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•  Loomaaiad on hävingust päästnud ja loodusesse  
tagasi asustanud sadu liike.

•  Lõunapoolsed liigid levivad kliima soojenemise tõttu ka Eestisse  
ning muudavad kohalike inimeste ja loomade elu kibedaks.

SPORDIBASSEIN JA 
SPAA: Lasnamäele  
kerkib suur olümpiaujula. 
LOE LK 13

BARBI BILVRE: Naised 
vajavad linnas pargivahte, 
rohkem tualette ja valgusta-
tud bussipeatusi. LOE LK 9
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Tallinlanna Merli Laanetu 
peres kasvab neli last, kellest 
kooliteed taasalustab kolm: tü-
tar läheb kodulähedase güm-
naasiumi kümnendasse ning 
pojad seitsmendasse ja teise 
klassi. Tema hinnangul võib 
lapse kooli saatmine, kui arves-
tada kooliasju ja riideid, maks-
ta kokku 500-600 eurot. 

Merli sõnul on suurimaks 
kuluallikaks laste kooli min-
nes kindlasti nende jalanõud. 
"Sporti tehes peavad olema 
spetsiaalsed tossud jooksmi-
seks, lisaks siseruumi jalatsid, 

mis laseksid jalal hingata," rää-
kis ta. "Koolijalatseid ei ole 
me siiani taaskasutustest vaa-
danud, küll aga kodus trööpa-
mise omi."

Õlipastelle läheb vaja vaid 
paar korda aastas

Üksikvanem Liisil aga osu-
tus gümnasistist tütre ja 12-aas-
tase poja mullustest koolikulu-
dest suurimaks kodusõppe tõt-
tu peale surutud ost – liisin-
gu abil muretsetud kallis ko-
duarvuti. Statistika kohaselt 
on üle 90% Eesti üksikvane-
matest just naised. Kuna sage-
li on naiste sissetulek meeste 
omast väiksem, suurendab see 
ühe vanemaga perede vaesus-
riski. Ka Liis ei saa arvesta-
da perest lahus elava vanema 
toega ei laste kasvatamisel ega 
ülalpidamisel, ning see mõjutab 

PEREDELE APPI: Ühe lapse riietele ja 
õppevahenditele kulub keskmiselt 600 eurot 
"Üldharidus peaks olema tasuta, aga ikka nõuavad 
koolid õppeaasta edenedes mingite lisakulutuste te-
gemist," rääkis üksikema Liis. "Miks koolid ise kuns-
titundideks suuri guašipurke ei muretse, kust vaja-
dusel lastele kallata? Ja käsitöötunnis ei nõua poisilt 
keegi, et ta võtaks ise lauajupi kaasa, küll aga peab 
vanem tüdrukule ostma lõnga, kudumisvardaid ja 
kangast."

Krista Kiin
krista.kiin@ 
tallinnlv.ee

Merli Laanetu sõnul on suurimaks kuluallikaks laste kooli minnes kindlasti nende jalanõud. "Sporti tehes peavad olema spetsiaalsed tossud jooksmiseks, lisaks siseruumi jalatsid, 
mis laseksid jalal hingata," rääkis ta. Albert Truuväärt

kogu elu-olu, sealhulgas laste 
koolikulude eelarvet.

Emad räägivad, et tihti tu-
leb õpetaja antud nimekirja alu-
sel kalli raha eest osta ka as-
ju, mida väga harva vaja läheb. 
"Kui meenutan oma esimese ja 
viimase lapse kooliminekut, ei 
saa seda üldse võrrelda," rää-
kis Merli. "Esimese lapse puhul 
ostsin kõik koolitarbed õpeta-
ja antud nimekirja järgi, kuna 
kogemusi polnud. Paraku tuli 
välja, et pooli asju ei läinudki 
vaja! Kui teine laps läks koo-
li, oli esimesest lapsest osa as-
ju juba olemas. Juurde ostsin 
vaid asju, millest teadsin, et 
neid läheb reaalselt vaja: vi-
hikud, pliiatsid, joonistusplo-
kid. Varusid enam ei tekita-
nud. Kui päevikus seisis kiri 
ja koolis oli vaja midagi, mida 
tõesti kodus ei leidunud, läk-
sin ja ostsin. Aasta eest koo-
liteed alustanud pojale saime 
ranitsa jm vajalikku Tallinna 
ja Harjumaa lasterikaste pe-
rede liidult."

Liisigi paneb imestama, et 
osa koolitarvete puhul valitseb 
ilmselge laristamine. "Olen tä-
hele pannud, et näiteks õlipas-
tellid, mida nooremates klassi-
des on õpetaja antud nimekir-
ja järgi vaja osta igal sügisel, 
seisavad 2/3 kooliajast tarvi-
tamata," rääkis ta. "Sama on 
plastiliini ja guaššvärvidega – 
poolikud asjad visatakse lõ-
puks lihtsalt minema! Värvi-
de puhul võiks kunstitunnis 
ju suuremad purgikesed-topsid 
olla, millest vastav kogus las-
tele eraldatakse, mitte nii, et 
igaüks ostab oma guašid, mi-
da kasutatakse paar korda ko-
gu õppeaasta jooksul." 

Osta vaja juba enne  
koolilaada aega

Liisi meelest ei olegi siin 
murekoht nii palju raha kulu-
tamises, kui rohelisemas mõt-
teviisis. "Häirib, et teoreeti-
liselt peaks üldharidus olema 
tasuta, aga ikka tekivad koo-
liaasta edenedes mingid täien-
davad kulud," nentis ta. "Näi-
teks kunsti- ja käsitöötundi-
des on vaja osta materjale, mi-
da kool miskipärast ei muret-
se. Siinjuures on kummalised 
lahknevused poiste ja tüdruku-
te käsitöötundides – poistelt ju 
ei nõua keegi, et nad võtaksid 
puutöötundi ise lauajupi kaasa, 
küll aga peab tüdrukute puhul 
vanem ostma lõnga, kudumis-
vardaid ja kangast! Õnneks on 
seni saanud vähemasti talvist 
suusavarustust koolist laenuta-
da – ise ma mingil juhul seda 
osta ei suudaks."

Et väljaminekuid hajutada, 
plaanib Merli kooliasjade ost-
mist juba varakult. " Kindlasti 
muretseme vihikuid, pliiatseid 
ja tindipliiatseid," loetles pere-
ema. "Ei ole enam nii, et au-
gust jõudis kätte ja siis hakka-
me nimekirja järgi ostma! Koo-
liasju varakult ostma asudes ei 
pea minema kaubanduskeskus-
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VAJALIKUD KOOLITARBED JA KULUD

1. klassi mineval lapsel on vaja: Kulud:

Paberid, vihikud, mapid – ruuduline, 
jooneline ja abijoonetega vihik, ümbris-
paberid või kilekaaned, joonistuspaber 
A-3 ja A-4 plokk, värvilised paberid, mapp
töölehtede hoidmiseks, lauakate

Kunstitarbed – värvipliiatsid, guašš värvid
6 värvi, veetops, pintslid, liimipulk 20g,
õlipastellid, plastiliin, käärid

Joonestusvahendid – joonlaud 20 cm, 
teritaja, kustutuskumm, harilikud pliiatsid
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RANITSATOETUS SUUREMATES LINNADES

te koolilaatadele, kus kõik au-
gusti keskpaigas siblivad ning 
närviajava segaduse keskel üht-
teist nagunii osta ununeb."

Kergendust tunneb ta selle 
üle, et suuremad lapsed kan-
navad koolivormi. "Sel puhul 
ei ole kaaslaste pealt malli võt-
mist, et kellelgi oli selline riie-
tus ja ma tahan nüüd ka! Koo-

livormiga hoiab raha kokku 
veel tänu sellele, et lühikeste 
varrukatega särgid on ühe te-
gumoega ja sobivad nii poisi-
le kui tüdrukule – kui ühele 
väikseks jäi, sai anda järgmi-
sele lapsele. Olgugi et igal sü-
gisel sai tellitud uued, ei olnud 
see nii suur kulu – kahest-kol-
mest särgist õppeaastas piisas."

Kuidas Tallinn toetab kooliminejaid?

Ranitsatoetust (320 eurot) on õigus 
saada, kui:
• lapse elukoht on Tallinna linn, 
• laps alustab esimest korda põhihari-

duse omandamist,
• laps on kantud Tallinnas tegutseva 

kooli õpilaste nimekirja, 
• lapse ühe vanema elukoht on Tallinna 

linn katkematult vähemalt lapse põhi-
hariduse omandamise alustamise ka-
lendriaasta 1. jaanuarist, 

• lapsega ühel aadressil elav vanem on 
esitanud taotluse.

