusse kuulun, saan ehituskva-
liteedi mõttes aga küll rääkida ainult üli-
võrdes," lausus Jesse. "Üldiselt peab 
vaidlustes ehitaja või arendajaga ikkagi 
olema ühistu juhatus see eest vedav 
jõud."

Riigikohus: tülikas naaber siiski ei kuulu 
varjatud puuduste hulka
Eelmisel aasta mais olnuks riigikohtul 
võimalik langetada oluline otsus, et 
kui korteriostja eest on maha vaiki-
tud naabri konfliktsus, siis on see 
varjatud puudus, mille eest võib 
müüjalt osa raha tagasi nõuda. 
Riigikohus otsustas siiski, et 
kellegi konfliktsus või tülinorija-
lik iseloom on liiga subjektiivne 
hinnang, et seda seadusega ära 
määrata.

Kohtuvaidlus puudutas ühte vane-
mat elamut Nõmmel, kuhu teisele kor-
rusele ostis korteri noor pere. Kohtuot-
susest võib lugeda, et "2017. a oktoob-
ris viskas alumine naaber hagejat mu-
da ja õllega" ning sama aasta novemb-
ris ründas uustulnukaid alumiste 
naabrite koer. Tülli mindi ka veel põhju-
sel, et äsja korteri ostnud soovisid ühi-
selt katuse ära remontida ja krundilt 
mõned ohtlikud puud maha võtta. Va-
nemad asukad aga ei soovinud maja 
remontimisel ega aiakorda tegemisel 
kaasa lüüa.

Korteri ostnud noor pere leidis, et 
neid on petetud, sest korteri müüja tea-

dis suurepäraselt, kui raske iseloomuga 
on naabrid.  Riigikohus ot-

sustas siiski, et kellegi 
tülikus või konflikt-

sus on liiga subjek-
tiivselt määratle-
tav, ja jättis ka kor-
teri hinna vähen-
damiseks 37 500 

eurot korteri eelmis-
telt omanikelt hagejate 

kasuks välja nõudmata.
Kui nüüd, enam kui aasta pärast riigi-

kohtu otsust vestelda hagi algatanud 
noore ettevõtjaga, võib tema häälest 
kuulda solvumise noote.  Võib eeldada, 
et tema  ja ta elukaaslane ei olnud kau-
geltki ainsad omataolised. Naabrite pä-
rast oldi seda korterit ka varem mitu 
korda maha müüdud. Kui vigadega auto 
ostjal on võimalik taolistes olukordades 
tarbijakaitselt vm abi saada, siis korteri 
ostjat ei kaitse taolistes olukordades 
keegi. Kõigele lisaks läks õiguse otsimi-
ne maksma veel ligi 5000 eurot menet-
luskuludena.

Ehitaja Raivo Rand: tuntud ehitajatele on 
nende hea nimi kallis
"Ma ei tea ühtegi hoonet, 
kuhu paratamatu vaju-
mise tulemusena ei te-
kiks mõnda pragu," üt-
leb kogenud ehituset-
tevõtja Raivo Rand, 
kelle sõnul tagab tun-
tud ehitaja nimi siiski 
ühtlasi kvaliteedi.

"Kuigi praegugi leidub turul 
uusarendusi kvaliteedi poolest seinast 
seina, taolisi papist maju nagu kohati 
2007. a, enam ei ehitata," lausub Raivo 
Rand. "Suured arendajad ja ehitusfir-
mad – aga sageli ehitajad ise ongi üht-
lasi arendajad – püüavad üldiselt taset 
hoida. Nad ei lase objektile mehi, kes 
oma tööd teha ei oska. Ehitusjäreleval-

ve peale siin ei maksa väga loota – 
see on muutunud pigem büro-

kraatlikumaks, aetakse paberi-
tes näpuga järge. Kindlasti lei-
dub veel selliseid arendajaid, 
kes püüavad võimalikult oda-
valt teha, ja ohukoht on siin, et 

ehitusmaterjalide hinnad on vii-
masel ajal tõusnud. Nii et kõik sõl-

tub lõpuks ehitaja enda tahtmisest 
oma asja korrektselt teha."

Raivo Ranna sõnul on aga nimega 
ehitajal või arendajal alati lihtsam klien-
dile vastu tulla ja võimalik veakoht ruttu 
korda teha – selle asemel et taluda 
näiteks häbistamist sotsiaalmeedias.  
Hea nimi maksab rohkem kui kokku-
hoid kliendi arvelt.
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Pärast eriliselt sooja ja päikselist suve terendab eelole-
vas sügises ka murelikkuse noote. Kas koroonaviiru-
se uus laine sulgeb taas ühiskonna või suudame me 
oma mõistlike valikutega seda ennetada?

Läbi kahe eelmise õppeaasta kulgenud koolide kinni-
lahti-kinni-lahti "mäng" tõi endaga kaasa lüngad laste ha-
riduses ning nendest kahtlemata veelgi traagilisemaks osu-
tunud mõjud vaimsele tervisele. Sealjuures mitte ainult las-
tele, vaid ka nende vanematele – valdavalt emadele –, kes 
kogu oma muu kohustustekoorma kõrval pidid suutma hea 
seista laste õppimise, liikumise ja tujutõstmise eest. Mind 
ennastki kimbutas lakkamatu ärevus teadmatuse tõttu, kas 
lapsed saavad kooli, kas kodukontor toimib ja immuunsüs-
teem jaksab võidelda. Selle stsenaariumi kordumisele ei 
peaks vastu ilmselt kellegi tasakaalukus.

Niisiis oleme küllap kõik ühel meelel valitsuse ja tervi-
seametiga, et koole tuleb hoida avatuna ka siis, kui viiruse 
leviku tase on kõrge. Selle peamiseks eelduseks on koroo-
navastane vaktsineerimine, ja seda mitte üksnes õpetajate, 

vaid ka õpilaste osas.
Mul on põhjust uhkust 

tunda oma 17-aastane tütre 
üle, kes jaanipäeva järel va-
hetusaastalt Hispaanias naas-
tes palus peaaegu et esimese 
asjana broneerida talle vakt-
sineerimisaeg. Tänaseks on 

neiu saanud teisegi süsti – nagu ka enamik tema kaaslasi. Ne-
mad kuuluvad 14 protsendi hulka 12-18-aastastest, kel vaktsi-
neerimiskuur lõpetatud. Kehvemini läks tütre kahel sõbrannal, 
kes suvises sündmuste- ja suhtluskeerises kuskilt kurja viiruse 
külge said ning noorte kohta suhteliselt raskelt põdesid. Olgu-
gi tervenemisest möödas juba ligi kaks kuud, kurdavad mõle-
mad, et enesetunne pole veel kaugeltki endine.

Võimalus kaitsepookida ka alla 16-aastaseid tekkis alles 
juuni keskel, kuid nüüd on protsess intensiivselt käima lü-
katud: augusti lõpul tuuakse vaktsineerimisvõimalused kätte 
kodukooli, elukoha lähedasse kooli või piirkonnakooli. Süs-
ti saama on oodatud ka pereliikmed, sest kõik me teame: 
praegu leviv delta tüvi on sedavõrd nakkav, et kui keegi 
jääb tõvevoodisse, ei pääse enamasti ka kodused.

Mis puutub süsti kõrvalmõjude hirmudesse ning väitesse, 
justkui üritataks inimesi vaktsineerima 
manipuleerida, tasub vahelduseks luge-
da kirjeldusi pikka Covidit põdenutelt. 
On suur vahe, kas taluda vaktsiinijärg-
set lühiajalist palavikku või kuid kest-
vaid haigustüsistusi, mis algavad üle-
üldisest kurnatusest ja lõpevad kopsu-
kahjustuste, südamepõletiku ja ajute-
gevuse häiretega.

Vastutuse võtmine on üks täiskas-
vanud inimese tunnustest. Kuna täis-
kasvanud inimene võtab vastutuse, on 
tal ka rohkem võimalusi ja vabadust.

Kaitsesüstiga 
valid vabaduse

Krista Kiin, 
toimetaja

Väljaandja Tallinna linnakantselei

Toimetus Toompuiestee 35, Tallinn

Peatoimetaja Maarja-Liis Arujärv

Tegevtoimetaja Oliver Õunmaa

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

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

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

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

Tellimine, tellimuste tühistamine, kandemured 661 6616

Kui keegi jääb tõve-
voodisse, ei pääse 
enamasti ka kodused.

Lea Eisen
lea.eisen@tallinnlv.ee

"Kui me oleks töid veel eda-
si lükanud, siis oleks müür 
osaliselt lagunenud ja alla 
kukkunud," tõdes Tallinna 
linnaplaneerimise ameti 
muinsuskaitse osakonna 
kunstimälestiste peaspet-
sialist Eero Kangor. 

Viimati korrastati Toompea 
müüri üheksakümnendate aas-
tate lõpus – 20 aastat ongi see 
aeg, mille jooksul loodus tungib 
tugimüüri. "Töömehed näitasid, 
et kohati on puud, mis müü-
ri peale kasvanud, 8-10-senti-
meetrise läbimõõduga," rääkis 
Kangor. "Kui me läheme eda-
si Nunne tänavale ja vaatame 
üles Patkuli trepi poole, kus 
need tööd on tegemata, siis seal 
on taimestik ja puud nii voha-

ma läinud, et taoline töö tu-
leb järgmisel aastal ette võtta, 
kui muidugi vahendeid ja või-
malusi on."   

Kangori sõnul kasutatakse 
müüride puhastamisel ka veidi 
keemiat, et taimi hävitada. "Kui 
nüüd vaadata seda lõiku, mis on 
Stenbocki maja all, siis on juba 
näha üksikuid kohti, kus oleks 
vaja taas puhastama minna – 

nendest töödest on möödunud 
vaid kolm aastat."  

Kangor selgitas, et nad on 
Kesklinna valitsusega koos-
töös proovinud veidi vähenda-
da puid, mis ühest küljest var-
javad Toompead ja Toompea 
tugimüüri, olles teisest küljest 
müüride saaste tekitajaks. Kind-
lasti on see ka turvalisuse mõt-
tes vajalik, sest ega kellelegi ei 

meeldi põõsaste rägastikus jalu-
tada.  "Toompea tugimüüri ja-
lamil olev jalgtee vajaks kind-
lasti korrastamist ja seegi on 
koostöös Kesklinna valitsuse-
ga linnaplaneerimisametil lähi-
aastatel kavas," lausus Kangor. 
"Muidugi, kui tugimüüri pide-
valt hooldada, võib-olla käia 
lausa igal aastal alpinistidega se-
da puhastamas, siis saaks müü-
ri hoida kogu aeg nii puhta, et 
hoolduse ajavahemik oleks pi-
kem – siis oleks muidugi sood-
sam, toredam ja ilusam." 

Türgi tiib ja Türgi tiiva trepp 
tehti korda 2019. ja 2020. aastal. 
"Trepi seisukord oli juba inimes-
tele ohtlik, astmete alt oli kõik 
lagunenud ning olukord viimse 
piiri peal," rääkis Kangor. "Ar-
vasime, et viimati tehti treppi 
korda 40 aastat tagasi. Nende 
tööde tegemiseks oli jälle vii-
mane aeg."

Toompea müüride korrastamine päästab suurest varingust

20. augustil kl 9.30-20 toimuvad 
Pirital Lauri Ausi mälestussõit, 
Balti keti velotuur ja TTP noor-
tetuur, seal ajal on piiratud auto-
liiklust ja parkimist ning muude-
tud ühissõidukite peatusi. Kõik 
elanikud pääsevad küll koju ja 
sealt välja, kuid arvestama peab 
võimaliku ooteajaga.

Kell 9-20 on sõidukitele sule-
tud Pirita-Kose-Kloostrimetsa 
ringrada, Pirita teel Rummu 
teest kuni Kloostrimetsa teeni 
on osaliselt suletud linna suun-
duv teine sõidurada. Kesklinna 
tasub sõita Pärnamäe tee, Nar-
va mnt ja Laagna tee kaudu. 

Bussid nr 1A, 8, 34A ja 38 ei 
peatu Pirita teel linnast väljuval 
suunal Rummu peatuses, nr 1A 
ja 8 Pirita peatus Merivälja teel 
linnast väljuval sõidusuunal on 
ajutiselt pärast Kloostrimetsa 
tee ristmikku.  Busside nr 34A ja 
38 Pirita peatus linnast väljuval 
sõidusuunal on Kloostrimetsa 
teel ajutises kohas.

Pirita-Kose-Kloostrimetsa 
ringrajaga külgnevate tänavate 
elanikud pääsevad liikuma möö-
da ringrada vaid vastupäeva 
sõites ja liiklusreguleerijate kor-
raldusi järgides. Teletorni pää-
seb Pärnamäe tee kaudu.

Tartus eelmisel neljapäeval ühes 
korteris toimunud gaasiplahva-
tus peaks sundima politseid ja 
päästeametit oma tegutsemisst-
rateegiat taolistes oludes üm-
ber vaatama. Kannata-
nuid oli ju koguni 
üheksa – lisaks 
plahvatuses huk-
kunud korteriasu-
kale said viga 
kolm majaelanik-
ku ja mitmed po-
litsei-, pääste- ja 
kiirabitöötajad. Loo-
mulikult võib öelda, et 
kuigi sisekaitseakadeemias 
jm koolitatakse taolistes oludes 
tegutsema, pakub elu alati kee-
rulisemaid stsenaariume. Teisalt 
näitavad üks hukkunu ja kaheksa 
vigastatut, et ohuolukorda hinna-
ti ikkagi valesti. Päästjatele ja po-
litseile oli korterisse tungimise 
ajal teada, et seal asub purjus 
meesterahvas. Ilmselt alahinnati 
aga ohtu, kuigi purjus inimeselt 
võib oodata teab mida. Tegemist 
võiski olla labase situatsiooniga, 
kus inimene unustas gaasi lahti, 
aga päästjate saabumise järel 
hakkas purjuspäise süüdimatu-
sega sigaretti süütama. Ärevust 

tekitavalt mõjuvad muidugi Lõu-
na prefekti Vallo Koppeli sõnad 
meedias: "See oleks spekulat-
sioon, kas see tekkis neist (pääs-

tetöötajatest) või kuidas 
see võis tekkida." 

Kuigi on arutletud 
ka terrorismi 

võimaluse üle 
– et mees lasi 
end meelega 
õhku –, vae-
valt see kõne 

alla tuleb. Pur-
jus inimene ja 

gaasi täis korter tu-
leks aga võrdsustada 

pommiga ja sellele ei tohiks lähe-
neda n-ö tavameetodiga. Seda 
enam, et purjus tegelase taust 
pidanuks politseile teada olema: 
tegemist oli kroonilise purjutaja 
ja korrarikkujaga. Enne tulnuks 
korteris toimuv kiirelt kaardista-
da – tänapäeva tehnika võimal-
dab filmida ka ilma sinna otseselt 
sisse tungimata. Ja alles siis, kui 
kõik asjaolud selged, võiks asuda 
ust lahti murdma. Vastuseta jääb 
seni ka, kas korteris olnud mehe-
ga üldse saadi enne sissemurd-
mist kontakti, et proovida tema 
olukorda ja käitumist mõista.

Belgias väikeses Genti linnas tuli 
juunis tänavatele 120 inimest, 
protesteerimaks valju müra vas-
tu, mida tekitavad "tuunitud" väl-
jalaskesüsteemidega autod ning 
mootorrattad. Samuti on sealse-
tel inimestel kõrini autodest kost-
vast valjust tümpsumuusikast 
jms lärmist. Nüüd on politseile 
antud volitused lärmi tekitavad 
sõiduvahendid omanikelt lihtsalt 
ära võtta ja esialgu 72 tunniks 
hoiule jätta. Omanik saab seejuu-
res arve puksiiri ja hoiustamise 
eest. Aasta lõpus analüüsivad 
võimud, kas ja kui palju see lärmi-
tekitajaid tänavatel vähendas. 

Genti naabruses Rotterdamis on 
leitud, et umbes 3% sõidukijuhti-
dest põhjustavad ülemäärast 
müra. Seal läheb asi hulluks õhtu- 
ja öötundidel, kui "tuunitud" sõi-
dukite omanikke rohkem tänava-
tele end näitama ilmub. Tõenäoli-
selt ei pääse taolisest järsust piiri 
tõmbamisest Tallinnaski. Jõura-
vaid ja möirgavaid sõidukeid lii-
gub meiegi tänavatel. Lisaks on 
läinud moodi jalgrattal või tõuksil 
ringi kimamine, jaurav muusika-
keskus seljakotis. Mürareostuse 
vähendamise üle murtakse pead 
üldiselt suuremas osas linnades 
üle kogu planeedi.   

Teise kvartali majanduskasv 
küündib ökonomistide hinnangul 
10 protsendini, olles tavapäratult 
kõrge – esimeses kvartalis oli see 
vaid 5%. Tõenäoliselt mängib siin 
rolli inimeste võimalus pärast ko-
roonapiirangute kaotamist roh-
kem kulutada. Tegemist on vee 
paisu tagant pääsemise efektiga. 
Oma mõju on inimeste inflatsioo-
nikartusel, mis sunnib raha asja-
deks vahetama ja ajendab roh-
kem kinnisvara soetama. Para-
doksaalselt võiks majandus-
kasvu kohta öelda: kahju, 
et nii suur. Inimesed ta-
havad täiesti mõiste-
tavalt panagaarvetel 
hoitavatest säästu-
dest vabaneda, sest 
Eestis valitsev 5% inf-
latsioon asubki euroala 
suurimate hulgas. Kui piiran-
gud ühiskonda väga ei sulge, jät-
kub tarbimispidu aasta teises 

pooles, ja sellele annavad 
omakorda hagu teisest 
sambast vabanevad summad. 
Kahjuks ei soodusta inflatsioon 
tulevikku vaatavat rahakogumist. 
Seda ei kata varsti enam ka 
hoiulaenuühistute pakutavad ko-
hati riskantsevõitu paistvad kõr-
ged 7-8% hoiuseintressid. Kui 
ekspert Kristjan Lepik nägi kom-
mentaaris ERR-ile olulise mõjuri-
na majanduste ergutamist euroa-
lal rahatrüki kaudu, siis jääb ainult 

hinge kinni pidades oodata, 
kas inflatsioon jääb lõ-

puks paigale. Usaldus 
euro kui rahaühiku 
vastu sarnaneb üha 
enam usaldusega 
rubla vastu tolle lõpu-

aegadel. On selline 
mõiste nagu psühholoo-

giline inflatsioon: numbrid ei 
pruugi halvad olla, aga inimesed 
kaotavad usu säästmisse.

Maalehes avaldatud põnev uuri-
mus NEET-noortest (inglise kee-
les not in education, employ-
ment or training ehk kes ei õpi 
ega tööta). See pakub sügavat 
mõtteainet põlvkondade menta-
liteedi järsust erinevusest. Kaas-
aegse NEET-noore päevakava 
on seejuures üllatavalt tihe. Selle 
sisustavad identiteediotsingud, 
samuti huvitavate tegevuste ot-
simine või nendega tegelemine. 
Sageli on keskmeks pillimäng või 
internet. Samuti kuulub NEET-
noore tähelepanu keskpunkti 
füüsilise ja vaimse tervise aren-
damine. Töö ei tohiks olla pingu-
tust nõudev. Üldse on igasugune 
pingutus taunimist väärt. NEET-
noori oli külluses sügaval nõuko-
gude ajalgi – halvustajad hüüd-
sid neid lõngusteks ja logardi-
teks ning positiivsema suhtumi-
sega inimesed hipideks. Erine-
valt toonastest NEET-noortest 

puudub praegustes aga täieli-
kult igasugune teravam vastan-
dumine nn peavoolu ja ühiskon-
naga, selle asemel on ülim kes-
kendumine iseenda olulisele isik-
susele ja selle väidetavale aren-
damisele. Lisandub üldiselt 
minimaalne rutiinitaluvus. Keeru-
line on muidugi eitada, et vahe-
peal ääretusse materialismi ja 
asjade kultusesse vajunud ühis-
kond – koos valdavalt madalate 
palgatasemetega – on ise taoli-
se noortekihistuse tekkes süüdi. 
Ilmselt mõistab enamik neist 
ajapikku, et ilu ja harmooniat 
võib leida mitte ainult kõrgetes 
kunstides ja loomingus, milleks 
enamik arvab end suuteline ole-
vat, vaid ka pealtnäha väga liht-
sate tööde juures. Tahaks loota, 
et rõõmu tehtud tööst või töö-
rõõmu või head meelt mõne pin-
gutuse tulemuse üle ei võeta 
vaid kui mineviku sõnakõlkse.

Jalgrattavõistlused 
toovad liiklusmuudatusi 

Purjus inimene ja gaasi täis 
korter võrdub pommiga

Mürareostus olgu sama tauni-
tav kui prügi maha viskamine

Kas suur majanduskasv 
on hea või halb?

Noortel, kel kõige rohkem 
aega, on seda kõige vähem

justkui üritataks inimesi vaktsineerima 
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"Olime valmis hoolde- ja las-
tekodusid evakueerima," 
meenutas taasiseseisvumis-
aegne  sotsaalkaitseminis-
ter Siiri Oviir. "Meil oli selleks 
koht Viljandis valmis. Samas 
ei tea, kuidas oleksime sinna 
saanud, sest meil polnud 
autosidki."

17. ja 18. augustil olin Riias 
kohtumas Läti ja Leedu sotsiaala-
la ministritega. 18. augusti õhtul 
hakkasin siis Lätist kodu poole 
sõitma. Ja olles juba peaaegu Ees-
ti piiri lähedal, avastasin, et ma 
olin passi jätnud hotelli. 

Ütlesin seda autojuhile ja me 
pöörasime tagasi. Sõitsime Riiga, 
tuba oli veel tühi, passi sain kät-
te ja hommikul kuskil viie-kuue 
ajal jõudsime taas Eesti territoo-
riumi lähedale. Autoraadio kuu-
lutas, mis oli toimumas. Aga mi-
nu esimene mõte oli hoopis tü-
tarlapselikult, et jumal tänatud, 
et pass on taskus. Autojuht nae-
ris, et kas rongisõit ilma passita 
ei kõlba. See oli küüniline naer, 
aga eks temalgi võis hirm olla. 
Sõitsime Tallinnasse, kohe läk-

sin Toompeale. Valitsuse väl-
kistung oli ja siis läks nii-öelda 
tramburai lahti. 

Peale lõunat lähenes Pihkvast 
Tallinnale sada erinevat soomu-
kit. Õhtu eel helistas mulle abi-
kaasa, kes oli sel ajal profes-
sor Paul Varuliga Kanadas te-
gemas, noh, tutvust sealse eest-
laskonnaga. Meil oli mõttekaas-
lasi vaja leida ka kaugemalt. Ta 
muretses, et kuidas tagasi saab, 
sest uus pilet maksab, aga raha 
meil pole, dollaritest rääkimata. 
Ja olles toimuva keskel, ei tun-
dunudki see nii hirmus. Rahus-
tasin ta maha, et kõik saab kor-
da. Jälle tuli joosta Toompeale. 

20. augustil enne lõuna olid 
soomukid juba tegelikult Tallinna 
lähistel. Ja Tallinnas olid ju ve-
ne sõjaväeüksused sees. Nende 
hulgas oli niisuguseid ja naasugu-
seid, ka selliseid, millega valitsu-
se liikmed pidasid läbirääkimisi, 
eriti Savisaar, Vare ja Leimann 
ja Raidla. Need väeosad asusid 
nagu Eesti poolele, see tähendab, 
ei teinud midagi. Nad kuulasid, 
arutasid ja nii venis aeg. 

Ülemnõukogu arutas iseseis-
vusdeklaratsiooni ja lõpuks suu-
deti saavutada koostöö Eesti Ko-
miteega. Ja 20. augustil enne sü-
daööd võeti siis deklaratsioon 
vastu. Aga see ei tähendanud 
veel, et kõik oli korras. 

Veel enne deklaratsiooni vas-
tuvõtmist  korraldasime Vabadu-

se väljakul miitingu, vaatamata 
sellele, et oli erakorraline olu-
kord. Tegelikult üle kolme ini-
mese ei tohtinud koguneda. Aga 
Eesti rahvas ei kergitanud selle 
peale kulmugi. Rahvas oli üht-
ne, tuli kokku ja kella neljaks oli 
Vabaduse väljak inimesi täis. Pi-
din kõnega esinema. Enne seda 
jooksin koju, panin rahvariided 
selga, sest iga niisugune väike te-
gu tookord julgustas ja innustas 
rahvast.  1988. aastal Vaino Väl-
jase eestvõttel vastu võetud su-
veräänsusdeklaratsioon oli meil 
meeles kui päikesekiir. Sest selle 
peale ei tuldud meid maha lask-
ma, vagunitesse toppima. See ei 
olnud enam niimoodi võimalik. 

Palju ma toona kodus üldse 
olin. Sotsiaalhooldusministeerium 
asus siis Estonia puiesteel, Ees-
ti Panga vastas Puhkide kaunis 
majas. Olime valmis näiteks ka 
hooldekodusid, lastekodusid eva-
kueerima. Meile oli selleks Viljan-
di määratud, samas – kuidas eva-
kueerimine oleks toimunud? Pol-
nud ju autosid ega üldse midagi. 

Kui iseseisvus oli taastatud, 
lugesin esimesel vabal ja vaiksel 
hetkel kodus Rahva Häält, mil-
le esikülg andis toimunust teada 
suure pealkirjaga. See oli luge-
mine, mis tõesti meelest ei lähe. 
Mis emotsioonid! Ja siis, kui ma 
öösel lõpuks sain kodus pesta ja 
päevasündmustele tagasi mõel-
da, tuli äkki nutt peale.

"Pidime arvestama, et kui 
putš Moskvas oleks läbi 
läinud, oleksime järgmine 
päev istunud kuskil keldris 
kinni," meenutas iseseis-
vuse taastamisE aega too-
nane rahvasaadik Rain 
Veidemann.

No see päev algas minu jaoks 
kell 6.30 või kell 7 Keila-Joal. 
Seal oli riigi suvilate piirkond 
ja meil oli üks renditud sin-
na suveks. 

Hommikul läksin koeraga 
ringile ja vastu tuli kergetööstu-
se minister või keegi teine kõr-
gel positsioonil inimene. Ta kü-
sis, et kas ma kuulsin äsja raa-
diost teadet, et Moskvas on toi-
munud riigipööre. Muidugi eh-
matasin ühelt poolt. Aga teiselt 
poolt tundsin kultuuriloolasena 
ja üldse ajalugu tundva inime-
sena, et selles hetkes on midagi 
korduvat. Meenus 1918. aasta.  
Oli tunne, et ma kuulun nüüd 
nende inimeste hulka, kes pea-
vad midagi otsustama ja kelle 
käes on võimalus. Nii et silmad 
pesin ära ja hüppasin kohe au-

tosse. Sõitsin Toompeale, et ha-
kata vormistama Eesti lahku-
mist Nõukogude Liidust. Lah-
kumise aluseks oli siis MRP sa-
laprotokollide tühistamine, mis 
oli väga selge ümberlükkamatu 
alus Eesti iseseisvuse taastami-
seks. Aga need läbirääkimised 
olid toppama jäänud. Samas ka 
Moskvas olid mõned arvamu-
sel, et laseme Balti riikidel min-
na. Sellepärast, et ka Vene 
NFSV oli vene rah-
vusliku ärkami-
se raames Jelt-
sini juhtimi-
sel rajamas 
oma riiki. 

Välja 
oli kuu-
lutatud 
muidugi 
eriseisu-
kord ja see 
hakkas ko-
he lainetena 
jõudma Eestisse. 
Valitses komandan-
ditund, kohale tulid igasu-
gused sõjaväelased Riiast Bal-
ti ringkonnast, Moskvast, KGB 
ja kõrged ametnikud. Ühesõ-
naga, kõik see asi hakkas siis 
nii-öelda jõudu ilmutama ja oli 
teada ka, et Pihkva dessantdi-
viisi üks polk hakkab liikuma 
Eesti suunas.

Rahvas oli raadiomaja elava 
tõkkena ümber piiranud. See 

näitas, et soovisime kaitsta oma 
sidet välisilmaga ja paiku, mil-
lega saime mobiliseerida kõiki 
Eesti elanikke. Eesti Raadio ja 
ETV töötajad olid samasugused 
kangelased nagu poliitikud, kes 
iseseisvuse otsuse tegid.  Nad 
hoidsid maailma kursis siin toi-
muvaga, koondasid rahvast ter-
vikuks ja kokkuvõttes riskisid 
samuti eluga.

Toompeal valitses sega-
dus. Seal tegutses 

kolm suurt vas-
tasseisus olevat 

gruppi. Üks 
oli ebalev ja 
skeptiline, 
teine oli 
entusiast-
likult eda-
si tormav 
seltskond, 

kuhu ma 
end ka ise 

arvan. Kol-
mandasse gruppi 

kuulusid aga interlii-
kumise ja üleliiduliste tehas-

te mandaadi saanud inimesed. 
Lebedev nende seast istus sa-
mas pingireas minuga ja hõõ-
rus käsi: "Noh, homme tulevad 
vagunid, teid pannakse peale ja 
siis hüvasti teiega." Pidime ar-
vestama, et kui putš Moskvas 
oleks läbi läinud, oleksime järg-
mine päev istunud kuskil keld-
ris kinni.

Nutt tuli peale siis, kui Eesti oli vaba ja 
olin saanud aega rahus lehte lugeda

Taipasin Eesti iseseisvumise 
võimalust, kui koeraga jalutasin

"19. augustil tekkis idiootlik 
olukord, kus Ülemnõukogu 
ei saanud oma meeste jonni 
tõttu iseseisvust taastada," 
meenutas Eesti taasise-
seisvumise aega toonane 
Ülemnõukogu saadik Heinz 
Valk. 