• Toetus makstakse välja üks kord ka-
hes osas: 50% toetusest 30 päeva 
jooksul taotluse esitamisest, 50% 
toetusest järgmise aasta juunis, tingi-
musel, et kõik toetuse saamise nõu-
ded on jätkuvalt täidetud.

• Taotluse saab esitada Tallinna e-tee-
ninduses (https://taotlen.tallinn.ee/
koolitoetus) või elukohajärgses sot-

siaalhoolekande osakonnas.
• Lisaks 320 euro suurusele ranitsa-

toetusele maksab linn ka perekonna 
sissetulekust sõltuvat toetust kooli-
mineku kulude osaliseks hüvitami-
seks. 

• Veel toetab Tallinna linn kooliminekul 
toimetulekutoetust saavate perede 
lapsi. Toetust ei maksta esmakordselt 
kooli mineva lapse toetuse saajale.

• Koos Punase Risti Seltsiga pani linn 
tänavu kokku 400 uute koolitarvete-
ga ranitsat vähekindlustatud lastele. 
Koolikotid anti linnaosade sotsiaal-
hoolekande osakondadele üle 28. 
juulil. 

• Tallinn maksis 2020. aastal esma-
kordselt kooli mineva lapse toetust 3 
694 eurot.

• Toetust toimetulekuraskustega pere-
dele kokku (sissetulekust sõltuvalt): 
7509 eurot.
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Liis avaldas heameelt, et mõ-
lemad lapsed kannavad valehä-
bita teise ringi rõivaid ning tü-
tar järgib iseäranis rohelist mõt-
teviisi. "Nii et kallitele brändi-
rõivastele ja -jalatsitele meil ra-
ha ei kulu!"

Koolikulude kontrolli all 
hoidmine on oluline, sest kui 
parasjagu just koroona ei möl-

la, kulub raha ka laste hobi-
dele. "Vanem poiss käib jää-
hokis, millele tavaliselt kulus 
130 eurot kuus," selgitas Mer-
li. "Elementaarne varustus na-
gu uisud, kiiver ja kindad tu-
li vanematel endal muretseda. 
Väiksem poiss käis ujumas ja 
spordiringis, milleks kulus 50-
60 eurot kuus. Ootamatud ku-

lud olid seotud peamiselt mo-
biiltelefonidega – ühel lapsel 
kukkus telefon vette ja teisel 
purunes ekraan."

Esimesse klassi mineva lapse 
vanematel tasub uurida, kas ja 
kui suures summas saab koha-
likult omavalitsuselt koolitoe-
tust taotleda. Suurimat kooli-
toetust (320 eurot) maksab Tal-
linn. Tartu ja Pärnu linna koo-
litoetus lapse kohta on 100 eu-
rot, kuid Narvas vaid 50 eurot.

Merli tunnustab 320 euro 
suurust ranitsatoetust. "Üks osa 
sellest läks aasta eest laste riie-
te peale," meenutas ta. "Tallin-
na ranitsatoetus on nii suur- 
kui ka teistele peredele tohu-
tuks abiks, iseäranis neile, kel 
kooliteed alustab esimene laps 
ning kes veel kogemustest ei 
tea, palju selleks raha kulub."

Ka koolivorm lisab oma osa
Kooliaasta eel koostas Swed-

banki rahaasjade teabekeskus 
nelja jaeketi põhjal esimesse 
klassi mineva lapse koolikau-
pade (23 eri  asja) hinnavõrd-
luse, millest selgus, et sood-
saima hinnaga saab koolitar-
bed osta Maxima e-poest, kus 
need maksavad 31 eurot. Järg-
nevad Rimi e-pood, kus koo-
likaubad maksavad 38 eurot. 
Selveris on soodsaimate kooli-
kaupade hind 42 eurot ja Pris-
mast tulusaima hinnaga kooli-
tarbeid ostes tuleb hinnaks 51 
eurot. Hinnavõrdluse aluseks 
võeti esimesse klassi mineja 
soovituslikud koolitarvete ni-
mekirjad, mille on koostanud 
Tallinna 21. kool, Gustav Adol-
fi gümnaasium ja Viimsi Kool. 
"Koolitarvetele lisandub kooli-
des, kus koolivorm on kohus-
tuslik, veel piduliku ja igapäe-
vase koolivormi kulu. Esimes-
se klassi mineva õpilase koo-
livorm, kuhu kuuluvad kooli-
vest, polosärk, tekkel, püksid 
või seelik, maksab ligikaudu 
100 eurot," rääkis teabekesku-
se juht Mari-Liis Jääger. "Tra-
ditsioonilised esimese koolipäe-
va rõivad (must seelik või pük-
sid ning valge pluus) saab soe-
tada 30-40 euro eest."

Kooliteed alustav laps vajab 
lisaks koolitarvetele ja esime-
se koolipäeva riietele ka mu-
gavaks õppimiseks kirjutuslau-
da ja tooli ning spordiriideid ja 
-jalanõusid. Kõiki kooli algu-
sega seotud kulutusi saab vä-
hendada, ostes kasutatud koo-
livormi või -mööblit. "Paljud 
kauplused teevad pärast koo-
likaupade kampaaniaid täien-
davaid allahindlusi, seega ei 
maksa kõiki kooliks vajalikke 
asju kohe augustis ära osta," 
lausus Jääger. "Mõned asjad 
võib osta ka hiljem, kui algab 
koolikaupade allahindlus. Sa-
muti võiks vaadata üle eelmi-
sest kooliaastast järele jäänud 
asjad, kas neid annab puhas-
tada ning uuesti kasutada või 
hoopis maha müüa." 

PEREDELE APPI: Ühe lapse riietele ja 
õppevahenditele kulub keskmiselt 600 eurot 

Ivo Karlep
ivo.karlep@.tallinnlv.ee

Tondiraba pargis võib ko-
hata sisalikke, siile, jäne-
seid, eri linde ning lausa 11 
liiki kimalasi.

Tondiraba park avatakse rah-
vale juba sel pühapäeval, 29. au-
gustil. Lasnamäe linnaosa va-
nem Vladimir Svet ütles, et prae-
gu on seal käsil viimased suu-
remad tööd. "Kõik kommuni-
katsioonid on juba valmis, maa-
alused tööd on lõpetatud, pargi 
teed on valmis saanud, valgus-
tid pandud sinna, kus nad pea-
vad olema," loetles ta. 

Veel on vaja lõpetada pargi 
inventari paigaldamine, siin-
seal on tarvis asfalteerida ning 
mänguväljakutele ja spordiväl-
jakutele kummikate panna. 
Paigaldamist ootavad ka mõ-
ned seadmed. "Väga olulised 
on veel haljastustööd, mõnda 
asja neist pole olnud võima-
lik varem, suvel teha," selgi-
tas Svet. "Teatud tööd jäävad-
ki hilisema aja peale ja tehak-
se lõpuni sügisel, mõned tule-
val kevadel. Kui me räägime 
uue haljastuse loomisest ja nii-
dualade tekitamisest, siis nen-
de tööde puhul pole alati või-
malik seada niisuguseid täht-
aegu nagu mõne ehitamise pu-
hul. Loodus ise ütleb meile ette, 
et ühel ajal saab istutada üh-
tesid taimi ja teisel ajal teisi." 

Põnevad puud ja põõsad
Keskkonna- ja kommunaal-

ameti haljastuse osakonna juh-
tivspetsialist Maire Suimets 
selgitas, et Tondirabas on esin-
datud väga erinevad kasvu-
kohad, kõrkjatesse kasvanud 
veesilmadest nö tühermaali-
ke aladeni. Need kõik säili-
vad ning mitmekesisust lisa-
takse juurdegi. "Tühermaali-
ku ilmega võsapaigad on elu-
paigaks lindudele ja väikeloo-
madele, niidud omakorda pa-
kuvad toidulauda tolmeldaja-
tele," ütles Suimets. 

Parki istutatakse suure-
lehist pärna, musta leppa, 

amuuri toomingat, eri vaht-
ra- ja remmelgaliike, iluõu-
napuid ja Sahhalini kirsi-
puud ning harilikku pihla-
kat. Okaspuudest Euroopa 
lehist, musta kuuske ja mä-
gimänni liike.  

Samuti eri ajal õitsevaid 
ilupõõsaid: arvukalt sireleid, 
harilikku ebajasmiini, harilik-
ku lumimarja, tuhkurenelast, 
magesõstart, Siberi kontpuud, 
punast leedrit ja punapaju. Is-
tutada on kavandatud ka söö-
davate viljadega taimi, näiteks 
sarapuid ja vaarikaid. Põne-
vaks liigiks on söödav kusla-
puu, mille sinised vitamiinirik-
kad marjad on väga maitsvad.  
Mustakivi tee poolsesse osasse 
jäb pohlamets. "Selle teeb eri-
liseks, et pohlad kasva-
vad lehtpuude all, 
kuigi enamas-
ti on pohl-
amets 
män-
nik," 
rääkis 
Sui-
mets. 
"Selli-
ne olu-
kord on 
tekkinud 
inimtege-
vuse ja loo-
duse koosmõjul. 
Looduses sellist koos-
lust ei eksisteeri. See teebki 
nii pohlametsa kui ka kogu 
Tondiraba eriliseks. Seal on 
mujalgi näha, kuidas inimene 
ja loodus on koos toimetanud.  

Unikaalsust lisab ka kontekst 
– Tondiraba oma eriilmeliste 
maastikega asub keset linna." 

Alati midagi uut
Sveti sõnul ei saa Tondira-

ba pargi looduslik osa tegeli-
kult kunagi valmis, nagu ka 
Tallinna linn. "Loodus on elus-
organism, mis pidevalt areneb 
ja vajab pidevat hoolt ja tähe-
lepanu," nentis ta. "Kutsungi 
üles tulema inimesi pärast ava-
mist Tondiraba parki terve pe-
rega ja võimalusel terveks päe-
vaks. Seal on, mida teha. Varu-
ge aega, et seda toredat koos-
lust tundma õppida.  Muidugi 
saavad sealsed magnetid ole-
ma mängu- ja spordiväljakud. 
Samas kutsun üles leidma ae-
ga, et jalutada ka sealses met-

sas,  vaadata sealseid 
veekogusid, uida-

ta mööda pargi-
metsa rada-
sid ja kohata 
kedagi par-
gi püsielani-
kest. Suure 
tõenäosu-
sega kohta-
te seal sisa-

likke, igasu-
guseid triito-

neid, seal on ka 
siilid ja on nähtud  

jäneseid. Siis on seal 
väga palju erinevaid linde, kes 
kõik pargis pesitsevad, ja lau-
sa 11 liiki kimalasi, nii et või-
malus kohalikke elukaid koha-
ta on täitsa suur." 

Tondiraba pargis saab 
peagi ka pähkleid ja 
vaarikaid noppida

Park avatakse  
juba sel pühapäeval 

kell 12.

Tondiraba pargis vaheldub 
loodus näiteks mängu- ja 
spordiväljakutega. InfraBIM OÜ

Merli Laanetu sõnul on suurimaks kuluallikaks laste kooli minnes kindlasti nende jalanõud. "Sporti tehes peavad olema spetsiaalsed tossud jooksmiseks, lisaks siseruumi jalatsid, 
mis laseksid jalal hingata," rääkis ta. Albert Truuväärt

Aita koguda koolitarbeid  
suurperede lastele!
Eesti suurperede liidu 
heategevusliku koo-
likampaania 2021 
"Südamekaru 
saadab lapsed 
kooli" raames 
kogutakse an-
netusi suurpere-
de laste koolitee 
toetamiseks. 

Vabatahtlikud võtavad 
annetusi vastu kaubandus-
keskustes üle Eesti. Oodatud 
on koolikaubad. Kampaaniat 
saab toetada läbi annetuse 
Fienta.com keskkonnas, otsi-
sõna Südamekaru. Otselink: 
https://bit.ly/3lvnkXW

"Kooliaasta algus on igale 
perele suur väljaminek ning 
kui peres on kolm või enam 
last, võivad summad minna 

küllaltki koormavaks," selgi-
tas abilinnapea Betina 

Beškina (pildil). 
"Seega on heate-
gevuskampaa-
niad vägagi tä-
nuväärt algatu-
sed. Iga laps 

peab saama kooli-
aastat alustada nii, et 

tal on selleks kõik vajali-
kud õppevahendid olemas. On 
tore, et "Südamekaru aitab 
lapsed kooli" kampaania raa-
mes saavad kõik inimesed, kel 
on soov ja võimalus, toetada 
suurperesid, soetades mõne 
koolikauba, nagu näiteks sirkli, 
malli või vihiku. Ja mis kõige 
tähtsam: pealtnäha väike hea-
tegu võib kellegi jaoks olla 
suure väärtusega."

Tondiraba park pakub:

• korvpalli- ja võrkpalliplatse 
ning väliharjutuste väljakut

• seiklusrada
• koerte jalutsväljakut
• oivalisi jalgrattaradu, ka 

maastikurada
• uhket ekstreemspordiala 

rulapargiga
• vaikseid metsaradu jaluta-

miseks
• veesilmi ja sealseid elanik-

ke, aga ka näiteks siile ja 
jäneseid

• talvel liuvälja
• erakordselt liigirikast tai-

mestikku
• sobivaid alasid linnuvaat-

lusteks
• kohvikuid mõnusate suu-

pistete ja karastavate joo-
kidega
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Kristiine keskuse autopark-
la ukse ees seisab Lääne-Tallin-
na Keskhaigla kiirabiauto, val-
mis aitama iga häda puhul, mis 
võib tabada neid, kes end pärast 
vaktsineerimist halvasti tundma 
hakkavad. Kolme tunniga 
on tehtud süst juba 
71 inimesele, nen-
de seas on noo-
ri, lapseohtugi 
poisse ja tüd-
rukuid, kesk-
ealisi ning 
auväärse-
mas eas hall-
päid. Kõik is-
tuvad pärast 
Pfizeri sutsa-
ka saamist nagu 
kästud veerand tundi 
selleks seatud pinkidel, mis 
on kohe improviseeritud süs-
timistelkide kõrval. Väikesed 
telgid on püsti pandud keset 
suurt kaubanduskeskuse saa-
li ja nendes askeldavad Lääne-
Tallinna Keskhaigla õed. Inime-
si voorib vahetpidamata, min-
git järjekorda pole, aga süstijatel 
suurt hingetõmbeaega ka mitte. 
Aina uued ja uued süstisaajad 
sammuvad telgi suunas.  

Süstijate pealik on õde Mark 
Gavrilov, kes vahepeal võtab sa-
muti ampulli, täidab süstla ja su-
rub selle soovija käsivarde. "Va-
hepeal on tüdrukutel vaja ju väi-

ke paus võtta," selgitab ta. "Meil 
on siin praegu kaks vaktsinee-
rimistelki või tuba, ja kui ini-
mesed neid näevad, siis neil tu-
leb ka mõte, et laseks selle süs-
ti ühtlasi ära teha." 

Paljud saavad siin esimese 
doosi, aga on neidki, kellele te-
hakse teine süst. "Ikka Pfizer ja 
polnud vaja ette registeerida," 
kommenteerib üks keskealine 
daam, kes on just süsti kätte 
saanud,  ning seab end seejärel 
istuma teiste kõrvale, kes kõik 

igaks juhuks seal veerand 
tundi paigal on. 

"Seni pole küll 
kellelgi paha ha-
kanud," kin-
nitab Mark. 
"Ühel süsti 
saanul küll 
vist vedasid 
närvid alt, 

aga ta rahu-
nes kümne mi-

nutiga jälle ma-
ha ja mingit tervi-

sekahjustust tal ei ol-
nud."

Kommid ja  
mineraalvesi

Ootealal on lauakesele pan-
dud mineraalvee pudelikesed 
ja kommid. Registreerimislaua 
neidude juurde astub noormees, 
kes näitab oma Läti Vabarii-
gi isikutunnistust. Kuidas ka 
ei tahaks, aga teda vaktsinee-
rijad selles ajutises süstimisko-
has aidata ei saa. "Jah, kahjuks 
me saame anda kinnituse süsti 
saamise kohta ainult neile, kel 
on Eesti isikutunnistus," tõdeb 
Mark. "Me peame kõik poogi-

"Enne võtsin pikalt hoogu, kuid nüüd, mil 
vaktsineerimiskoht tuli nii kodu lähedale, 
otsustasin süsti kohe ära teha lasta," rää-
kis Kristiine vaktsineerimispunktis kaitse-
süsti saanud kokk Reino. 

tud kandma õhtul tervishoiu-
süsteemi digiloosse, aga välis-
maa kodanike puhul meil seda 
võimalust ju ei ole. Välismaa-
lased peavad pöörduma medit-
siinifirmade, näiteks Fertilitase, 
poole või suurematesse statsio-
naarsetesse vaktsineerimiskes-
kustesse, näiteks Kaja kultuu-
rikeskuses. Nemad saavad an-
da ka välismaalastele tõendi." 