19. augustil oli meid nagunii 
Toompeale kutsutud, erakorra-
lisele istungjärgule lisaeelarve 
arutamiseks. Nii et kogu Ülem-
nõukogu kogunes ilma kutsu-
mata Toompeale. Ja seal hak-
kasid need poliitikud, kes olid 
saanud aru hetke sobivusest, 
iseseisvuse vastuvõtmist kohe 
propageerima. Ka mina märka-
sin juba hommikul esimest uu-
dist Moskvast kuuldes võimu-
vaakumit, mida tuli kindlasti 
ära kasutada. Sest kui Gorbat-
šov oleks võimule jäänud, oleks 
meil olnud läänega raske asju 
ajada. Gorbatšov oli ju nende 
suur lemmik, kelle võimulole-
kut nad igati toetasid. 

Aga eestlaste hulgas puudus 
üksmeel.  See lõhe oli nii suur, 
et me poleks saanud iseseisvu-
miseks vajalikke hääli kokku, 
vaja oli vähemalt 53 häält. Ja 

seal oli eri põhjuseid. Oli neid, 
kes juba valmistusid läände põ-
genema, sest nad uskusid, et sta-
linistlik võim taastatakse. Oli 
neid, kes valmistusid põranda 
alla minekuks, et seal uue dik-
tatuuri vastu võitlema hakata. 
Suur osa oli neid, kes ütlesid, 
et ei maksa tormata. Võtame 
asja rahulikult, vaatame, mida 
see uus võim teeb. Aga kõige 
halvem oli see, et osa Eesti po-
liitikuid oli üldse selle vastu, et 
Ülemnõukogu iseseisvumise ot-
suse vastu võtaks. Seal eesotsas 
domineerisid Illar Hallaste, Mart 
Laar ja Kaido Kama, kelle mee-
lest oli Ülemnõukogu  ebasea-
duslik okupatsiooniorgan, kes ei 
tohtinud Eesti iseseisvusega üld-
se tegeleda. Seetõttu Mart Laar 
hüüdiski ühel koosolekul 19. au-
gustil väga dramaatiliselt, et är-
ge jumala pärast iseseisvusotsust 
vastu võtke, sest muidu ei tun-
nusta seda ükski lääneriik. 

Euroopa ühenduse välismi-
nistrid aga esinesid avaldusega, 
et Eesti Ülemnõukogu on pädev 
langetama otsust Eesti riikliku 
staatuse kohta, kuna Ülemnõu-
kogu viimane koosseis ei ol-
nud määratud kompartei poolt 
nagu kõik eelnevad. Selle oli 
hoopis vabalt demokraatlikult 
valinud suure häälteenamuse-
ga Eesti elanikud. Aga vasta-
sed ajasid ikka oma jonni, sest 
Eesti Kongress oli oma esime-
sel istungjärgul 1990. aastal vas-
tu võtnud otsuse, et nendel on 

ainuõigus otsustada Eesti ise-
seisvuse üle. Ja nad pöördusid 
selle tõttu ka ametlikult Nõu-
kogude Liidu keskvõimu poole. 
Alustamaks läbirääkimisi Eesti 
iseseisvuse taastamiseks ja oku-
patsioonivägede väljaviimiseks. 
Moskva ei reageerinud selle-
le isegi ühegi köhatusega sest 
Moskva silmis oli Eesti Kong-
ress rahvaliikumine, mitte rii-
givõimuorgan. Lääneriigid jälgi-
sid hoolega, mida ütleb või teeb 
Moskva. Kui nad nägid, et Mosk-
va ei tunnustanud Eesti Kong-
ressi Eesti iseseisvuse taastaja-

na, siis ka lääneriigid vaikisid, 
nad ei andnud Eesti Kongressile 
tunnustust, mida kongress neilt 
lootis. Ja nii oligi Ülemnõuko-
gu ainukene, kellel see võima-
lus oli. Nüüd tekkis 19. augus-
til idiootne olukord, kus Ülem-
nõukogu ei saanud oma meeste 
jonni tõttu iseseisvust taastada.

Ja muide, 19. augustil õhtu 
eel maandus Tallinna lennuväl-
jal Nõukogude armee transpor-
dilennuk Moskvast, kes tõi kaa-
sa KGB eriväeosa Alfa, mis var-
jus vanasse stalinismiaegsesse 
lennujaama. Meil Ülemnõuko-

gu liikmete hulgas oli ka neli 
Nõukogude armee esindajat – 
Nõukogude armee väeosadel, 
mis asusid Eesti territooriumil, 
oli õigus osaleda Ülemnõuko-
gu valimistel. Üks nendest nel-
jast oli armeeluurest. See ma-
jor ütles neljasilmavestluses Ülo 
Nugisele et Alfa on maandu-
nud Tallinnas. Nendel on kaa-
sas 300 nimega pitseeritud ümb-
rik, mis Moskvast  tuleva sig-
naali põhjal tuleb avada – seal 
on nõukogude võimu pooldaja-
tele kõige ohtlikumate inimes-
te nimed, aadressid ja telefonid. 

Märguandele oleks järgnenud 
Alfa vastav tegutsemine. Miks 
ta seda ütles, kui see oli nagu 
ühelt poolt omade reetmine?  
Olen selle peale hiljem mõel-
nud. Võib-olla ta tahtis meid 
veel viimasel hetkel hirmuta-
da ikka tõelise ohuga, mis is-
tub siinsamas, mõne kilomeet-
ri kaugusel. Et me tõmbaksime 
tagasi ja loobuksime oma ise-
seisvusotsuse tegemisest. Ta ei 
olnud mingisugune Eesti sõber. 

Meie istung lõppes pärast sü-
daööd, kella ühe paiku või nii. 
Ühistransport enam ei liikunud, 
ootasin Vabaduse väljakul, et ehk 
tuleb mõni juhuslik auto. Loot-
sin selle peatada, rääkida oma 
loo  ära, et ta viiks mind kusa-
gile Nõmme äärele. Aga mitte 
ühtegi autot ei tulnud, linn oli 
täiesti välja surnud. Ja siis tuli 
sinna üks purupurjus noormees, 
kes hoidis kahe käega kinni la-
ternapostist ja kõikus edasi-ta-
gasi. Vaatasin kella ja mõtlesin, 
et olukord on lootusetu. Hak-
kan jala Nõmmele astuma. Siis 
see mees järsku ajas selja sirgu. 
Hüüdis, et oota, Heints, me vii-
me su varsti koju, ära muretse! 
Ja mõne minuti pärast tuligi üks 
vana bussiromu, igavese kolina 
ja raginaga. See jäi seisma ja siis 
vintis poiss hüüdis: tule sisse, vii-
me su koju. Tõidki mu siia Raja 
tänava otsa ja sealt siis ma tu-
lin jala koju. Nii et see oli tões-
ti imeline hetk, mida elus ainult 
mõnikord võib esineda. 

HEINZ VALK: Vene eriüksusel Alfa oli 
kaasas ümbrik 300 arreteeritava nimega

Siiri Oviir
poliitik

Rein 
Veidemann
kirjandustead-
lane

Heinz Valk
karrikaturist

Taasiseseisvumise ajal oli tavaline, et rahvas kogunes spontaanselt lauluväljakule, näiteks Alo Mattiiseni isa-
maalisi laule laulma.

Mina Mina Mina 
kuulusin kuulusin kuulusin 

tormakalt vabadust tormakalt vabadust tormakalt vabadust 
nõudvate inimeste nõudvate inimeste nõudvate inimeste 

sekka.sekka.sekka.
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Ivo Karlep
ivo.karlep@tallinnlv.ee

Tallinn jagab sügise alguses 
inimestele tasuta biojäät-
mete kogumisnõud, mis on 
igati sobilikud just õunasü-
damete, kartulikoorte, ar-
buusikoorte ajutiseks hoid-
miseks köögikapis.

Idee autori, Lasnamäe lin-
naosa vanema Vladimir Sveti 
sõnul jagatakse uued biojäät-
mete kastid soovi korral väl-
ja kõigile Tallinna elanikele. 
Kokku jagatakse linnaosavalit-
suste kaudu välja 44 000 kas-
ti. "Kõigis rohkem kui kümne 
korteriga majas tuleb jäätmeid 
sorteerida kolme liigi kaupa: 
paber ja papp, segaolmejäät-
med ning biolagunevad jäät-
med," selgitas Svet. "Paljud 
inimesed aga ei tegele biojäät-
mete sorteerimisega, sest neil 
puudub harjumus ja anumad 
selleks, nüüd see olukord aga  
muutub."

 Jagatav kogumiskast on 
igati sobilik just köögis ära-
visatavate õunasüdamete, kar-
tulikoorte, arbuusikoorte jms 
ajutiseks hoidmiseks köögika-
pis, kuni see kõik viiakse väl-
ja suurde bioprügi konteineris-
se õues. 

Kogumiskast 
on seitsmeliitri-
ne  ning sellel 
on peal õh-
ku läbi las-
kev kaas, 
mis aitab 
vähenda-
da liig-
se niisku-
se ning 
ebameeldi-
va lõhna te-
ket. Kasti saab 
panna põrandale, 
riiulile, kapiukse sise-
küljele või sahtlisse. Biojäät-
mete kaste pakutakse tasuta, 
igale korterile on ette nähtud 
üks kast. Koos kastiga tuleb 
õpetus ning 25 biolagunevat 
kilekotti. Kasti aga saab kasu-

tada ka ilma kilekottideta kui 
seda pärast kasutamist pesta. 

Selleks, et tasuta kasti saa-
da, peab ühendust võtma oma 
elumaja korteriühistuga. Las-
namäe linnaosa valitsus võ-
tab korteriühistutelt vastu soo-
viavaldusi veebi vahendusel 
27. augustini. Mujal võib see 
kuupäev olla erinev, selle tea-
da saamiseks tuleb pöörduda 
oma linnaosa poole. Kastid ja-
gatakse laiali septembris. 

Mõned linnaosad, nagu näi-
teks Pirita, alustasid kastide 
jagamist juba augustis. "Suu-
rim paik on meil Padriku ela-
murajoon, kus asuvad peami-
selt korterelamud," selgitas lin-
naosavanem Tõnis Liinat. "Ja-
game kaste terve augustikuu 
– esmaspäeviti kella 15-18 ja 
neljapäeviti 10-12."

Seadusemuudatus 
kohustab sorteerima

15. mail jõustus  seaduse-
muudatus, mille kohaselt tu-
leb hiljemalt 31. detsembrist 
2023 hakata biojäätmeid liigiti 
koguma kõigis majapidamistes 
ja teenindusasutustes. See tä-
hendab, et ka kõigis väikestes 
ühe-kahepere majades ei tohi 
varsti enam panna biojäätmeid 
segaolme mahutisse, vaid tuleb 

need kas kompostiks te-
ha või siis muretse-

da nende jaoks 
eraldi mahu-

ti ning las-
ta muudest 
jäätmetest 
eraldi ära 
viia.

Kristii-
ne vanem 

Jaanus Rii-
be tõi väl-

ja linnaosa 
eripära – seal 

on palju nii suuri 
korrusmaju kui ka ar-

vukalt väikseid ühe-kahepe-
reelamuid. Tähelepanuta ei jää 
kumbki pool. "Väikeelamute 
osas on ju muutus kõige suu-
rem – nad peavad hakkama 
sortima, kuna seni sellist nõuet 

ei olnud," selgitas Riibe. "Suu-
remates majades on jäätmete 
äravedu korraldatud, aga väik-
semates  pannakse oma jäät-
med kõik veel ühte mahutis-
se. See uus kogumisnõu aitab 
olukorda muuta. Linnaosava-
litus kavatseb nii väikeelamu-
te kui ka paneelmajade kiire-
matele sooviavaldajatele tasuta 
jäätmekaste jagada. Kristiines, 
nagu ka Pirital ja Nõmmel on 
ka palju väiksemaid maju, kus 
tehakse jäätmetest komposti. 
Ka neile on selline biojäätme-
te kogumisnõu ju vajalik. Ka 
eramajades tuleb sortida bio-
jäätmed eraldi ning toimeta-
da need kompostihunnikusse."

Kristiine jagab pisut üle 2000  
biojäätmete kogumisnõu.

Hoolsus paraneb 
poole võrra

Kolm aastat tagasi katsetati 
Mustamäel mõnes korteriühis-
tus, kuidas muutub jäätmete 
liigiti kogumine, kui rahvale 

jagada spetsiaalne biojäätme-
te konteiner. Tulemused ülla-
tasid meeldivalt – biojäätmete 
kogus tõusis esialgu veidi üle 
viiekümne protsendi.

"Biojäätmete õige sortee-
rimine aitab hoida keskkon-
da ja panustab sellesse, et ka 

linn oleks ilusam ja puhtam," 
selgitas Svet. "Pealegi on bio-
jäätmete äravedu võrreldes se-
gaprügi veoga odavam."  

Kogutud bioprügi töödel-
dakse Tallinna jäätmete taas-
kasutamiskeskuses  kompost-
mullaks.

Kasti saab panna põrandale, riiulile, kapiukse siseküljele või sahtlisse. Scanpix

Kogumiskast on seitsmeliitrine ning sellel on peal õhku läbi laskev kaas.

Pirita otsib 
koerte jalutus-
väljaku ehitajat
Pirita otsib riigihankega Võsa 
tee 26 rajatava koerte jalutus-
väljaku projekteeriijat ja ehita-
jat. Linnaosavanema Tõnis Lii-
nati sõnul tuleb väljak just Võ-
sa teele seepärast, et seal 
asub üks Pirita tiheasustus-
aladest – Padriku elamura-
joon –, ning korterites elavad 
koerad vajavad kodu juures 
kohta, kus vabalt joosta. 
Kavandatavale väljakule tuleb 
palju elemente koerte treeni-
miseks. Projekteerimistingi-
mustes on nõutud rõnga, aia, 
kahe kaldteega poomi, hüp-
petakistuse, A-takistuse, kiige 
jm vahendite paigaldamine ja 
ehitamine. Samuti rajatakse 
jalgtee kuni jalutusväljakuni, 
juurdepääsutee kergliiklejate-
le ja haljastus. Uus väljak tuleb 
valgustusega. 

Löwenruh par-
gis oktoobrini 
tasuta trennid 

Löwenruh pargis toimuvad ju-
ba kümnendat hooaega 13. 
oktoobrini igal kolmapäeval 
algusega kell 12 välitreenin-
gud, kohtutakse lõvi juures. 
Treeningutel osalemine on ta-
suta, neid juhib kogenud tree-
ner Aliis Sarapik ja treeningu-
te mitmekesistamiseks pakub 
kord kuus harjutusi ka FC Flo-
ra klubi jalgpallitreener.

Lasnamäe valib 
kõige rohelise-
ma rõdu

Lasnamäe valib teist aastat 
järjest ilusaimad lillede ja hal-
jastusega kaunistatud korteri-
te rõdud. Kaunimatest rõdu-
dest valmib ka fotonäitus, mi-
da saab silmitseda Tähesaju 
Hortese aianduspoes. 