Süsti järgi on tulnud ka pealt-
näha viienda klassi poiss koos 
emaga. "Me teeme siin süsti ala-
tes 12. eluaastast," lausub Mark. 
"Aga alaealised peavadki tule-
ma koos vanemaga, kes annab 
nõusoleku vaktsineerimiseks."

Kõik sujub rahulikult ja ini-
mesed on heas tujus – nii süsti 
tegijad kui ka selle saajad.

Üks just oma doosi kätte saa-
nud naisterahvas ei soovi – na-

Tallinnas on 
vähemalt kord 
vaktsineeritud    

ligi 60%  
elanikest.

Ivo Karlep
ivo.karlep@ 
tallinnlv.ee

Lasnamäe sildu 
ootab remont
Lähiaastatel tehakse korda 
sildade konstruktsioonid ning 
muudetakse need ligipääse-
tavamaks. Lindakivi, Saarepii-
ga, Pae ja Pallasti silda ühen-
davad Laagna teega praegu 
nõukogudeaegsed trepid, mil-
lest osa on ka eraomandis. 
Linn on otsustanud  remonti-
da vähemalt ühe Laagna tee 
silla aastas. Järgmisel aastal 
korrastatakse üks Smuuli sil-
dadest, 2023 plaanitakse re-
montida ja luua mugavad juur-
depääsud Pallasti ja Lindakivi 
sillale, 2024 jõuab järg Pae ja 
Saarepiiga sillani. Praegu käib 
Ilvese silla remont.

 

Ida-Tallinna 
Keskhaigla  
juhina alustab 
Tarmo Bakler
Ida-Tallinna Keskhaigla juhina 
alustab tööd Tarmo Bakler, 
kes viimased 18 aastat juhtis 
Ida-Viru Keskhaiglat. Bakleri 
sõnul jätkab haigla seniste 
põhiväärtustega, kuid lähiaas-
tad toovad ka uusi tegevusi: 
"Kaasame kliiniliste spetsialis-
tide ja tugiteenuste juhtide 
teadmisi uue Tallinna haigla 
planeerimistegevustesse, hõl-
bustame ja süvendame koos-
tööd Ida- ja Lääne-Tallinna 
Keskhaigla vahel." Ida-Tallinna 
Keskhaigla on Eesti üks suu-
remaid haiglaid, kus töötab ligi 
2600 inimest.

 

Piirangud tõst-
sid hüppeliselt 
huvi vaktsinee-
rimise vastu

Eelmisest nädalast kehtima 
hakanud piirangud on toonud 
inimesed taas aktiivselt vakt-
sineerima. Confidos vaktsi-
neeriti juulis koroonaviiruse 
vastu 3672 inimest, poole au-
gusti jooksul aga juba 2905. 
Nii vaktsiinid kui ka vabad 
ajad on iga päev saadaval. 
Covid-19 vastu vaktsineeri-
mist teostab Confido Tallin-
nas oma Veerenni terviselin-
naku meditsiinikeskuses, 
Rocca-al-Mare Keskuse, Las-
namäe Centrumi ja Nautica 
Keskuse kiirkliinikus ning Üle-
miste, Pirita, Mustamäe ja Ki-
vila Südameapteegis.
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Vaktsineerima olid tulnud igas vanuses elanikud.

gu enamus siin ootealal – et te-
da lehes nimepidi ära märgitak-
se, ütleb aga, et temal jäi selle 
süstimisega asi venima, kuna 
ta elas tosin aastat välismaal ja 
nüüd tagasi tulles läks veidi ae-
ga, et  dokumendid korda saa-
da. Tema arvates on väga hea, 
et Tallinnas on see asi nii hästi 
korraldatud, et süsti saab kätte 
ilma ette registreerimata ja jär-
jekorras seismata. "Kõik on nii, 
nagu peab olema!"  

Edukas päev
Marki brigaad on käinud süs-

timas ka teistes paikades, ja kõik-
jal on pilt olnud enam-vähem sa-
masugune. Ka vaktsiinivastased 
pole kordagi neid kimbutamas 
käinud. Ja kõik on kuulnud ini-
mestelt ainult häid sõnu ja tänu. 

Ühe päeva jooksul saab sel-
lises ajutises vaktsineerimisko-
has oma süsti kätte rohkem kui 
sada inimest. Nii on see olnud 
igal pool ja Kristiines on esi-
meste tundide järgi otsustades 
läinud asi väga hästi, nii et lõ-
puks võib tulla isegi ligi kaks-
sada vaktsineeritut. 

Rahvast jätkub kogu aeg. 
Meesterahvas, kes nüüd telgist 
väljub, räägib, et see oli tal esi-
mene süst ja et ta on väga ra-
hul, et see on nüüd käes. "Süst 
käidavas kohas on mugav, hea 
võimalus," kiidab ta.

"Tulin koos sõbraga siia Kris-
tiinesse süstima, sest see koht on 
lihtsalt minu kodu lähedal," lisab 
Reino Paavo nimeline noormees, 
kes on erialalt kokk. "Mõtlesin, 
et teen ikka ära selle süsti. Võt-
sin juba pikemat aega hoogu, aga 
nüüd, kui see asi ikka nii ko-
du lähedale tuli, otsustasin ko-
he ära teha."  Vähe tähtis pol-
nud tema ja ta sõbra selle sam-
mu puhul vaktsineerimistõendi 
nõue, mis võidakse varsti veel-
gi enamates kohtades kehtesta-
da. Reino meelest on tähtis ka 
see, et kokad, kes restoranis teis-
tele inimestele hõrgutisi valmis-
tavad, oleksid ise terved.

HOOGNE SÜSTIMINE POODIDES: 
Päeva jooksul saab viiruse vastu 
kaitsva vaktsiini enam kui 100 inimest

Lääne-Tallinna 
Keskhaigla toime-
kad õed olid Kris-
tiine keskuses tei-

nud kolme tunni-
ga süsti juba 71 

inimesele.
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KOOLI VAKTSINEERIMA: Kaitsesüsti 
tehes võid võita I-Padi või laevakruiisi

G
eo

rg
 K

op
pe

l

pealinn@tallinnlv.ee

Tallinn kutsub koolidesse 
vaktsineerima nii õpilasi, 
lapsevanemaid kui ka üm-
berkaudseid elanikke. 

Eelkõige oodatakse koolides-
se registreerimata ja tasuta vakt-
sineerima 12-18-aastaseid õpilasi 
ja nende perekondi, aga ka tei-
si ümberkaudseid elanikke. Et 
vaktsineerimine pakuks elevust 
ja tooks lisarõõmu, loositakse 
koolides kaitsesüstinute vahel 
auhindu, kusjuures  iga loos või-
dab. Peaauhinnaks on 30 iPad-
i (32Gb). Sellele lisaks lähevad 
loosi pääsmed looma- ja botaa-
nikaaeda, kaupluste ja söögikoh-
tade kinkekaardid, kruiisid Tal-
linki laevade pardal, piletid kin-
no ja teatrisse ning palju muud. 
"Auhindade valik on võimalikult 
mitmekesine, et need pakuks hu-
vi igasuguses vanuses ja eri hu-
videga inimestele," märkis lin-
napea Mihhail Kõlvart. 

Kõlvarti sõnul on kaitsesüst 
mõnes kodulähedases koolis või-
malus neile, kes pole pärast puh-
kust veel vaktsineerima jõudnud. 
"1. september on lähedal ning me 
soovime, et kooliaasta algaks ja 
jätkuks koolimajades," lausus lin-
napea. "Olen kindel, et meie ini-
mesed, sealhulgas õpilased, kes 
PISA testide põhjal on arenenud 
riikide tipus, suudavad kriitili-
selt analüüsida praegust olukor-
da. Loodan, et nad suudavad kaa-
luda adekvaatselt vaktsineerimi-
se poolt- ja vastuargumente ning 
teevad teadliku valiku."

Vivian Arusaar Ida-Tallinna 
Keskhaiglast koordineerib au-
gusti lõpul vaktsineerimist koo-
lides ning lööb ka ise kaitsesüs-
tijana käed külge. "Saabuva õp-
peaasta eel peame ka kaitsesüs-
timistega hoolitsema, et lapsed 
saaksid õppida taas koolis," sel-
gitas ta. "Asja mugavamaks te-
gemiseks toome vaktsineerimi-
se kätte ka kodukooli, koduko-
ha lähedasse kooli või piirkon-
nakooli. Kindlasti on oodatud 
ka vaktsineerimata pereliikmed, 
sest me teame, et koroonaviirus 
on sedavõrd nakkav, et kui ko-
dus on keegi haige, ei jää ena-
masti puutumata ka teised, kui 
nad on vaktsineerimata."

Raskele haigusele piir
Arusaar rõhutas, et vaktsinee-

rimisest keeldumine võib tuua 
kurbi tagajärgi. "Tasuks karta 
tüsistusi, mida koroonaviiruse 
põdemine võib tuua," lausus ta. 
"Näeme praegu tervishoius ka 
neid olukordi, kus inimene põeb 
viirust näiliselt päris kergelt, aga 
taastumine on väga pikk prot-
sess. Raskekujuliselt põdenutel 
on taastumine väga pikaldane. 
Kui suurel määral inimene tege-
likult tahab oma harjumuspära-
sest elust eemale jääda? On neid, 
kel igapäevatoimingute tegemi-
ne on endiselt väga keeruline et-
tevõtmine, kuigi haigusest möö-
das mitmeid kuid."

Alg- ja põhikoolilastel tekib 
koroona mõjul enamasti palavik, 
kuid nohule ja köhale võivad li-
sanduda oksendamine ja kõhu-
lahtisus. Üle 15-aastastel esine-
vad äärmine väsimus, palavik, 

köha, aga ka hingamisraskused. 
Kopsupõletik oli 7,5%-l haiglasse 
võetud lastest. Raskeim tüsistus 
laste ja noorte puhul on ka ker-
ge koroonapõdemise järel tekki-
da võiv MIS-C sündroom, mille 
puhul immuunsüsteem reagee-
rib üle. Haigus kahjustab eel-
kõige südant ja võib ka surma-
ga lõppeda. "Minu soov on, et 
saaksime pöörduda tagasi tava-
pärasesse ellu," lausus Arusaar. 
"Mõistagi maailm päris endise-
na ei taastu, kuid ma kindlasti 
ei tahaks, et meie lapsed peksid 
vaid kodus õppima ning et nen-
de elus jääb oluline otsene suht-
lus puudu."

Õpilastele sobilik vaktsiin
Õpilaste vaktsineerimiseks 

kasutatakse Pfizeri vaktsiini, 
mida on noorte vaktsineerimi-
seks soovitanud riiklik komis-
jon. Õpilane saab vaktsineeri-
ma minna koos vanemaga või 
vanema antud kirjaliku nõus-
olekuga. Kool saadab õpilastele 
ja lapsevanematele teavituskirja 
ja vanema nõusoleku vormi. Kui 
vaktsineerimispunkt ei ole õpi-
lase oma koolis, võib ta minna 
mis tahes kooli, kus vaktsinee-
rimine on korraldatud.

Kõlvarti sõnul on üks vaktsi-
neerimispunkt avatud ka linna-
valitsuse hoones. "Sinna saab tul-
la eelregistreerimata ning paku-
takse Moderna vaktsiini," selgi-
tas Kõlvart. "Moderna on prae-
gu kõige efektiivsem ja tõhusam 
vaktsiin. Selle headus väljendub 
ka selles, et kahe doosi vaheli-
ne aeg on kõigest neli nädalat, 
samas kui teise põhilise vaktsii-
ni puhul on see kuus nädalat."

Kõlvart tõi esile, et ettevõtete 
juhid saavad vaktsineerijaid soo-
vi kohal ka töökohtadesse telli-
da. "Oleme valmis tulema töö-
kohtadesse ning viima läbi vakt-
sineerimist," lausus ta. "Samuti 
saame aidata töötajaid tulekul 
vaktsineerimiskohtadesse. Vii-
me nad bussidega sinna, kus toi-
mub vaktsineerimine. Oleme hu-
vitatud, et rohkem ettevõtteid ja 
töötajaid selles osaleksid."

Eelregistreerimiseta vaktsineerimine toimub valitud 
koolides kõigis linnaosades.

27.-29. augustil kl 10-20:

Kesklinn   Tallinna 21. Kool       (Raua 6)
Kristiine   Tallinna Kristiine Gümnaasium   (Nõmme tee 32)
Lasnamäe   Lasnamäe Gümnaasium      (Pae 59)
     Tallinna Kuristiku Gümnaasium   (K. Kärberi 9)
Pirita    Pirita Majandusgümnaasium    (Metsavahi tee 19)
Haabersti   Tallinna Õismäe Vene Lütseum   (Õismäe tee 28)
Mustamäe   Tallinna 53. Keskkoolis      (J. Sütiste tee 42)
     Tallinna Tehnikagümnaasium    (Sõpruse pst 187)
Nõmmel    Tallinna Nõmme Põhikool     (Raudtee 68)
Põhja-Tallinn  Ehte Humanitaargümnaasium    (Ehte 9)

Peaauhinnaks on 30 iPad-i (32Gb)
Iga loos võidab. Kogu ühiskond võidab.
Täname, et tulete vaktsineerima!

Loosiauhinnad on välja pannud meie head partnerid:

Kodulähedasse kooli saavad minna registreerumata vaktsineerima kõik ümbruskonna elanikud.
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Kus võib end veel  
registreerumata  
vaktsineerida? 

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

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

• 24. ja 31. augustil kella 10-17 
Tehnikaülikooli peasissekäi-
gu 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.

• Iga päev kella 9-18 saab nii 
eelregistreerimiseta kui ka 
eelnevalt aega kinni pannes 
end vaktsineerida Kaja kul-
tuurikeskuse vaktsineeri-
miskeskuses (Vilde tee 118). 
Vaktsiiniks Pfizer, vaktsi-
neerib Lääne-Tallinna Kesk-
haigla.

• E-R kella 8-16 Põhja-Eesti 
Regionaalhaigla Mustamäe 
korpuses (Sütiste tee 19), 
polikliinik 16, kabinet C1220

• Vaktsineerima tulles peab 
kaasas olema isikuttõendav 
dokument. Alaealistel on 
soovitatav tulla koos lapse-
vanema või eestkostjaga.

Vaktsiinikiirabi

Endale sobivasse kohta saab 
tellida vaktsiinikiirabi. Selleks tu-
leb saata e-kiri meiliaadressile 
ltkhvak@keskhaigla.ee. Ettetel-
limise aeg on vähemalt 48 tundi 
ning päringusse tuleb märkida 

aadress, kuhu kutsutakse, kuu-
päev, soovitav kellaaeg ja vakt-
sineeritavate inimeste arv. See-
järel võetakse tellijaga ühendust 
ning täpsustatakse, millal täp-
selt vaktsiinikiirabi saabub. 

Vaktsineerimine registreerimisega 

Jätkuvalt saab end Covid-19 
vastu vaktsineerida ka eelre-
gistreerimisega – selleks tu-
leb aeg broneerida telefonil 
1247 või digiregistratuuris 
www.digilugu.ee. Ka on kõigis 
maakonnahaiglates sellest 
nädalal avatud vaktsineerimis-

kabinetid, kuhu võib sisse as-
tuda aega kinni panemata. 
Nende ja teiste kiirvaktsineeri-
mise võimaluste kohta leiab 
infot veebilehelt www.vaktsi-
neeri.ee, samuti annab teavet 
riigiinfo telefon 1247.