Konkursil osalemiseks tu-
leb hiljemalt 6. septembriks 
saata pilt oma kaunistatud 
rõdust aadressile lasnamae@
tallinnlv.ee, lisades oma nime, 
aadressi ja telefoninumbri. 
Kaunimad rõdud ja lodžad 
valib välja ala asjatundjates 
koosnev žürii. Auhinnatsere-
moonia ja konkursi käigus 
välja sõelatud fotode näitus 
toimub septembrikuu kesk-
paigas Lasnamäe Hortese 
poe klaaspaviljonis. Eelmise 
aasta võidutöödega saab tut-
vuda Lasnamäe linnaosa va-
litsuse Facebooki lehel. 

Tasuta kogumisnõud aitavad terve 
linna elanikel bioprügi sorteerida

Külli Mariste
kylli.mariste@tallinnlv.ee

Innovatsioonifondi 
Tallinnovation konkurss oo-
tab 26. augustini ideid, kui-
das luua uusi targa linna 
lahendusi. 

Eelmise aasta võitjate seast 
on rakendust näiteks leidnud 
teeilmajaama nutikad mõõte-
seadmed, mida on Tallinna lin-
na peale esialgu kokku 16. "Me 
arendame mõõtejaamasid, mis 
aitavad meil hästi täpselt teada 
saada, mis ilm parasjagu mingi 
Tallinna teelõigu juures on," tut-
vustas oma ideed teede tehno-
keskuse tegevjuht Märt Puust. 
"Hooldajad tahavad seda tea-
da saada, et osata täpselt panna 
soola õigel ajal õigesse kohta."

R8 Technologies on aga välja 
tulnud tehisintelligentse tarkva-
raga, mis peaks aitama hooneid 
juhtida oluliselt efektiivsemalt. 
Hoone energiatarbimise jälgimi-
sest tarkvara abil muutub pare-
maks nii sisekliima kui ka vähe-
neb hoonete süsinikujälg. "Klas-
sikalises mõttes on hoonetes häs-
ti suured keerulised tehnosüstee-
mid, mis koosnevad tavapäraselt 
tuhandetest komponentidest ja 
kümnetest tuhandetest andme-
punktidest," rääkis R8 Techno-
logies juht Siim Täkker. "Neid 
on ühel inimesel väga keeruli-
ne juhtida. Kui sealt jõuab ini-
mesteni osa korralikke ja häid 
andmeid, mis kuidagi mõjutavad 
nende käitumisharjumusi, siis 
see on väga oluline valdkond."

Uued tehnoloogilised lahen-
dused linnas muudavad kesk-

konna kaasaegsemaks, inimsõb-
ralikumaks ja säästlikumaks.

Üheks tuntuimaks näiteks 
on Bikeepi nutikad rattagraa-
žid, mis teevad kindlaks iga ka-
sutava isiku ning lubavad ühte 

ja sama rattagaraaži välja ren-
tida eri inimestele.

Tallinna innovatsioonijuhi 
Toomas Türgi sõnul on Tallinn 
uudsete digilahenduste poolest 
tuntud ka mujal maailmas. "Tal-

linn on kindlasti väga innovaa-
tiline. Meid on ka tunnustatud 
ju näiteks maailma kõige intel-
ligentsema kogukonna tiitliga, 
mida üks New Yorki mõttekoda 
on välja andnud just selle aas-
ta alguses," rääkis ta. "Kui me 
vaatame linnaruumis ringi, siis 
see on ju tegelikult laiem. See 
on ka digitaalne linnaruum ja 
kõik need lahendused, mida me 
kasutame linnas digitaalsel vii-
sil, need on kindlasti maailmas 
väga hinnatud."

Varakult idee esitamise eeli-
seks on võimalus tagasiside põh-
jal oma taotlust täiendada ja li-
sainfot saada. Konkursi kohta 
põhjalikumalt lugeda ja taotlu-
si esitada saab veebilehel htt-
ps://innovatsioonifond.tehnopol.
ee/tallinn/

Saada oma nutikad linna arendamise ideed konkursile!

Biojäätmete Biojäätmete Biojäätmete 
äravedu on äravedu on äravedu on 

võrreldes segaprügi võrreldes segaprügi võrreldes segaprügi 
veoga odavam.veoga odavam.veoga odavam.

Bikeep rattagaraaž.
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Lea Eisen
lea.eisen@tallinnlv.ee

Loomaaias äsja nurgakivi 
saanud pilvemets lubab et-
te kujutada, milline näeb 
välja Aasia vihmamets. 
Sinna tulevad koobas, tun-
nel, kasvuhoone, mets ja 
terraarium, ning lõike saab 
jälgida ka väikesest 
restoranist. 

Loomaaia direktori Tiit Ma-
rani sõnul kujuneb väljapane-
kust justkui rännak läbi Kagu-
Aasia. "Olulisim on seal kas-
vuhoone, kuid kogemuse saa-
misel mängivad olulist osa ka 
sissepääsust vihmametsani viiv 
tunnel, kasvuhoonele järgnev 
interaktiivne galerii ning söögi-
kohast vihmametsale avanevad 
vaated," rääkis Maran. "Lisaks 
loomade tutvustamisele soovi-
me külastajatele luua tervikpil-
di vihmametsast. Peame oluli-
seks näidata elusolendeid nen-
de keskkonna osana, tekitades 
külastajale mõistmise metsa osa-
de seotusest ja suhetest. Oluli-
sed pole vaid üksikud loomad 
puurides, vaid ka nende elupai-
ga terviku tajumine kogu oma 
rikkuses. Pilvemets on hoopis 
teiselaadne, kui me siiani ole-
me asju teinud, ja see muidugi 
tähendab, et tegu on väljakut-
sega. Väljakutseid on olnud ja 
saab olema veel, aga  igavat as-
ja ongi ju mõttetu teha."

Pilvemaja puhul – millesar-
nast pole kusagil mujal – on ka-
sutatud zoodisainerite abi, kes 
ongi haritud selleks, et disai-
nida üht väljapanekut. Marani 
sõnul plaanib ka Helsingi uh-
ke vihmametsa ehitamist, aga 
neil olevat see veel algstaadiu-
mis. "Meie oleme ette jõudnud," 
mainis ta.  

Pilvemaja annab Ma-
rani kinnitusel eesku-
ju, milliseks võiks 
loomaaed kuju-
neda. "Tallin-
na loomaaed 
on suurem kui 
Tallinna linn," 
lausus Maran, 
"seda oma tä-
henduselt meie 
kultuurikonteks-
tis. Et ta hakkaks jär-
jest rohkem muutuma re-
gioonis märgiks, mis on oluli-
ne. Ma olen alati toonud võrd-
luse Praha loomaaiaga, mis on 
praegu terves regioonis oluline 
märk suunast, kuhu minnakse."  

Suurem kui linn ise
Linnapea Mihhail Kõlvart oli 

nõus Marani väitega, et looma-
aed on suurem kui Tallinna linn. 
"Loomaaed on mõnes mõttes 
terve maailm, seda küll kont-
sentreeritud kujul," lausus lin-
napea. "Eesmärk ongi ju ava-
da inimestele maailm, mis on 
nii suur ja samas nii huvitav. 
Tänaseks on võib-olla kahjuks 
teine eesmärk tekkinud – ava-
da selliseid kohti ja nähtusi, mi-

da maailmas enam ei eksisteeri. 
See on tähtis sõnum inimestele. 

Vaadake, kui rikas maa-
ilm tegelikult oli ja 

mis võib juhtuda."
Loomaaia di-

rektor tõstis 
veel esile, et 
tulevasest res-
toranist 
saab jälgi-

da ka Tiig-
riorgu. Ühel 

pool oleks tal-
vel pimedal ajal 

roheline vihmamets, 
ja kui on lund, siis on teisel 
pool lumes tiiger lesimas. 
"Saad juua oma kohvi, vaa-
data ühele ja teisele poole 
ning mõelda, kui erinev see 
maailm on," mainis ta. 

Linnapea ütles, et täna-
päeval ei ole loomaaed ai-
nult teadus, haridus ja mee-
lelahutus, vaid see on ka sõ-
numitooja. "Pilvemets on hea 
näide. Nende osakaal maail-
ma ökosüsteemis väheneb iga 
aastaga ning võib juhtuda, et 
seda enam varsti polegi, jääb 
vaid Tallinna loomaaeda. Ta-
haks muidugi uskuda, et seda 
ei juhtu. Aga see ei juhtu vaid 
sel juhul, kui muutub inimeste 

käitumine ja arusaamad. Mitte 
ainult kuskil Kolumbias, kus on 
maha võetud  90 protsenti pil-
vemetsadest, vaid ka siin – meil 
Eestis ja Tallinnas. Ka meil on, 
mida kaitsta ja mille eest seista."  

Kõlvart tõdes, et Tallinna loo-
maaed teeb tänuväärset tööd 
loodusharidu-

ses, liigikaitses ja teaduses, ning 
seda ka rahvusvaheliselt. "Kaht-
lemata loob uus hoone selleks 
oluliselt paremad tingimused ja 
võimalused," lausus ta. "Kuid 
loomaaed on ka populaarne pe-
returismi sihtkoht ning usun, et 
pilvemetsast kujuneb atraktiiv-

ne külastuspaik 
nii eestimaalas-
te kui ka välis-
turistide seas."

Ehitus õpetas 
loojaid

Projekteeri-
ja, ConArte ju-
hatuse liige Tii-
na Vilberg kii-

tis tel-

lijat. "Ega meie ei teadnud neist 
vihmametsadest, sealsest floo-
rast ja faunast midagi," lausus 
ta. "Zoodisainerid olid teinud 
suurt tööd, nad olid mõttelise 
ruumi vihmametsa loomadele 
juba sisustanud. Sealt tuli juur-
de botaaniline pool. Tegutsesime 
käsikäes meie sisearhitekti Kad-
ri Pärtelpoja, loomadisainerite, 
psühholoogide ja botaanikute-
ga, meie arhitekt Martin Lepp-
laan kogu selle informatsiooni 
keskel. Maastikuarhitekt Ragne 
Sauman tegi botaanilist poolt."

Vilberg lausus, et VP Projek-
ti insenerid olid tasemel kliima-
teemades, Kliimakonsult osales 
aga aktiivselt niiske õhu loomisel 
hoonesse. "Projekteerimise käi-

gus oli väga põnev loomap-
sühholoogia teema," lausus 
ta. "Inimestelt võid sa kü-
sida, kas ta tahab seda või 
teist, aga meil käis kõik läbi 
filtri. Ei saanud ju ühegi tore-
da loomaga vestelda. See oli 
hoopis teistmoodi kogemus."  

Pilvemets läheb maksma li-
gi 5,3 miljonit eurot. See val-
mib järgmise aasta 30. juu-
liks, kuid külastajatele ava-
takse paik 2023. aasta april-
lis, sest taimed-loomad vaja-
vad aega kohanemiseks.

Hoones tekib pä-

ris džunglis viibi-

mise tunne.

Linnapea, loomaaia direktor ja ehitaja esindaja nurgaki-visse ajakapslit asetamas.

Igavat Igavat Igavat 
asja on ju asja on ju asja on ju 
mõttetu mõttetu mõttetu 

teha.teha.teha.

Linlastele 
jagatakse 
tasuta maske
Linnaosavalitsused jagavad 
paljulapselistele peredele, ük-
sikvanematele, pensionäridele 
ja sissetulekust sõltuvat toe-
tust saavatele linlastele tasu-
ta meditsiinilisi maske. Palju-
lapselistele peredele (kolm ja 
enam last) jagatakse kaks 
pakki, üksikvanematele, sisse-
tulekust sõltuvat toetust saa-
vatele linlastele ja pensionäri-
dele üks pakk meditsiinilisi 
maske (50 maski pakis). Mas-
kidele järgi minnes peaks kaa-
sas olema isikut tõendav  do-
kument ja pensionäridel pen-
sionitunnistus. 

Avalda arva-
must Kadrioru
ja Tondiraba 
parki siduvast 
rattateest

Lasnamäel alustatakse täna-
vu jalgratta- ja jalgtee ehita-
mist, mis ühendab Kadrioru ja 
Tondiraba parki, linnaosavalit-
sus ootab arvamusi tee teise 
etapi eskiisi kohta. Juba sügi-
sel plaanitakse alustada Va-
na-Kuuli tänava ja Tondiraba 
pargi vahelise lõigu jalgratta- 
ja jalgtee ehitusega, edasiste 
etappideni  loodetakse jõuda 
2022. a kevadel. Jalgratta- ja 
jalgtee teise etapi eskiisi leiab 
Lasnamäe linnaosa valitsuse 
kodulehelt  www.tallinn.ee/
est/lasnamae/jalgrattatee-
eskiis. Kodanike mõtteid ja et-
tepanekuid oodatakse lasna-
mae@tallinnlv.ee 24. augusti-
ni.

Nõmmel algab 
mänguväljaku ja 
pargi korrastus
Järgmisel nädalal algavad 
tööd Nõmmel Männiku tee 
92b, ees ootavad mänguvälja-
ku remont ja mänguala suu-
rendamine, sportimisvõima-
luste ja istumispaikade laien-
damine, juurdepääsetavuse 
parandamine ja valgustuse 
projekteerimine. 
Uus mänguväljak on kavanda-
tud kuni 12-aastastele lastele,  
puhkekohad ja virgestusala 
on mõeldud ka täiskasvanute-
le. Olemasoleval mänguvälja-
kul säilitatakse liumägi-linnak 
ja liivakast, lisatakse uued 
mänguelemendid. Väljakule 
on tagatud juurdepääs nii ra-
tastoolis, jalgratta kui ka lap-
sevankriga liikujatele. Osa 
jalgradasid likvideeritakse, 
osa kaetakse  graniitsõelme-
tega. Tööd peavad olema lõ-
petatud 19. oktoobriks, nende 
kogumaksumus (koos käibe-
maksuga) on 339 816 eurot. 

Loomaaia pilvemetsas 
saab peagi läbi Kagu-
Aasia looduse rännata

Osana UNESCO loomelinna-
de võrgustiku muusikalin-
naks kandideerimisest 
koostas Tallinn neljaks järg-
nevaks aastaks muusikalin-
na strateegia, millega seab 
eesmärgid muusikaelu hoid-
miseks ja edendamiseks. 

"Valminud strateegia kinni-
tab linna pühendumist toetada 
siinset muusikasektorit ning tu-
gevdada rahvusvahelist koos-
tööd," ütles abilinnapea Vadim 
Belobrovtsev. "UNESCO muu-
sikalinnaks saades võtab Tallinn 
kohustuse toetada muusikute 
ja teiste valdkonnaspetsialistide 

piiriülest liikuvust, in-
tegreerida kultuuri ja 
loovust linna aren-
gustrateegiatesse 
ning soodustada 
muusika kättesaa-
davust kõigile." 

Strateegia kesk-
ne visioon on pakku-

da kõrgetasemelisi või-
malusi muusika loo-
miseks ja nautimi-
seks kogu selle mit-
mekesisuses. Tege-
vuskava aastateks 
2022-2025 koos-

neb kuuest teema-
programmist: muusi-

ka järelkasv, muusikaline linna-
ruum, klassikalised helid, muu-
sikavaldkonna tulevik, muusi-
kalinnade koostöö, muusika ja 
kestlik areng. Muusikalinna stra-
teegia on koostatud inglise kee-
les ning selle leiab  www.tallinn.
ee/est/muusikalinn/Muusikalin-
na-strateegia-2022-2025 

Linn lõi muusikalinna strateegia

Pilvemets ei too esile vaid 
loomi endid, vaid ka kesk-
konda, kus nad elavad.
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Saatpalu esineb Jazzkaa-
rel oma ansambliga Dagö, mis 
esitleb seal oma viimast albu-
mit "Küte". Pealinn tegi tun-
tud laulja, näitleja ning raadio-
häälega intervjuu. 

Kuidas pandeemiaaeg teile mõ-
junud on?

Mul on vedanud. Haigus läks 
minust napilt mööda, sest abi-
kaasa tegi raadios saadet ini-
mesega, kes oli nakatunud, aga 
meile viirus kallale ei tulnud. 
Nüüd olen ka kaks süsti juba 
kätte saanud ja esialgu võib 
kergemalt hingata.

Aga raha kippus pandeemia 
ajal isegi üle jääma. Seda pol-
nud ju kuhugi kulutada, pan-
galaen sai ka makstud, aga ku-
hugi sõita ei saanud. Meil abi-
kaasaga oli õnn käia kogu aeg 
tööl ja nii see pandeemiaaeg 
läks. Materiaalses mõttes oli 
kõik hästi, aga vaimses mõt-
tes tegi see aeg küll liiga. Me 
oleme ju ikkagi suured teatris 
ja kontserdil käijad. Täitsa tü-
hi koht jäi. Ja see tekitas ängi 
küll. Ma siiralt loodan, et sel 
kujul niisugune aeg enam ku-
nagi tagasi ei tule.

Olete juba öelnud, et teie vii-
mase albumi pealkiri "Küte" on 
patriootlik. Kuidas nii?

Jazzkaarel on kombeks, et 
ansamblid, mis imelikku muu-
sikat teevad, kutsutakse esitle-
ma oma uusi albumeid. Esialgu 
pidi see toimuma eelmisel aas-
tal, aga plaanid läk-
sid naapidi, väike-
se viivitusega ole-
me nüüd siiski seal-
maal, et teeme selle 
esitluse ära.

Aga mis puutub 
patriootlikkusse, siis 
kui teksti süveneda, 
tuleb see välja. Nimi-
laulus "Küte" on küll 
väga vähe sõnu, aga 
sinimustvalge mõ-
te. See pole räuskav 
patriotism, vaid seda 
võiks nimetada liht-
salt isamaalisuseks. Ja 
eks need teisedki lood 
puuduta ühel või tei-
sel moel seda teemat. 
Ja veel – eks need ole 
ka armastuslaulud. Ar-
mastus on ikka armas-
tus. Stiile on muidugi 
erinevaid. Aga kui ju-
ba tundub, et jube ime-
lik kuidagi on, siis ilm-
selt polegi tegu enam 

armastusega,  vaid mingi muu 
hälbega.

Kuidas meil üldse praegu isa-
maalisusega lood on, kas see 
hakkab vaikselt hääbuma? 

Pole meil koduarmastusega 
kunagi probleeme olnud. Prob-
leem on, et mõned huvigrupid 
tahavad mõistet "isamaalisus" 
kaaperdada oma äriliste huvide 
eesmärgil. Pean silmas par-
teisid. Võltsvagadus, mo-
raali- ja isiklikud vai-
muhälbed tõstetakse 
kilbile ja esitatakse 
neid kristlike püsi-
väärtustena, unus-
tamata ennast pida-
da targemaks kui ju-
mal ise. Ja muidugi 
rõhutakse ka sümbo-
litele, kui miskit nii ei 
lähe kui endal tahtmine 
on. Estonia  teater on meil 
äkki sümbol, seda ei tohi puu-
tuda! See, et seal ei saa laulda 
ega tantsida, pole oluline. Sõja-
väeorkester on meil äkki süm-
bol! See, et nii enam ei saa ja 
et luua näiteks võimas ja äge 
sõjamuuseum, muinasajast tä-
napäevani kajastuva ajalooga 
interaktiivne teemapark koos 
toimiva pasunakooriga – ei so-
bi! Mis siis, et ka ERM  Tartus 
on lisaks muuseumile ka kont-
serdi-,  teatri- ja näitusekeskus. 
Muuseum ei ole ammu enam na-
gu meil see muusikutest kuul-
suste tuba, kus on hirm näha 
vaid Salleri haisvaid ketse, Lin-
na koledat kitarret või Saatpa-
lu auguga trussikuid. Muuseum 
on teadus- ja meelelahutuskes-
kus! Aga see ei sobi sümboli-
ihalejatele. 

LAURI SAATPALU: Meie lauludes on rohkem tõde kui uudistes
"Mõned huvigrupid tahavad mõistet "isa-
maalisus" kaaperdada oma äriliste huvide 
eesmärgil," lausub Lauri Saatpalu, kes as-
tub teiste seas taas lavale 23. augustil al-
gaval Jazzkaarel. "Võltsvagadus tõstetak-
se kilbile ja esitatakse kristliku püsiväär-
tusena, unustamata pidada ennast targe-
maks kui jumal." 

Neil, kel Eesti ajalugu ei al-
ga Madisepäeva lahingust, vaid 
ammu enne seda, ei ole isamaa-
lisuse küsimus mingi küsimus, 
see on loomulik tunne.

Dagö laulusõnad oleksid kan-
tud justkui samast loogikast na-
gu Rohke Debelaki libauudised. 
Olete märganud temaga mingit 
hingesugulust? Kas teie laulu-
tekstid tulevad elust endast?

Oleme küll temaga hingesu-
gulased. Kui me raadios kok-
ku saame, siis tunneme, kui-
das meie huumorimeel haa-
kub. Meie laulusõnade erine-
vus päevauudistega võrreldes 
ongi selles, et neis on ainult 
tõde. (Naerab.)

Laulusõnadega on nagu au-
to pardakaameraga, mis salves-
tab kilomeetrite viisi mõttetut 
asja. Aga kui mõnda vana lin-
ti kerida, siis leiad sealt äkki 

midagi huvitavat ka. Sa ei 
kirjuta oma laulutekste ju 

elust maha, ikka luule-
tad kokku, aga midagi 
on päris elust ka. See 
on sama, kuidas kirja-
nik oma raamatut kir-
jutab. Mälupildid la-
destuvad ajju ja ilmu-

tavad ennast vahel min-
gis tekstis teisel-kolman-

dal kujul. 

Kas need sõnad sünnivad teine-
kord ka asjadest, mis närvide-
le käivad?

Eks seda irooniat tuleb 
lauludesse ju ikka. Kõik, 
mis puudutab, leiab tee 
ka lauludesse.

Aga ega kõike, mis 
närvidele käib, ei ta-
su ka kohe laulu sis-
se panna. Mõni häi-
riv asi ei ulatugi sel-
leni, et vääriks lau-
lusõnadesse panemist. 
Ükski rõve isik või tegu 
ei ole väärt laulu.

Aga kui on sügavamad 
asjad, siis tuleks vast ju-
ba need mõnes teatritükis 
hoopis ette võtta. See mõ-
jub võib-olla inimestele ise-
gi rohkem.

Aga eks muusika 
ole ikka kõige võim-
sam inimeste mõjuta-
mise vahend. Aga kui-
das sa paned lauluteks-
ti sellist mõtet, mida ma 
olen mõelnud, et meil 
on praegu valitsus man-
dumus ühiskonnas. Ma ei 
süüdista siin konkreetselt 
ühtegi erakonda, see on 
nagu parteideülene asi. 
See on üleüldine polii-
tilise kultuuri mandu-
mine. Ja sellest on kah-
ju. Eesti kui väike riik 
peaks olema väga tubli, 
sest siin oleks võimalik 
ju kõike korras hoida. 
Aga kui me omavahel 
sedasi lõugame ja läl-
lame, populistlikke loo-
sungeid hüüame ja käi-
tume nagu matsid, siis 
ongi kurb lugu. Kuna 
meil on parlamentaar-
ne riik, siis see ju on 
probleem – eks?

Dagö ei ole ju džäs-
siansambel ja te po-

le ise ka džässilaulja. Miks ot-
sustasite Jazzkaare kutse vastu 
võtta ja ikkagi esineda?

Ei no kui kutse tuleb, siis 
peab minema. Ja kogu maa-
ilmas pole need jazzfestiva-
lid enam pelgalt džässmuusi-
ka tegemise kohad. See on ju-
ba aastakümneid nii. Need on 
igal poole maailmas hea ja hu-
vitava muusika festivalid, kus 
esitatakse ka moodsamat tant-
sumuusikat. Seal kuuleb lausa 
klubibiiti. Džässifestival tähen-
dab, et tegemist on hea, kvali-
teetse muusikaga. Ja seal koh-
tab ka nooremaid inimesi, kel-
le esituses on arenguruumi, aga 
kelle mõte otsib muusikas uusi, 
mitte tavapäraseid lähenemisi.

Jah, kui tahetakse, et festi-
validel oleks kohal ka natuke-
ne inimesi, siis meid ikka kut-
sutakse. (Naerab.)  Me ei esine 
küll väga palju, me ei teenin-
da ööklubisid, selle poolest me 
erineme ka näiteks Terminaa-
torist ja Shanonist, kes esine-
vad võrreldes meiega 
väga palju. Me 
saame esi-

nemiskutseid ka väga veidra-
test kohtadest, aga meil pole 
selle vastu mitte midagi. Ole-
me õnnelikud, kui on suur ini-
meste ring, kes meile kontserti-
del aplodeerivad. Me oleme jah 

teinud 

"Me ei teeninda ööklubisid, küll aga saame esinemiskutseid ka väga 

veidratest kohtadest. Oleme õnnelikud, kui on suur inimeste ring, kes 

meile kontsertidel aplodeerivad," ütleb Saarpalu.

Eestis Eestis Eestis 
pole ühtki pole ühtki pole ühtki 

meessoost head meessoost head meessoost head 
džässilauljat.džässilauljat.džässilauljat.

Ivo Karlep
ivo.karlep@
tallinnlv.ee
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sutakse. (Naerab.)  Me ei esine 
küll väga palju, me ei teenin-
da ööklubisid, selle poolest me 
erineme ka näiteks Terminaa-
torist ja Shanonist, kes esine-
vad võrreldes meiega 
väga palju. Me 
saame esi-

me õnnelikud, kui on suur ini-
meste ring, kes meile kontserti-
del aplodeerivad. Me oleme jah 

teinud 
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LAURI SAATPALU: Meie lauludes on rohkem tõde kui uudistes
neid asju, mida me hästi os-
kame, vältinud seda, mida me 
nii hästi ei oska, ja tuleb väl-
ja, et paljudele see meeldib. 
Me oleme selle eest tänuli-
kud oma publikule. Ar-
tisti tänu publikule on 
alati tegelikult pal-
ju suurem, kui väl-
ja paistab.

Mis stiiliks te ise 
oma muusikat lii-
gitate? Ja kas 
muusika liigitami-
sel on üldse mõtet?

Oleme rokkbänd 
ja sellist lihtsat löövat 
biiti teeme ju väga harva. 
Meil on põhiline laulukirjuta-
mine. Arranžeerime oma lau-
lud teistmoodi.

Ja tõsi, ega muusikastiilil ei 
ole nii suurt tähtsust. Muusikat 
hinnatakse ikka selle järgi, kas 
on halb või hea. On ka lausa 
geniaalset kantrit, aga ka tai-
nakantrit, mis ei ole hea. Mui-
de, on ka suurepäraseid poplu-

gusid. On väga vaimu-
kat ja head räppi. 

Samas on ole-
mas tohu-

tu iga-

JAZZKAAR: Kuulamist jätkub kogu perele

• AVAKONTSERT: RAIVO TAFENAU 
KVARTETT & KÜLALISED, TALLIN-
NA KAMMERORKESTER
23. augustil kell 18, Vaba lava. Jazz-
kaare suurejoonelisel avakontserdil 
astuvad koos armastatud saksofonis-
ti Raivo Tafenauga lavale Heikko 
Remmel, Joel Remmel, Ramuel Tafe-
nau ja Tallinna kammerorkester Ras-
mus Puuri juhatusel. Samuti osalevad 
lugude arranžeerijad ja Tafenau kaua-
aegsed loomingulised partnerid Raul 
Sööt, Siim Aimla ja Meelis Vind. Esit-
letakse Tafenau heliloominguga albu-
mit "The Same Differences", mis il-
mus möödunud aasta detsembris. 
Särava kõlapildiga album oli tänavus-
tel Eesti Muusikaauhindadel nomi-
neeritud aasta jazzalbumi auhinnale.
Pilet 25-30 eurot.

• TANEL RUBEN QUINTET FEAT. 
KADRI VOORAND & KRISTJAN 
RANDALU
24. augustil kell 21, Vaba lava. Tanel 
Ruben on üks Eesti mõjukamaid jazz-
trummareid, kelle aktiivne ja mitme-
palgeline muusikutegevus hõlmab 
pedagoogitöö kõrval mitmete projek-
tide loomingulist juhtimist, aga ka 
osalemist teiste muusikute ettevõt-
mistes nii Eestis kui ka kaugemal. 
Kvinteti lüürilis-jõuline repertuaar on 
tihti valminud Tanel Rubeni ja Kadri 
Voorandi ühisloominguna. Rubenit on 
alati kütkestanud ka elektroonika, nii 
võib kvinteti lugudes kuulda põnevat 
segu akustilisest ja elektroonilisest 
muusikast, peavoolust ja alternatiiv-
setest stiilidest, jazzist ja mitte-jaz-
zist, mille aitavad ühtseks tervikuks 
põimida eriomane komponeerimis-
laad ja kvinteti ainulaadne kõlapilt.
Pilet 15-20 eurot.

• JOEL REMMEL TRIO FEAT. LIISI 
KOIKSON, JUKKA ESKOLA, ALEK-
SANDER PAAL 
25. augustil kell 18, Vaba lava. Tänavu 
kevadel ilmavalgust näinud juba viies 
stuudioalbum "Kevad" kõlab ka kont-
serdil. Tegemist on kokkuvõtva osaga 
lühialbumite seeriast, kus eelmise 
aasta suvel ilmus EP "Puhkus" koos 
Jukka Eskolaga ja detsembri alguses 
EP "Sügis" koos Aleksander Paaliga. 
Joel Remmeli kõrval musitseerivad 
trios jätkuvalt Heikko Remmel kont-
rabassil ja Ramuel Tafenau trummi-
del. Lisaks eelmainitud külalistele 
saab kuulda ka Markus Eermanni 
maitsekat flöödimängu ja Mattias 
Vihmanni metsasarve helisid.
Pilet 20-25 eurot.

• PEREKONTSERT: STIG RÄSTA
28. augustil kell 12, Vaba lava. Laulu-
kirjutaja, laulja, kitarrist ja produtsent 
Stig Rästa esitab kontsertidel oma 
autorilaule, mis on tuttavad nii väike-
sele kui ka eakatele kuulajatele. Kuul-
da saab nii Eurovisioonil kõlanud loo-
mingut kui ka raadiost tuntud poplau-
le. Saab kaasa laulda ning tantsimine 
ja jooksmine ei ole ka keelatud. 
Pilet 10-15 eurot.