Mis läheb koolis  
vaktsineerimisel loosi?
• 100 Maxima 10-eurost kin-

kekaarti          
• 2000 ujulate, sportimisvõi-

maluste või muuseumide 
kinkekaarti

• 1000 botaanikaaia kinkepi-
letit kahele 

• 20 loomaaia perepääset ja 
3000 piletit kahele 

• Premia jäätised kõigile osa-
lejatele 

• Kalevi kommid kõigile osa-
lejatele 

• 500 viietunnist kruiisi merel 
kahele ning 25 kruiisi Stock-
holmi neljale  

• 100 Tallink SPA külastust 
perele

• 500 Burger Kingi kinkekaarti 
• 1000 Circle K suurt jääjooki 

ning 500 hot-dogi
• 100 rahvusooper Estonia 

kinkepiletit kahele    
• 100 Vene teatri kinkepiletit 

kahele 
• 70 Rademari 10-eurost kin-

kekaarti         
• 30 Forum Cinemas piletit
• 100 skywheeli ning 400 Su-

per skyparki piletit
• 500 ERM-i perepiletit     
• 20 veepudelit, akupanka ja 

laadijat
• 150 Südameapteegi 5-eu-

rost kinkekaarti        
• Peaauhinnaks 30 iPad-i (32Gb)
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Tartu gaasiplahvatuses huk-
kus äsja üks ja sai viga kahek-
sa inimest. See sunnib küsima, 
kui ohtlik või ohutu on maja-
pidamisgaasi kasutamine prae-
gusajal Tallinnas ja mujal Ees-
tis. Kuigi Tartu juhtumi puhul, 
milles muuhulgas sai raskelt viga 
kaks patrullpolitseinikku, ei vä-
listata tahtlikku plahvatuse põh-
justamist, on siiski ühe versioo-
nina kõne all ka purjus inimese 
hooletus. Teisalt ei taha muidu-
gi keegi elada majas, kus viibi-
vad alatihti koos purjutav naa-
ber ja majapidamisgaas. Sinust 
endast ei sõltu aga midagi selli-
se koosluse lõpetamiseks – pea-
le ärakolimise, sest kaevata po-
le hüpoteetilise ohuallika pea-
le kellelegi. 

Juba aastaid tagasi ehk 2016-
18 ridamisi juhtunud gaasiõnne-
tused, sealhulgas paljude laste-
ga, on mõjunud äratuskellana. 
Seda nii inimestele, kes elavad 
gaasitoitel majades, kui ka ühis-
tujuhtidele ja riigiametnikele. 
Tasub meenutada, et gaasisea-
dega majapidamisi ehk siis kor-
tereid või eramuid leidub Eestis 
väga palju, suurusjärguks hin-
natakse üle 40 000. Ehk um-
bes Pärnu linna elanike jagu.

Vingugaas on sagedasem 
mure kui plahvatusoht

"Meid käidi alles eelmisel 
aastal põhjalikult kontrollimas," 
räägib seni õnnetuste rohkuse 
poolest silma paistnud piirkon-
nas Põhja-Tallinnas asuva Eri-
ka 10 korteriühistu juhatuse lii-
ge Reno Hainla. Ta möönab, et 
varasematel aastatel kodupiir-
konnas juhtunud õnnetuste tõt-
tu ollakse eriti hoolsad. "Meil 
on majas gaasipliidid ja -boi-
lerid. Olukorda hindasid teh-
nikud normaalseks. Gaasi ka-
sutamine on siiski kõige oda-
vam. Kui minna üle elektrile, 
siis tõusevad küttearved. Mi-
na soojendan vett gaasiboileri 
asemel elektriboileriga ja saan 
iga kuu 50-60-euroseid arveid."

Statistika järgi juhtub kõige 
rohkem gaasiavariisid Tallinnas 
ja Ida-Virumaal. Narvas leid-
sid kontrollijad möödunud aas-
ta lõpus, et lausa kolmveerand 
gaasiveesoojenditest on vigased.

Majapidamisgaasi kasutajaid 
ja ligidale sattunuid kollitabki 
ühelt poolt plahvatusoht. Kui 
gaasiseade lekib või mingil muul 
põhjusel gaas korterisse tungib, 

võib väiksemgi säde tekitada 
ränkade tagajärgedega plahva-
tuse – nõnda nagu juhtus Tar-
tus. Pole vaja isegi tikku tõm-
mata, plahvatuseks võib piisa-
ta toas laelambi lülitile vajuta-
misega kaasnevast mikrosäde-
mest. Tasub toonitada, et mil-
legipärast, kuigi vingugaasian-
durid on kohustuslikud, ei ole 
seda gaasilekke andurid. Vingu-
gaasiandur aga ei anna kahjuks 
märku, kui seadmest või torus-
tikust gaas ise korterisse tungib.

Gaasiplahvatusi juhtub Eestis 
õnneks siiski üsna harva. Kõi-
ge levinum gaasi kasutamise oht 
on vingugaas. See tekib gaasiga 
kütmisel, kui gaasiseade on viga-
ne või valesti paigaldatud. Kõi-
ge ohtlikumateks on kujunenud 
vannitubades paiknevad gaasi-
soojendid. Vahel on näiteks ven-
tilatsioon renoveerimise käigus 
kinni ehitatud, gaasiseadet oma-
voliliselt "tuunitud" või mingil 
muul põhjusel ei pääse põlemi-
sel tekkiv nn gaasiving enam 
vannitoast välja. Märkimisväär-
ne on veel, et seadusest ei tule-
ne ka mingit piiri gaasiseadme 
vanusele. See võib olla nii iid-
ne kui tahes.

Kõige mustemana on selles 
osas läinud ajalukku 2016. ja 
2017. aasta. Siis said vingugaa-
simürgituse kahe aasta peale 
kokku 13 inimest, neist ühek-
sa Põhja-Tallinnas. Seal on ni-
melt mitmeid tänavaid, kus gaasi 
kasutamine kütteks on seni ai-
nus reaalne võimalus. 2018. a 
täiendas seda kurba statistikat 
juhtum Kakumäel, kus pereisa 
oskamatult gaasiseadet paremi-
ni tööle püüdis sättida ja selle 
tõttu kaotas vingugaasi tõttu 
elu pere kolm last. See vapus-
tas kogu Eestit.

Gaasi hinnatakse peamiselt 
tema odavuse tõttu. Gaasisead-
me, boileri või pliidi hooldami-
ne on aga iga korterivaldaja sü-
dametunnistuse asi. 2016. a vii-
di ühest Kopli tänava korterma-
jast haiglasse kaks alla viieaas-
tast last. Õnneks avastati mür-
gistus veel piisavalt vara ja nad 
õnnestus päästa. Sealsamas lä-
hedal, Erika tänaval sai kaks 
last aga gaasiboilerist saadud 
mürgituse tõttu surma. 

Sundventilatsioon tõmbab 
vingugaasi vannituppa

Kui küsida selle Kopli kor-
termaja ühistu juhatuse liikmelt 
gaasiseadmete tänase olukorra 
kohta korterites, millest ühes 
lapsed haiglasse sattusid, ei ta-
ha ta lehes oma nime all sõna 
võtta. See on ka mõistetav. Hal-
vas mõttes on see iseenesest ar-
hitektuuriliselt kaunis korterma-
ja meedias juba esinenud. 

Virkko  
Lepassalu
virkko. 
lepassalu@ 
tallinnlv.ee

Eestis saab päästeamet aastas umbes 500 gaasiga 
seotud väljakutset, neist paarsada Tallinnas. Järjest 
enam leidub  ühistuid, kes soovivad korterites asuva-
test ohtlikuvõitu gaasiseadmetest lahti saada, et kor-
tereid köetaks ühest kesksest ja seetõttu ka ohutu-
mast katlamajast.
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"Eks olukord on nii ja naa, 
midagi katastroofilist kindlasti 
mitte," möönab ühistujuht, et 
seadmete seisukord korterites 
on erinev. Ühistu on tema sõnul 
pakkunud ühistu liikmetele välja 
korstnapühkija, kes ventilatsioo-
nilõõrid puhtaks teeks. "Kõik 
ühistu liikmed seda kasutada ei 
soovinud ja igal pool ei pruugi 
seis seega hea olla," nendib mees. 
"Ühelt poolt seisab uuemate ja 
ohutumate gaasiseadmete soeta-
mine korteritesse kindlasti raha 
taga, teisalt võiks ikkagi rohkem 
riigi tasemel gaasiseadmete ka-
sutajaid survestada, kui nad oma 
seadmeid korras ei hoia. Rohkem 
trahvida või midagi muud tao-
list. Kuigi gaasiseadmetega seo-
tud ohud on piisavalt suured, ei 
pöörata sellele minu arvates pii-

savalt tähelepanu. Teema on jäl-
le peidus – kuni järgmise suure-
ma õnnetuseni."

Ühistujuht on seda meelt, et 
igas korteris ei peaks laskma ela-
nikel endil gaasiseadet pidada. 

"Kui majas oleks üks tsent-
raalne katel, oleks seda märksa 
lihtsam hallata," ütleb ta, et jõu-
ga pole ühistu juhtkonnal või-
malik tungida kellegi korterisse 
"korda looma".  Teisalt välistaks 
üks keskne katlamaja eksimus-
te võimaluse ja lisaks korterite-
le kui kinnisvarale väärtust. Po-
le just mugav elada majas, kui 
sa ise võid enda korteris kõik, 
ka gaasikütte viimase peal kor-
da teha – aga sa tead, et naab-
ril võib seade olla iidamast-aa-
damast, ja nõnda eladki  nagu 
pommi otsas.