• DAGÖ
29. augustil kell 21, Vaba lava. Kuna 
värskeima, 2020. aasta kevadel üle 
üheksa aasta ilmunud albumi "Küte" 
esitluskontsert Tallinnas jäi möödu-
nud aastal ära, siis on koosseisul suur 
au ja rõõm panna pidu püsti nüüd 
Jazzkaarel! Olge valmis tõeliseks küt-
teks!
Pilet 25-30 eurot.

Vaata kogu kava 
https://jazzkaar.ee/programm

vat rokki. On ka ajast ja arust 
klassikalist muusikat, mis täna 
ei kanna päris kindlasti enam 
välja. Samuti on džässis tohu-
tult palju igavat. Selles mõt-

tes ei ole stiil see, mida 
muusika hindamisel kri-

teeriumiks seada. Se-
da võivad teha ainult 
kultuuriametnikud. 
(Naerab.) Nemad ju 
teavad ja ütlevad, 
mis asi on kultuur ja 
misasi ei ole kultuur. 
Mida vähem riigil 

raha toetusteks, se-
da kindlamalt amet-

nik suu krimpsu tõm-
bab. Nii on lihtsam, mis 

loeb siis üldse muusika kvali-
teet ja professionaalsus...

Aga kas te võiksite nimetada 
mõne hea Eesti meesdžässlaul-
ja nime?

Eestis ei olegi mitte ühtegi 
sellist! Ja ma olen džässmuusi-
kutega arutanud, miks see nii 
on. Keegi ei oska vastata. Pal-
judele on see isegi mõjunud ül-
latusena. Meil jätkub selle eest 
jälle igas kaliibris naisdžässlaul-
jaid. Alates tõelistest tippudest 
kuni koolidžässi tegijateni välja.

Te ütlesite äsja, et raskemaid 
probleeme saab panna teatritük-
kidesse. Teater oli vist teie unis-
tus, tahtsite saada diplomeeritud 
näitlejaks, aga nii ei läinud?

See oli niimoodi jah, et ma 
ei saanud lavakasse sisse ja siis 
sattusin vene sõjaväkke. Kui 
tsiviilellu tagasi tulin ja Esto-
nia teatris lavamehena töötasin, 
kutsusid sõbrad mind asutata-
vasse VAT Teatrisse. Peeter Ja-
lakas ja tema sõbrad olid kõik 
seal. Selles alternatiivses, isegi 
hullumeelses üliõpilaste pundis 
ma ei tahtnudki enam mõelda 
mingi ametliku teatrikooli pea-
le. Siis ju räägiti, et tänapäeva-
ne akadeemiline teater on täie-
lik jama, ja ma tõesti enam sin-
na lavakunstikateedrisse proo-
vima ei läinudki. Aga teatriha-
riduse puudumist pole ma ku-
nagi pidanud mingiks enda pri-
vileegiks või auasjaks. Olen pi-
danud kõike ise õppima ja kül-
lap kahjuks ka paljustki ilma 
jäänud. Olen saanud kõik kät-
te raskemini ja teist teed pidi 
ja pikema aja jooksul kui lava-
kunstikoolis käies.

Kuidas praegu tundub, kas too-
nased jutud akadeemilise teat-
ri mandumisest pidasid tookord 
paika? Kui palju tehakse meil 
head teatrit ja kui palju halba?

On nii ja naa. Kui pahatihti 
on näha ainult ambitsiooni, aga 
pole näha annet ega tööd sel-
le taga, siis on vilets küll. Aga 
asi pole siiski hull. Minu mait-
se jaoks tehakse meil siiski pii-
savalt head teatrit. Mind ei hu-
vita ainult sõnalavastused, köi-
davad ka ballett ja nüüdistants.

Paljud käivad teatris siiski na-
gu mingist kohusetundest, istu-
vad lõpuni ära ja on koju min-
nes alati pettunud. Mida selle 
vastu teha?

Mina soovitan teha iga kord 
enne teatrisse minekut eeltööd. 
Küsige oma tuttavate käest, 
kes on tükki näinud, et kuidas 

meeldis. Lugege arvustusi, kui 
saate. Teatripiletid on üsna kal-
lid ja teinekord on targem kas-
või kodus Benny Hilli või Al-
lo Allot vaadata kui teatritoolis 
magama jääda. Alati tuleb en-
ne vaatama minekut teha väi-
ke eelluure. Siis ei pea pärast 
kahetsema. Kõige kurvem on 
see, et kui harva käiv inimene 
ostab pileti pimesi ja see tükk 
talle üldse ei meeldi, noh, on-
gi mingi kräpp, ja siis hulga aja 
pärast satub jälle mingi sõnni-
ku otsa. Nii võib minna, kui ei 
uuri eelnevalt asja. Sama keh-
tib ka kontsertide kohta. Ikka 
luure kõigepealt!

Te olete kaasa löönud ka teistes 
ansamblites peale Dagö. Väga 
tuntud ja armastatud on aastaid 
olnud Folkmill. Räägitakse, et 
tegite seda raha pärast, et niisu-
guse folgiga saab rohkem esine-
miskutseid.

Vastupidi. Folkmill sündis ik-
ka soovist teha iiri muusikat, 
mitte sellepärast, et see sobiks 
paremini raha tegemiseks. Mit-
te et mul midagi ka raha vas-
tu oleks. (Naerab.) Pantokraa-
tor oli ära lõppenud ja mul ei 
olnudki väljundit. Aga jah, läks 
nii, et sellest folkmuusika män-
gimisest kasvas esmaklassiline 
kõrtsibänd. Muidugi oli tal oma 
repertuaar, aga need olid kõrtsis 
mängimised. Öösel kolmest-nel-
jast koju, kui olid asutuste peod, 
ja nii edasi. Olid Soome sõidud 
ka omal ajal. Aga see kõik am-
mendus ühel hetkel minu jaoks 
ikka täielikult. Ansambel ise te-
gutseb muutunud koosseisus siia-
maani ja on pöördunud täieli-
kult algse idee – iiri muusika – 
juurde tagasi. Me oleme ka va-
na koosseisuga mõni kord kok-
ku tulnud ja toredasti musitsee-
rinud. Aga ansambel tegutseb 
muidu omasoodu edasi muusi-
kaklubina. Folkmillis ma hakka-
sin ka laulutekste tegema. Sain 
ka aru, et see asi tuleb mul mis-
kitmoodi välja küll. Sain aru, et 
oskan seda asja jah.

Ühel iiri muusikale pühendatud 
Viru Folgil Käsmus arvas pub-
lik, et meie oma Folkmill on ik-
ka parem ja ehtsam iiri bänd 
kui need Iirimaalt kohale sõit-
nud esinejad. Kuidas siis nii?

Eks Iirimaal on ka palju taid-
lusmuusikuid ja neid söögi eest 
folgile tuua on ju imeodav. Meil 
on käinud kunagi ka Iirimaalt 
tipptegijad, aga jah, ma ei ta-
haks laskuda meie võrdlemis-
se tollaste Iirimaa esindajate-
ga. Aga muidugi, kui võrrel-
da Folkmilli isetegevuslastega, 
siis meie olime ikkagi profes-
sionaalsed muusikud. Võib-ol-
la hiljem kokku saades tegime 
rahulikumas tempos ja mõnede 
arvates õiges tempos neid lugu-
sid, nooremalt läks rahmelda-
miseks ikka nendega. Folkmill 
kõlas ja kõlab praegugi, kui ka 
vanas koosseisus kusagil peak-
sime üles astuma. Lood on ik-
ka kusagil lihasmälus olemas. 
Paaril korral mõnel suvel koos 
sõpradega vanu lugusid meel-
de tuletada – miks mitte. See 
käib nüüd juba ilma igasugu-
se pingeta.

ja, et paljudele see meeldib. 
Me oleme selle eest tänuli-
kud oma publikule. Ar-
tisti tänu publikule on 
alati tegelikult pal-
ju suurem, kui väl-
ja paistab.

Mis stiiliks te ise 
oma muusikat lii-
gitate? Ja kas 
muusika liigitami-
sel on üldse mõtet?

Oleme rokkbänd 
ja sellist lihtsat löövat 
biiti teeme ju väga harva. 
Meil on põhiline laulukirjuta-
mine. Arranžeerime oma lau-
lud teistmoodi.

Ja tõsi, ega muusikastiilil ei 
ole nii suurt tähtsust. Muusikat 
hinnatakse ikka selle järgi, kas 
on halb või hea. On ka lausa 
geniaalset kantrit, aga ka tai-
nakantrit, mis ei ole hea. Mui-
de, on ka suurepäraseid poplu-

gusid. On väga vaimu-
kat ja head räppi. 

Samas on ole-
mas tohu-

tu iga-

Ükski rõve Ükski rõve Ükski rõve Ükski rõve Ükski rõve Ükski rõve 
isik või tegu isik või tegu isik või tegu isik või tegu isik või tegu isik või tegu 
ei ole väärt ei ole väärt ei ole väärt ei ole väärt ei ole väärt ei ole väärt 

laulu.laulu.laulu.laulu.laulu.laulu.

"Sügavamad teemad tuleks mõnes teatritü-
kis ette võtta. See mõjub võib-olla inimestele 
isegi rohkem kui muusika," leiab Saatpalu.
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Kui otsustamise juures on 
näiteks ainult keskealised 
mehed, mõtlevad nad linna 
kujundamisel rohkem just 
autoparklatele, jättes kõr-
vale roheluse ja liikumiseks 
mugavad kõnniteed. Nii 
leiab linnade ja valdade 
päeval esinev Tallinna üli-
kooli õppejõud Barbi Pilvre.

Traditsiooniline sündmus toi-
mub tänavu 17. ja 18. augustil 
Tallinna lauluväljakul. Arutelu 
alla tulevad näiteks keskkonna-
hoid, küberturvalisus, kaasav 
haridus, regionaalpoliitika jm. 
Kahel päeval toimuva suurüri-
tuse raames on huvilistel või-
malik osaleda põnevatel semi-
naridel ja töötubades ning kaa-
sa mõelda aruteludes.

Pilvre võtab sõna ettekande-
ga "Elukeskkond, naised ja me-
hed". "Inimese loodud elukesk-
kond on kodu erinevatele ini-
mestele, kellel kõigil on oma va-
jadused – kes kasutab ühistrans-
porti, kes sõidab jalgrattaga, kes 
liigub lastega, kes lemmiklooma-
dega," tõi Pilvre välja. "Üks ini-
meste omadus, kus on ilmnenud 
linnaruumi erinev kasutus, on 
sugu. Emad liiguvad sagedamini 
lastega, naised ja vanemad ini-
mesed kasutavad rohkem ühis-
transporti, keskeas meestele on 
olulised autoparklad. Pargid ja 
rohealad linnas on olulisemad 
neile, kel puudub võimalus sõi-
ta välja loodusse või kellel po-
le oma aeda. Lastega liikujad 
tunnetavad linnaruumi samuti 
erinevalt: kõnniteeääred, val-
gusfoorid ja tee ületamise aeg 
on erinev, ja see puudutab ka 
vanemaid inimesi." 

Luubi alla võetakse ka bus-
side astmed, trepid, käsipuud 
ning liivatamine talvel, samu-
ti lõppeva suve vajadus minna 

päikese eest varju. "Kõik sel-
lised detailid linnaruumi kva-
liteedis on seotud ka sugude-
ga," rõhutas Pilvre. "Kui otsus-
tamise juures on näiteks ainult 
keskealised mehed, siis paraku 
ei pea nad aru saama teistsu-
guste inimeste vajadustest. Ka 
sellised teenused nagu avalikud 
tualetid on olulisemad naistele, 
kel pole nii lihtne võssa põigata. 
Kuidas peaks vanemad prouad 
mahtuma teisaldatavatesse lin-
natualettidesse, kui nad on ehk 
ka ülekaalus ja kannavad pikki 
seelikuid?" 

Küberrünnakud omavalit-
suste vastu

Ühe sellise näitena nimetas 
Pilvre olukorda küüditamise 
ohvrite memoriaali juures Pi-
rita ja kesklinna piiril. "Käte-
pesuvõimalus sellistes tualetti-
des samuti puudub, ja seda tee-
nust paraku hindavad naised ja 
mehed erinevalt," nentis Pilvre. 

Kahtlemata on üks põneva-
maid ettekandeid riigi infosüs-
teemide ametilt, mille raames 
räägitakse mitmetest juhtumi-
test, mis ka omavalitsusi vii-
masel ajal tabanud on. "Küber-
rünnakud muutuvad üha täp-
semaks ja keerulisemaks ning 
sageli avastatakse küberintsi-
dente alles kuid hiljem," 
rõhutas Telia kübertur-
be lahenduste arhi-
tekt Kristjan Aljas. 
"Mida pikemalt aga 
jääb sissetung avas-
tamata, seda suu-
rem on ettevõtte 
nii rahaline kui ka 
muu kahju, näiteks 
mainekahju. Ei tohi 
alahinnata ka tööta-
jate teadlikkust." 

Tallinna haridusameti 
juhataja Andres Pajula juhib 
arutelu "Haridusvõrgu korras-
tamine – KOV-i arengu vedur 
või pidur?". "Innustame koha-

Linnade ja valdade päevad 
aitavad ühendada Tallinna 
ja selle lähiümbrust

like omavalitsuste juhte arutle-
ma, milline on kvaliteetne ha-
ridus," selgitas Pajula. "Põhi-

küsimusena vaeme, kas ha-
ridusvõrgu korrastami-

ne lubab tõsta haridu-
se kvaliteeti, ning kui-
das seda peaks lä-
bi viima. Jagub po-
sitiivsemaid ja ne-
gatiivsemaid koge-
musi, mille üle pa-
neelis osalejad arut-

levadki."
Pajula sõnul ei to-

hi omaette eesmärk ol-
la haridusvõrgu korrasta-

mine, vaid kvaliteetne hari-
dus või teenus, mida kohalikud 
omavalitsused osutavad. "Just 
see võib olla kohaliku omava-

litsuse arenguks või piduriks," 
tõi Pajula välja.

Väärikas seltskond
Tervise arengu instituudi 

valdkonnajuht Katre Seema  tut-
vustab tervise- ja heaoluprofiili 
kui üht võimalikku viisi saada 
ette realistlik pilt oma paikkonna 
tervist mõjutavatest teguritest. 

Ka linnavolikogu esimees Tiit 
Terik võtab sel aastal ühe arute-
lu juhtimise enda kanda. "Seal 
osaleb väga väärikas seltskond, 
kelleks on linnapea kõrval kõi-
kide naaberomavalitsuste juhid," 
tõi Terik välja. "Arutelu fookus 
on n-ö Suur-Tallinna teemadel, 
kus teeme juttu Harjumaa kuld-
se ringi piiriülesest koostööst. 
Kui lennata lennukiga õhtuhä-

maruses üle Tallinna ja aknast 
välja vaadata, pole linna admi-
nistratiivpiirid tõenäoliselt taju-
tavad. Küll aga näitab tuledest 
valgustatud ala ära need pii-
rid, kus inimesed reaalselt ti-
hedamalt koos elavad. Valgus-
tatud ala ulatub oluliselt kau-
gemale, kui tänaval linna piiri 
tähistav asula lõpu silt. Teisisõ-
nu näitab see selgelt, et inimes-
te ja teenuste liikumine ei sõltu 
omavalitsuste piiridest. Seetõt-
tu on valdkondi – näiteks trans-
port ja liikuvus –, kus on vaja 
laiemat vaadet ning tihti roh-
kem ka omavalitsuste omava-
helist koostööd. Tallinna kon-
tekstis võiks see arutelu ilmselt 
kuulajatele kõige suuremat hu-
vi pakkuda."

Barbi Pilvre sõnul on linnas igal ühel omad soovid. "Emad liiguvad sagedamini lastega, naised ja vanemad inimesed kasutavad rohkem ühistranspor-
ti, keskeas meestele on olulised autoparklad." lausus ta. "Pargid ja rohealad linnas on olulisemad neile, kel puudub võimalus sõita välja loodusse või 
kellel pole oma aeda."

Küberrünnak Küberrünnak Küberrünnak 
võib tuua ka tohutut võib tuua ka tohutut võib tuua ka tohutut 

mainekahju.mainekahju.mainekahju.

Liisa Tupits
liisa.tupits@tallinnlv.ee

Pirita linnaosas alanud ka-
hekuulise pilootprojekti 
käigus katsetatakse isejuh-
tivat elektrilist minibussi 
liikluses, juhita sõiduk viib 
Merivälja elanikke tasuta 
kaugemal asuvasse suure-
ma bussi peatusse.

 "Soovime tutvustada ja uu-
rida isejuhtivat bussi ühistrans-
pordi osana," ütles abilinnapea 
Andrei Novikov. "Seda eelkõi-
ge nn esimese ja viimase miili 
ühenduse võtmes. Selliste pro-
jektidega kogume teadmisi ja 
kompetentsi, kuidas korralda-

da linnas ühistransporti kesk-
konnahoidlikult ja paindlikult. 
Peale Pirita on plaan proovida 
isejuhtivaid busse teisteski lin-
naosades."

Bussi marsruut kulgeb möö-
da Kesk teed, Tuule ja Viimsi 
teed, Ranniku põiki, Ranniku, 
Lauri, Jugapuu, Lodjapuu, He-
ki ja Salu teed. Kahe kuu jook-
sul sõidab buss mööda ligi 1,5 
km pikkust ringi, kus on nii 
ristmikke kui ka ülekäigura-
du. Marsruudil on neli peatust, 
mis asuvad Kesk teel, Meriväl-
ja haljakul, Väina teel ja Meri-
välja pargis. Buss sõidab kiiru-
sega 15 km/h.

Buss mahutab kaheksa ini-
mest, selle pardal on operaator, 

kes hoiab toimuval silma peal. 
Buss on mõeldud eelkõige ko-
halikele elanikele, kuid sõitma 
oodatud on kõik huvilised. 

Katsetuskohaks sai Meriväl-
ja, sest kohalikud  inimesed on 
pikalt oodanud  ühistranspor-
di liinivõrgu arendamist asu-
mi sees. Paraku aga taristu se-
da tänasel päeval veel ei luba. 
"21. sajandil on võimalik proo-
vida ka väiksemate bussidega 
seda probleemi lahendada," üt-
les Liinat. "Kogu sõit on kõigile 
tasuta. Kindlasti saab see buss 
oma vati kätte – loodan, et ena-
musele meeldib ja nad võtavad 
katsetuse  heameelega vastu."

Isejuhtiva bussi on arenda-
nud Eesti ettevõte Auve Tech. 

Selle juhatuse liikme Mari-Ly 
Klaatsi sõnul on eesmärk pak-
kuda alternatiivset transpor-
ti aladel, kuhu ühistransport 
ei ulatu. "Merivälja on meile 
hea näide rajoonist, mille kit-
sad tänavad piiravad tavapära-
se ühistranspordi võimalusi," 
lausus ta. "Auve Techi isejuh-
tivad bussid on kitsastel täna-
vatel eelisseisus ning pakuvad 
turvalisi ja kestlikke lahendu-
si ka keerukates oludes. Meie 
eesmärk on tuua ühissõiduki-
ga liikumise võimalused kõigi-
le lähemale."

Juhita minibussiga saab Me-
rivälja asumis sõita järgmise ka-
he kuu jooksul teisipäevast pü-
hapäevani kella 10-16.

Meriväljal läks liinile juhita buss 

Auve Techi juhita bussid sobivad hästi Merivälja kitsastele tänavatele.
Albert Truuväärt
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TEATED DETAILPLANEERINGUTEST

Nõmme Linnaosa Valitsus korraldas 
Tähetorni tn 13 kinnistu  projektee-
rimistingimuste eelnõu ja eskiispro-
jekti avaliku väljapaneku 22.juulist 
kuni 6.augustini 2021.
Eelnõu kohaselt soovitakse täpsusta-
da detailplaneeringu järgse hoones-
tusala tingimusi, arhitektuurilisi, ehi-
tuslikke või kujunduslikke tingimusi 
ning haljastuse, heakorra või liiklus-
korralduse põhimõtteid.
Tähetorni tn 13 kinnistu asub alal, mil-
le ehitusõigus on määratud Tallinna 
Linnavalitsuse 17.03.2014 korralduse-
ga nr 409-k kehtestatud Tähetorni tn 
13 kinnistu detailplaneeringus. Pro-
jekteerimistingimuste taotlemise ees-
märgiks on detailplaneeringu tingi-
muste kaasajastamine ja selle tingi-
muste täpsustamine, säilitades de-
tailplaneeringu põhilahenduse. Soovi-
tud muudatused ei oma olulist 
linnaruumilist mõju ja samuti ei  ei 
kaasne nendega negatiivset mõju 
naaberkinnistutele.
Avaliku väljapaneku jooksul Nõmme 
Linnaosa Valitsusse arvamusi ja ette-
panekuid ei laekunud.

A. Adamsoni 10 kinnistu detailpla-
neeringu väljapaneku tulemusi tut-
vustav avalik arutelu
Tallinna Kesklinna Valitsus ja Tallinna 
Linnaplaneerimise Amet avalikustasid 
ajavahemikul 21.06.-22.07.2021 Tal-
linna Linnavolikogu 20.05.2021 otsu-
sega nr 71 vastu võetud 0,10 ha suu-
ruse maa-ala kohta koostatud A. 
Adamsoni tn 10 kinnistu detailplanee-
ringu. Avaliku väljapaneku kestel lae-
kus vastuväide A. Adamsoni tn 3 kor-
teriühistult.
Väljapaneku tulemusi tutvustav avalik 
arutelu viiakse läbi 02.09.2021 algu-
sega kell 14.00 Tallinna Kesklinna Va-
litsuse saalis (Nunne tn 18).

Tallinna Linnavalitsus otsustas 09. 
juuni 2021 istungil:
1. korraldusega nr 612:
võtta vastu Kesklinnas asuva 0,46 ha 
suuruse maa-ala kohta koostatud 
Endla tn 13, Lõkke tn 3a ja Lõkke tn 5 
kinnistu detailplaneeringu, ConArte 
OÜ töö nr DP-2017/208, milles on et-
te nähtud kolm lahenduse varianti. 
Esimeses variandis on planeeritud 
moodustada üks ühiskondlike ehitiste 

maa sihtotstarbega krunt ja transpor-
dimaa sihtotstarbega krunt ning mää-
ratud ehitusõigus kuni 5 maapealse ja 
1 maa-aluse korrusega koolihoone 
(riigigümnaasiumi) rajamiseks. Teises 
variandis on planeeritud moodustada 
üks kuni 25% elamu ja/või ärimaa 
sihtotstarbega krunt ja transpordi-
maa sihtotstarbega krunt ning mää-
ratud ehitusõigus kuni 7 maapealse ja 
2 maa-aluse korrusega hoone rajami-
seks. Kolmandas variandis on planee-
ritud moodustada üks kuni 90% ela-
mumaa ja vähemalt 10% ärimaa või 
ärimaa sihtotstarbega krunt, üks kuni 
30% elamumaa ja/või ärimaa sihtots-
tarbega krunt ja üks transpordimaa 
sihtotstarbega krunt ning määratud 
ehitusõigus kuni 7 maapealse ja 2 
maaaluse korrusega hoonete rajami-
seks.
2. korraldusega nr 613:
võtta vastu Lasnamäe linnaosas 2,39 
ha suuruse maa-ala kohta koostatud 
Valukoja tn 7 kinnistu ja lähiala detail-
planeeringu, K-Projekt Aktsiaseltsi 
töö nr 20027. Detailplaneeringu 
koostamise eesmärk on tootmismaa 
sihtotstarbega Valukoja tn 7 ja Sepa-
paja tn 11 kinnistutest ning osaliselt 
transpordimaa sihtotstarbega Sepa-
paja tänav T1 kinnistust moodustada 
kaks ärimaa sihtotstarbega krunti 
ning määrata moodustatavatele krun-
tidele ehitusõigus lisaks olemasoleva-
le 4-korruselisele ärihoonele (tervis-
hoiuhoone) kuni kolme kuni 3-korru-
selise ärihoone (erakoolid ja –laste-
aed) ning spordiväljakute ala ehitami-
seks. Lisaks on detailplaneeringus 
antud haljastuse, juurdepääsuteede 
ja parkimise põhimõtteline lahendus.
Detailplaneeringutega saab tutvuda 
Tallinna planeeringute registris htt-
ps://tpr.tallinn.ee/

Tallinna Linnavolikogu otsustas 17. 
juuni 2021 istungil:
otsusega nr 89:
kehtestada Lasnamäe linnaosas asu-
va 28,10 ha suuruse maa-ala kohta 
koostatud Narva mnt 129 ja 129b kin-
nistute ning lähiala detailplaneering, 
ConArte OÜ töö nr DP-204. Detail-
planeering on koostatud eesmärgil 
moodustada üks ühiskondlike ehitiste 
maa või kuni 10% äri- ja vähemalt 
90% ühiskondlike ehitiste maa siht-

otstarbega krunt, millele määratakse 
ehitusõigus kuni 8 maapealse ja kuni 
3 maa-aluse korrusega haiglakomp-
leksi, kokku kuni kümne hoone, ehita-
miseks ning kolm transpordimaa siht-
otstarbega krunti olemasolevate tä-
navate laiendamiseks ja üks transpor-
dimaa sihtotstarbega krunt Paekalda 
tänava ehitamiseks. Lisaks on detail-
planeeringus määratud üldised maa-
kasutustingimused ja esitatud hea-
korrastuse, haljastuse, juurdepääsu-
de, parkimise ning tehnovõrkudega 
varustamise põhimõtteline lahendus.
1.1 Detailplaneeringuga muudetakse 
Tallinna Linnavolikogu 21. oktoobri 
2010 otsusega nr 238 kehtestatud 
Lasnamäe elamualade üldplaneerin-
gu kohased ettevõtlusala kõrvalots-
tarbega korterelamute ala, korterela-
mute kõrvalotstarbega ettevõtlusala, 
haljasala ning liiklusala juhtotstarbed 
planeeritud ala ulatuses avalikult ka-
sutatavate ja sotsiaalobjektide juht-
otstarbega alaks.
1.2 Detailplaneeringu kehtestamisel 
muutuvad käesolevas detailplanee-
ringus planeeritud maaala osas keh-
tetuks Tallinna Linnavalitsuse 8. märt-
si 2006 korraldusega nr 435-k keh-
testatud Vana-Kuuli tn 1, 3, 5, 7, 9 
krundi detailplaneering, 19. detsembri 
2007 korraldusega nr 2269-k kehtes-
tatud Paekalda tänava pikenduse de-
tailplaneering ja 3. novembri 2010 
korraldusega nr 1674-k kehtestatud 
Narva mnt 129a krundi detailplanee-
ring.
1.3 Tunnistada kehtetuks Tallinna Lin-
navolikogu 22. märtsi 2007 otsus nr 
73 „Narva mnt 129 kinnistu müük“.
otsusega nr 90:
tunnistada Tallinna Linnavalitsuse 31. 
augusti 2005 korraldusega nr 1595-k 
kehtestatud Saviliiva tee 8a, Vaba-
õhumuuseumi tee 95a ja 95b kinnis-
tute detailplaneering Veerise tn 1 kin-
nistu osas kehtetuks.
Detailplaneeringutega saab tutvuda 
Tallinna planeeringute registris htt-
ps://tpr.tallinn.ee/

Tallinna Linnavalitsus otsustas 21. 
juuni 2021 istungil:
korraldusega nr 714:
algatada Rahu tn 3 ja Rahu tn 4a kin-
nistute detailplaneering, edaspidi de-
tailplaneering. Planeeritava maa-ala 

suurus on 1,38 ha. Planeerimisel säilib 
kinnistute maakasutuse sihtotstarve 
ühiskondlike ehitiste maa. Detailpla-
neeringu koostamise eesmärk on Ra-
hu tn 4a kinnistule ehitusõiguse mää-
ramine 2 korruselise kuni 12 m kõrgu-
se tennise- ja sulgpalliväljakutega 
sisehalli rajamiseks ning Rahu tn 3 
kinnistul olevate tenniseväljakute re-
konstrueerimine ning parkla rajamine.
2. korraldusega nr 715:
algatada Rannamõisa tee 9a kinnistu 
detailplaneering (edaspidi detailpla-
neering). Haabersti linnaosas asuva 
planeeritava maa-ala suurus on 0,31 
ha. Detailplaneeringu koostamise 
eesmärk on üldkasutatava maa siht-
otstarbega kinnistu jagamine elamu- 
ja üldkasutatava maa sihtotstarbega 
kruntideks ja ehitusõiguse määramine 
ühe kuni 150 m2 ehitisealuse pinnaga 
2 maapealse korrusega üksikelamu 
püstitamiseks. Lisaks antakse detail-
planeeringus heakorrastuse, haljastu-
se, juurdepääsuteede, parkimise ja 
tehnovõrkudega arustamise põhimõt-
teline lahendus.
3. korraldusega nr 716:
kehtestada Kesklinnas asuva 5,92 ha 
suuruse maa-ala kohta koostatud 
Jalgpalli tn 19 kinnistu detailplanee-
ring (edaspidi ka detailplaneering), K-
Projekt Aktsiaseltsi töö nr 16029. De-
tailplaneering on koostatud eesmärgil 
muuta kinnistu piire, määrata ehitus-
õigus ühiskondlike ehitiste maa siht-
otstarbega Jalgpalli tn 19 kinnistul 
olevale jalgpalliväljakule olmeruumi-
dega tribüüni ehitamiseks, arvesta-
des olemasolevat jalgpallihalli ja ala-
jaama, ning määrata krundi kasutami-
se tingimused.
3.1 Detailplaneeringu kehtestamisel 
muutub Tallinna Linnavolikogu 22. 
detsembri 1999 otsusega nr 320 keh-
testatud Lilleküla raudteeharude ning 
Tehnika ja Asula tänava vahelise maa-
ala detailplaneering käesolevas de-
tailplaneeringus planeeritud maa-ala 
osas kehtetuks.
4. korraldusega nr 717:
kehtestada Kristiine linnaosas, 1,31 ha 
suuruse maa-ala kohta koostatud 
Sõpruse pst 28, 26, Tihase tn 29, 29a, 
Mõtuse tn 1a ja 3 kinnistute detailpla-
neering (edaspidi ka detailplanee-
ring), FE Arhitektid OÜ töö nr 02/18. 
Detailplaneeringu koostamise ees-