Putukanäitus 
loomaaias
Loomaaia keskkonnaharidus-
keskuses (Ehitajate tee 150) 
on avatud putukanäitus "Väi-
keste elukate elutähtsad 
ametid", mis  toob külastaja-
teni putukamaailma mitmeke-
sisuse elusputukate, prepa-
raatide, videote ja stendide 
kaudu. Samuti saab ekraani 
vahendusel õppida, kuidas 
anda oma panus meid ümbrit-
seva keskkonna säilimisse. 
Seda kõike saab teha pea ko-
hal hõljuva putukaparve all 
ning pideva suvise putuka-
kontserdi saatel. Näitus jääb 
avatuks järgmise aasta veeb-
ruarini.

 

Nõmme sai 
uued bussioote-
paviljonid

Transpordiameti paigaldatud 
neli uut bussiootekoda asu-
vad Kadaka pst Sireli ja Õitse 
peatuses (suund linna) ja Kal-
da peatuses (linnast välja), sa-
muti Viljandi mnt Raudalu 
bussipeatuses (suund linna). 
Linnaosavanema Grete Šillise 
sõnul peavad busside ja ron-
gide graafikud soosima rist-
kasutamist. Ta lisas, et nii sõi-
dab 18. liini buss juba mõned 
aastad Nõlvaku peatuseni 
ning 18a Urda peatuseni, või-
maldades Nõmme inimestel 
jõuda Laagris asuvate kau-
banduspindadeni ning Laagri 
inimestel linnatranspordiga 
koju. Varem lõppesid mõle-
mad liinid Vana-Pääsküla 
peatuses.

 

Linnaretk  
"Taani aja lõpp 
Tallinnas"

28. augustil kl 15 korraldab 
Kiek in de Köki kindlustuste-
muuseum temaatilise linna-
retke "Taani aja lõpp Tallin-
nas". Ringkäigul vanalinnas 
räägitakse, kuidas sai Tallinn 
alguse ja kuidas linn Taani ku-
ningate all arenes. Teekond 
algusega Neitsitornist kestab 
kuni 1,5 tundi ja lõpeb Vene 
tänaval endise dominiiklaste 
kloostri juures. Pääsmeid 
saab osta kohapealt või Pileti-
levist.
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Maagaas on odav ja üsna keskkonnasõbralik kütteallikas, ent kui seda kasutab vastutustundetu või lohakas inimene, võib temast saada surmav relv. Tartus ühe inimese ehk korteris elanud mehe 
surmanud ja kaheksat lähedal viibinut vigastanud gaasiõnnetuse põhjust alles uuritakse ja välistatud pole ka tahtlik plahvatuse tekitamine. Scanpix
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Lisaks vingugaasiandurile peaks kasutama 
ka gaasilekke andurit
• Gaasiseadmega, näi-

teks pliidi või boile-
riga varustatud 
hoonetes või 
korterites 
peaks paikne-
ma mõlemad, 
nii gaasiandur 
kui ka vingugaa-
siandur.

• Gaasiandur pole küll 
kohustuslik, aga  päästeametnikud 
toonitavad, et see peaks gaasi kasu-
tavates majapidamistes samuti pai-
gas olema. Vingugaasiandurist üksin-
da ei piisa, sest see ei reageeri, kui 
gaas ise kas seadmest või torustikust 
mingil põhjusel korterisse tungib ja 

plahvatusohu tekitab – nõnda nagu 
see juhtus Tartus.
• Vingugaasiandur on kohustuslik 

alates 1. jaanuarist 2022 märk-
sa laiemas ulatuses kui praegu. 
Teisisõnu – elu- ja mitteelu-
hoonetes mõistagi gaasisead-
me puhul, aga ka juhtudel, kui 

kasutatakse näiteks puiduküttel 
ahju, pliiti, katelt jne.

• Praegu on vingugaasiandur kohus-
tuslik eluruumides, kus asub korstna-
ga ühendatud gaasiseade.

• Päästeameti hinnangul on inimesed 
hakanud õnneks vingugaasiandureid 
senisest rohkem kasutama.

• Ühe korra aastas tuleks tehnik kutsu-
da koju gaasiseadet üle vaatama.

Mida teha, kui ruumis on tunda gaasi lõhna? 

• Maagaasi peamine koostisaine on 
värvitu ja lõhnatu gaas metaan. 
Kuid selleks, et gaasilekkest 
aru saada, on sellele lisatud 
väikeses koguses lõhnaai-
neid. Gaasi lõhna tundes tu-
leks gaasi juurdevool võima-
lusel sulgeda, kui asi on näi-
teks lahti unustatud kraanis.

• Hoiatada teisi, läheduses viibi-
vaid inimesi ja teatada häirekesku-
sele (112).

• Tuulutada ruume akende ja uste ava-
misega.

• Võimalusel lülitada ohtlikust kohast 
välja elekter.

• Mitte kasutada ruumis lahtist tuld 
ega elektrit, sest see tekitaks suure 
tõenäosusega gaasiplahvatuse.

• Ventilatsiooni ja õhuvahe-
tuse kaudu liigub 

maagaas ka külge-
dele, mis tähen-
dab, et maagaasi 
lekke korral võib 
gaas sattuda naa-
berkorteritesse, 

täites kogu maja.
• Plahvatuseks piisab, 

kui ruumi mahust on gaa-
siga täidetud 5-15% ja leidub süüte-
allikas – leek või säde.

• Maagaas avaldab inimesele peami-
selt lämmatavat mõju. Kui gaasi hulk 
kasvab 20-30%-ni ruumi mahust, 
kaasneb sellega inimese jaoks ohtlik 
hapnikupuudus, mis võib kaasa tuua 
lämbumise.

Lastega juhtunud gaasiõnnetused  
mõjusid silmi avavalt
Aastatel 2016-2018 juhtunud rohked 
gaasiõnnetused lastega on mõjunud 
silmi avavalt ja inimesed on hakanud 
gaasi kasutamisse vastutustundliku-
malt suhtuma.

13. oktoobril 2018 kella 18 ajal jõudis 
häirekeskusesse teade õnnetusest ühes 
Kakumäe paarismajas. Kohapeal avas-
tati kahe lapse, nelja- ja seitsmeaastase 
tüdruku surnukehad. Nende hukkumi-
ses oli süüdi gaasiving. Kolmas laps, pi-
sipoeg, viidi eluohtlikus seisundis haig-
lasse, kuid tema elu ei õnnestunud 
päästa. Ema-isa pääsesid vaid kergelt. 
Vingugaasiandurit majas polnud – ja 
toona polnud see veel kahjuks nõutavgi.

Mõistagi asuti juhtunut uurima krimi-
naalmenetluse kaudu ja leiti, et gaasi-
katla õue viiv toru oli katla töö paranda-
mise eesmärgil lõhutud. Vingugaas ko-
gunes seetõttu katlaruumi ja sealt oma-
korda imbus eluruumidesse. Pere-
isa mõisteti kokkuleppe- 
menetluses süüdi, kuid va-
bastati karistuse kandmi-
sest, sest ta oli laste kao-
tuse tõttu ise raskelt kan-
natada saanud.

See juhtum leidis üle ko-
gu Eesti laia kõlapinda ning 
tõenäoliselt pani majapidamisgaa-
si kasutajad laiemalt oma seadmete 
tööohutuse üle järele mõtlema: sead-

meid uuendama ja  tehnikuid tihemini 
välja kutsuma. See kajastub ka pääste-
ameti statistikas, sest gaasiga seotud 
intsidentide ja väljakutsete arv 2019-
2020 vähenes ja suuremaid õnnetusi 
lastega pole samuti õnneks enam toi-
munud. 

Ka enne 2018. a tragöödiat juhtus las-
tega ridamisi gaasivingust põhjustatud 
õnnetusi. 2016. a jaanuari lõpus viidi Tal-
linna lastehaiglasse väikese vahega 10- 
ja 16-aastane laps, kelle üliraske mürgis-
tuse põhjus  peitus taas gaasiboileris. 
Nad jäid ellu tänu arstide pingutusele ja 
sellele, et vanemad õigel ajal märkasid. 
Kolmas laps järjekordses taolises juhtu-
mis eluga ei pääsenud: 11-aastane poiss 
suri ühe Tallinna vanema kortermaja 
vannitoas. 13. märtsi õhtul 2016 leidis 
taas aset sarnane tragöödia. Kiirabi ki-
hutas Tallinnas Erika tänaval asuvasse 
kortermajja, kust vanemad leidsid kuue-

aastase poja. Päästa teda kahjuks 
ei õnnestunud.