märk on muuta planeeritud alal oleva-
te Tihase tn 29, Sõpruse pst 26 ja 28 
kinnistute piire ja määrata moodusta-
tava krundi maakasutuse sihtotstar-
beks 5–10% ärimaa ja 90–95% ela-
mumaa ning ehitusõigus kahe kuni 5 
maapealse ja 1 maa-aluse korrusega 
äriruumidega korterelamu ning 1- kor-
ruselise abihoone ehitamiseks; mää-
rata Tihase tn 29a krundi sihtotstar-
beks ärimaa ja ehitusõigus ühe kuni 3 
maapealse ja 1 maa-aluse korrusega 
ärihoone ehitamiseks; määrata Mõtu-
se tn 1a krundile ehitusõigus olemas-
oleva kuni 2 maapealse ja 1 maa-alu-
se korrusega üksikelamu rekonst-
rueerimiseks ja laiendamiseks ning 
1-korruselise abihoone ehitamiseks; 
määrata Mõtuse tn 3 krundi maaka-
sutuse sihtotstarbeks 50% ärimaa ja 
50% elamumaa ning ehitusõigus ole-
masoleva kuni 3 maapealse korruse-
ga elamu rekonstrueermiseks ja 
laiendamiseks äriruumidega elamuks 
ning 1-korruselise abihoone ehitami-
seks. Lisaks on detailplaneeringus 
antud ala heakorrastuse ja haljastuse, 
juurdepääsude, parkimise ning tehno-
võrkudega varustamise põhimõtteline 
lahendus.
4.1 Detailplaneeringu kehtestamisel 
muutuvad Tallinna Linnavalitsuse 20. 
juuni 2012 korraldusega nr 921-k 
kehtestatud Tihase tn 17, 19, 23, 25 ja 
27 kinnistute detailplaneering ja Tal-
linna Linnavolikogu 1. juuli 1999 otsu-
sega nr 179 kehtestatud Sõpruse pst, 
Tihase, Haigru ja Meleka tänava va-
helise kvartali detailplaneering käes-
olevas detailplaneeringus planeeritud 
maa-ala osas kehtetuks.
5. korraldusega nr 755:
kehtestada Pirita linnaosas asuva 
4,01 ha suuruse maa-ala kohta koos-
tatud Tuulenurga tn 1 kinnistu detail-
planeering, Osaühingu Arhitektuuri-
büroo Eek & Mutso töö nr TLN01. De-
tailplaneeringus on ette nähtud Tuu-
lenurga tn 1 kinnistule ehitusõiguse 
määramine kuni 3- korruselise spor-
dihall-administratiivhoone ja kuni 
2-korruselise teenindushoone ehita-
miseks. Lisaks on detailplaneeringus 
määratud krundi kasutamise tingimu-
sed.
Detailplaneeringutega saab tutvuda 
Tallinna planeeringute registris htt-
ps://tpr.tallinn.ee/
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Roosikrantsi firmad 
tähistavad tänava 
avamist roosalt
Roosikrantsi tänava ettevõtted tähis-
tavad ühiselt tänava remondi lõppu 
meeleoluka roosade vaipade päevaga, 
kutsudes osa saama nii eripakkumis-
test, moeetendusest kui arhitektuuri-
ekskursioonist. 26. augustil ootavad 
külalisi terve päeva vältel magusad eri-
pakkumised ja sündmused. Osa võta-
vad pea kõik tänava ärid, kes selleks 
puhuks tervitavad külastajaid kihiseva 
mulli, rõõmustavate pakkumistega, 
roosa vaiba ja õhupallidega. Kell 19 toi-
mub Embassy of Fashion maja ees di-
sainerite moešõu, kell 20 on kõik aja-
loohuvilised oodatud väikesele tuurile, 
Roosikrantsi arhitektuuriajalugu tut-
vustab Carl-Dag Lige (pildil). Regist-
reeru ringkäigule tel 501 8398 või ma-
ria.pruul@mpk.ee . Piletihind koos ter-
vitusjoogiga 10 eurot, tasumine sulara-
has kohapeal.

Fotonäitus 
tornidest ootab
linlaste lugusid 
Nunnatorni ja Kuldjala torni vahelisel 
kaitsekäigul on üleval  fotonäitus, 25 
linnameeleolu kajastava pildi autor on 
Juhan Kohal ja näitus tehti eesmärgiga 
ärgitada inimesi kirjutama oma lugusid.

Kodulinna maja kogub inimeste kir-
jutatud lood kokku ning tahab sellest 
järgmisel aastal vanalinnapäevadeks 
üllitada raamatu. Kirjutatud loo võib 
jätta Nunnatorni või Kodulinna maja 
(Gümnaasiumi 3) valvelauda või posti-
tada aadressil kodu.linn@mail.ee. 
Juurde palutakse lisada näituse pildi 
number, mis kirjutist inspireeris.

Kristiines tulekul 
hoovikohvikute päev 
Hoovikohvikute päev toimub 28. au-
gustil kella 11-17, sel ajal avavad pal-
jud inimesed oma koduhoovi ja paku-
vad hubases õhkkonnas maitsvat toi-
tu ja rikkalikku kohvi. Mõnel pool on 
avatud ka kirbukas, kus sümboolse 
summa eest loobutakse väikeseks 
või suureks jäänud riideesemetest. 
Kristiine linnaosa valitsus korraldab 
koostöös kohalike elanikega hoovi-
kohvikute päeva juba neljandat kor-
da. Registreerunud on 30 kohvikut 
üle kogu linnaosa.

TULE VABADUSEPÄEVAL LIPPU 
HEISKAMA!
20. augustil algab Toompeal Eesti taasiseseisvumise aastapäeva 
tähistamine piduliku lipuheiskamisega kell 7 Kuberneri aias. Tsere-
moonial kõnelevad riigikogu esimees Jüri Ratas, peaminister Kaja 
Kallas, 20. augusti klubi president Ants Veetõusme ning Islandi par-
lamendi esimees Steingrímur J. Sigfússon, õnnistussõnad ütleb 
peapiiskop Urmas Viilma. Esinevad Meestelaulu Seltsi liikmeskoorid 
ning politsei- ja piirivalveorkester. Lipu heiskavad ühe pere kolm 
põlvkonda – 20. augusti klubi liige Tõnu Saarman tütre ning lapse-
lastega.

Minu
TALLINN

Klaasikonteinereid võiks 
rohkem olla
Moedisainer Reet Aus

Mina koristasin hiljuti suvilas vanu asju, tõstsin 
tarbetu kraami  autosse ja sõitsin sellega 
jäätmejaama. Suuri konteinereid näiteks pa-
kendite ja klaasi äraviskamiseks võiks olla ela-
mute piirkonnas rohkem. Ka klaas on ju paljus-
ki ümbertöödeldav. Metsa alla ja tänavaile 
loobitud prügi kohtab siiski märgatavalt vä-
hem kui näiteks viis aastat tagasi ja ka prügi 
sortimisel näib inimeste teadlikkus tõusvat. 
Sellele aitaks kaasa, kui suurte konteinerite 
märgistus oleks elanikele arusaadavam. Mär-
gistus võiks olla kõigis linnades ühtemoodi – 
pakendid ühte värvi, kasutatud tekstiil teist ja 
klaas kolmandat värvi konteineris. Jäätmejaa-
mades on kõik need võimalused loodud, kuid 
neid kasutavad reeglipäraselt vähesed. Või-
malus eri asju kindlasse konteinerisse panna 
peaks olema inimestele kättesaadavam ja 
nende asukohad  paremini teada.

• Linn jagab elanikele bioprügi konteinereid. Pealinn uuris, 
kas inimesed on hakanud paremini prügi sorteerima.

JÜRI KUUSKEMAA: Restoranid 
viskavad prügikotid kajakate kätte

Konid vedelevad 
maas, kuigi prügikast 
on sealsamas

Ajaloolane Jüri Kuuskemaa

Meie kortermajal on prügikontei-
nerid üldprügi, pakendite, bioloo-
gilise prügi ning papi ja paberi 
jaoks. Küsimus on aga selles, kas 
need ka liigiti ära viiakse ja kuidas 
nad taaskasutusse jõuavad. See 
on tänapäeva kultuurikeskseid küsi-
musi, nagu ka  inimeste üldine kesk-
konnateadlikkus. Näiteks mahavisatud 
konisid kohtab sageli, kuigi prügikast on 
sealsamas. Väga halb harjumus! Sigare-
tifiltrid jõuavad ju lõpuks merre, kus nad 
ei lagune. Seepärast kannan ise alati 

kaasas spetsiaalset väikest tuhatoosi, et 
see hiljem prügikasti tühjendada. Vana-
linnas jätab puhtus mõnikord soovida, 

kui firmad remonti tee-
vad ja lasevad ehi-

tustolmul takista-
matult tellingute 

alla variseda. 
Praht jääb ee-
maldatud tel-
lingute alla ve-
delema, ulatu-

des poole sõi-
duteeni. Mõni 

restoran tõstab 
oma prügikotid juba õh-

tul tänavale, mõtlemata, et enne hommi-
kust koristusautot jõuavad toitu otsivad 
kajakad kotid puruks rebida. Olen seda 
näinud korduvalt.

Aiapidajana 
hoian biojäätmete 
äraveolt kokku

Maastikuarhitekt Kadri Maikov

Biojäätmed lähevad minul aiapidajana 
komposti ja kuivanud oksad läbi oksa-
purustaja teekatteks või multšiks. Kuiva-
nud ja ristuvaid oksi, samuti vesivõsusid 
on tarvis lõigata igal aastal. Kompostiki-
hiks võib panna rohu ja puulehedki, väl-
ja arvatud tammelehed, mis ei idane 
ega mädane. Tuulisemas aias muidugi 
puulehtede äraviskamise küsimust ei 
tekigi. Eri kompostikaste on mul aias 
mitu tükki. Mulda teen ise ja igale tai-
mele sobib eri tüüpi muld. Kastid pea-
vad olema piisavalt suured, et sisu läbi ei 
kuivaks. Tänavune kompost jääb ületal-

ve mulduma, eelmise aasta oma sain ju-
ba aias uue peenra tegemisel kasutada. 
Mõte on selles, et mitte kasutada kallist 
transporti, makstes äraveo eest, vaid 
bio- ja aiajäätmed kohapeal ära kasuta-
da. Kurgi- ja kartulikoored lähevad bio-
jäätmeks!

Tavajäätmeid, 
paberi- ja bioprügi 
kogume eraldi

Õpetaja ja poliitik Märt Sults

Meie peres on kasutusel 
kolm eri prügikasti. Ta-
vajäätmete ja bioloo-
giliste jäätmete oma 
on köögis kraani-
kausi all kahes 
eraldi  anumas, 
kuid paberikastile 
leidsime kindla 
koha esikus. Disai-
nisime sobituma ja 
kedagi ei häiri! Meie 
korteriühistus kulgeb 
prügivedu tõrgeteta, 
ehk vahel pühapäeva õhtul 

on kastid ääretasa täis. Korteriühistu-
ga tegime õuele pikema katusealuse 
juurde, kuhu taaskasutatavaid mööbli-
tükke panna. Inimesed ju armastavad 
vanu asju välja vahetada, kuigi neid 
saab veel kasutada. Kel vaja ja meel-

dib, saab neid sealt võtta.  
Keskkonnateadlikkust 

kasvatab enamasti 
isikliku eeskuju-

ga. Nii ka koolis 
– õpetaja näi-
tab prügisor-
timise harju-
musi kõige-
pealt. Piisab 
aga sellest, 
kui õunasüda 

valesse prügi-
kasti lendab, ja  

kolleegide suur töö 
võib rikutud saada!

Märtsis alanud Kadaka tee re-
mont piirab liiklust Ehitajate tee ja 
Akadeemia tee vahel augusti lõ-
puni, muutunud on ka bussiliinide 
nr 9 ja 13 marsruudid.

Bussiliini nr 9 liikumistee Priisle 
suunal päeva esimeses pooles ei muu-
tu, Kadaka suunal liigub buss marsruu-
dil Kadaka tee, Ehitajate tee, Vilde tee 
ja Akadeemia tee. Autobussikoondise 
peatus on ajutiselt Ehitajate teel ning 
täiendavalt tehakse Kaja ja Akadee-
mia tee peatus.

Päeva teisel poolel liigub buss nr 9 
Priisle suunal järgmiselt: Akadeemia 
tee, Vilde tee, Ehitajate tee ja Kada-
ka tee. Kadaka suunal liikumistee ei 

muutu. Kadaka peatus tehakse ajutiselt 
Akadeemia teel ning täiendavalt peatub 
buss Akadeemia tee ja Kaja peatustes.

Bussi nr 13 liikumistee Seli suunal 
kulgeb marsruudil Õismäe tee ja Ehi-
tajate tee, buss ei sõida Järveotsa teel, 
Akadeemia teel ja Kadaka teel. Väike-
Õismäe suunal sõidab buss Ehitajate 
teel ja Õismäe teel ja ei liigu Kadaka 
teel, Akadeemia teel ja Järveotsa teel.

Seli suunal tehakse täiendav peatus 
Meistri, ära jäävad peatused Pöörise ja 
Kadaka. Väike-Õismäe suunal tehakse 
Autobussikoondise peatus ajutiselt Ehi-
tajate teel, täiendav peatus on Meistri, 
ära jäävad peatused Kadaka ja Pöörise

Rekonstrueeritavas lõigus rajatakse 
3,5 meetri laiuste sõiduridade ja eral-

datud vasakpöörderidadega sõidutee, 
mis on kaetud asfaltbetoonkattega ja 
piiritletud äärekividega. Kadaka tee ja 
Pilve tee ristmikule tuleb foorjuhtimi-
ne. Paarisnumbritega tänavapoolele ra-
jatakse 3,5 m laiune asfaltbetoonkat-
tega kergliiklustee. Paaritute numbrite 
poolele tuleb 2,2 m laiune, olemasole-
va kõrghaljastuse vahel looklev asfalt-
betoonkattega jalgtee. Jalakäijate üle-
käigurajad lahendatakse ohutussaarte-
ga. Tänavale paigaldatakse leed-täna-
vavalgustus ning ülekäiguradade eri-
valgustus. Vaegnägijate liiklemise liht-
sustamiseks pannakse ülekäiguradade-
le braikivid. 

Tööde lepinguline maksumus on 2,3 
miljonit eurot. 

Liikluspiirangud Kadaka teel kestavad augusti lõpuni

Loe Pealinna 
veebis:  

PEALINN.EE
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LINLASTELE:

661 6616