14. märtsil avastati Narvas 
Võidu tänava korteri vannis 
15-aastase tüdruku surnukeha. 
Taas oli tegemist  klassikalise 

gaasiõnnetusega:  gaasiboilerist 
tingitud vingumürgitusega. Meedia 

andmetel oli sealjuures korteri 
gaasiseadmeid kontrollitud eelmise 
aasta 20. oktoobril.

"Jah, gaasiseadmete hooldus 
maksab teatud summa ja kind-
lasti mõjutab see inimeste eelar-
vet," sõnab gaasiseadmete eks-
pert Laur Lumet.  "Eriti tund-
lik teema on see pensionäride 
puhul. Tänapäeval kohtab veel 
väga vanu gaasiveesoojendajaid, 
mis on rahapuuduse tõttu jäänud 
välja vahetamata. Mõnes ühis-
tus, kus on teada, et pensionä-
ril ei ole võimalik tasuda gaa-
sitöö eest, tellib selle ühistu ja 
katab kulud."

Eksperdi sõnul tehakse kõi-
ge sagedamini vigu nõnda, et 
gaasiveesoojendid tõstetakse 
ühest kohast teise, korterioma-
niku meelest mugavamasse pai-
ka. Kõige rohkem tuleb selli-
seid olukordi  ette juhtudel, kui 
korteriomanik teeb remonti ja 
gaasiseade on vaja ajutiselt ee-
maldada või suitsutorud ajutiselt 
lahti ühendada. Lumet ütleb, et 
asjaolu, et käpardliku remondiga 
võidakse ühtlasi enda või kelle-
gi teise surmaotsusele allkiri an-
da, tavaliselt ei märgata.

Näiteks veetakse gaasiga töö-
tavast veesoojendist ventilat-
sioonilõõrini horisontaalne suit-
sutoru, mis osutub aga liiga pi-
kaks, et loomulik tõmme võiks 
tekkida. Nii ei saa põlemine pii-
savalt hapnikku ja vannituppa 
imbubki salakaval vingugaas. 

Lisaks on Lumeti sõnul le-
vinud saatuslik viga, et gaasi-
veesoojendiga samasse ruumi 
on ehitatud sundventilatsioon. 
Siis juhtub nõnda, et sundven-
tilatsioon tõmbab õhku ruumist 
välja kordades tugevamalt, kui 
on veesoojendi loomulik tõm-
me vingugaasi korstnasse juh-
timiseks. Seega ei jõuagi põle-
misgaasid liiga nõrga tõmbe tõt-
tu õue, vaid sundventilatsioon 

piltlikult öeldes imeb vingugaa-
si seadmest hoopis vannituppa.  

Laur Lumet paneb südame-
le, et koos veesoojendi kasuta-
misega ei tohiks sundventilat-
siooni kasutada.  

"Parem, kui sundventilat-
sioon võimalike õnnetuste ära-
hoidmiseks täielikult eemalda-
takse," toonitab ta. Samamoodi 
tuleks hoiduda köögikubu tööle 
panemisest samal ajal, kui töötab 
gaasiseade näiteks vannitoas. Ka 
siis ei pruugi gaasiseadme venti-
latsioon enam toimida ja vingu-
gaas tungib vannituppa.

Gaasiga seotud väljakutsete 
arv langeb

Üks 18 korteriga majadest 
Harkus kuulub nende hulka, kus  
gaasiküte on lahendatud nii, et 
2017. a sügisest käib see eral-
di gaasikatlamaja kaudu. Ühis-
tujuht Kadri kõneleb, et varem 
köeti õliga, siis aga ühendati 
end gaasikatlamajaga ja prae-
gu on ühistus kõik rahul. Saadi 
õliküttest odavam ja samas ka 
gaasi kasutamise ohtlikkust ar-
vestades üsna ohutu tulemus.

Ekspert Laur Lumeti sõnul 
on Tallinnas mitmetes kaugküt-
tega kortermajades, kus varem 
kasutati gaasiboilereid, tarbevee 
soojendamine samuti ühendatud 
kaugküttevõrku. Kahtlemata on 
võimalik ilma kaugkütteta ehk 
gaasiküttega majades üle minna  
ühe, gaasil töötava n-ö keskkat-
lamaja kasutamisele, kui leida 
raha investeeringuks ja see ra-
jada. Nii saadakse lahti olukor-
dadest, kus ühel elanikul on vii-
mase peal ja ohutu uus gaasisea-
de, naabril aga jumal teab kui 
vana. Teisalt on paljudes korte-
rites juba remont tehtud ja to-
rud peidetud. Kaasaegsematele 

lahendustele üleminek eeldab 
seega paljude korterite puhul 
ulatuslikku siseremonti. 

Päästeameti viimase viie aas-
ta statistikast võib leida, et Ees-
tis kutsutakse päästjaid aastas 
gaasiga seotud juhtumite tõttu 
välja keskeltläbi 500 korda aas-
tas, Tallinnas ümmarguselt 200 
korda. Ühelt poolt näib see arv 
üsna hirmutav.  Siiski võib ole-
tada, et väljakutsete ja seega ka 
võimalike suuremate õnnetuste 
oht langeb. Kui ühel viimase aja 
tippaastal, 2018, võtsid pääste-
korraldajad Tallinnas vastu 244 
gaasiohust teatavat kõnet, siis 
2019. aastal 215 ja 2020. aas-
tal 182. Tänavu on selliseid tea-
teid tulnud 88 – kuigi neli kuud 
on veel ees.

Teisalt sisalduvad gaasiga seo-
tud väljakutsete arvus ka väik-
semad intsidendid, kus pole va-
jadust hakata kedagi otseselt 
päästma.

Narvas vigaseid seadmeid 
rohkem kui terveid

"Jutt käib seega väljakutse-
test kokku ning suur osa neist 
pole õnneks päästesündmuseks 
kujunenud," sõnab päästeame-
ti ennetustöö osakonna juhata-
ja Viktor Saaremets. "Sageli on 
pöördumise põhjus, et inimene 
tunneb gaasilõhna. Päästjad sõi-
davad kohale, kontrollivad olu-
korda ning ütlevad, mida edasi 
tuleks teha. Näiteks kui on te-
gemist ohtliku gaasiseadmega, 
siis keelavad päästjad selle ka-
sutamise ära ning soovitavad 
kas tehnik kohale kutsuda või 
muud taolist. Kui seda on kohe 
vaja, siis saavad päästjad ka ise 
eriala eksperdi ehk gaasitehni-
ku välja kutsuda."

Üsna palju on ikkagi õnnes 
või juhuses kinni. Kui olnuks 
rohkem õnne, võinuksid  2018. 
a ellu jääda ka Kakumäe paa-
rismajas elanud kolm last, kel-
le isa oli gaasiseadet ümber ehi-
tanud nii, et tappev ving koge-
mata tubadesse pääses.  

Tarbijakaitse ja tehnilise jä-
relevalve ameti (TTJA) tehnika-
osakonna juhataja Ingrid Teine-
maa möönab, et inimesed tead-
vustavad gaasiga seotud ohte 
varasemast rohkem, aga on ik-
kagi liiga loiud seadmete hool-
damise osas. TTJA ülesannete 
hulka kuulub – nagu ametni-
ke keeles väljendutakse – ris-
kipõhine järelevalve. See tähen-
dab, et gaasiseadmete korrasole-
kut kontrollitakse kohtades, kus 
leitakse, et ohud on suuremad. 

"Viimati kontrolliti Narvas 
2020. aasta lõpul ja see näitas, 
et olukord ei ole kaugelt veel 
rahuldav," ütleb Teinemaa, kel-
le sõnul kontrolliti 367 korterit. 
"Gaasipaigaldistes leiti puudusi 
pooltel kontrollitud korteritest. 
Gaasipliitidega korterites on olu-
kord parem: seal leidus problee-
me 21% juhtudest. Gaasiga vett 
soojendavates korterites leiti vi-
gasid lausa 71% juhtudest." 

Nagu tavaliselt, seisnesid 
puudused kas viletsas ventilat-
sioonis või torustiku leketes. 

Maagaas on odav ja üsna keskkonnasõbralik kütteallikas, ent kui seda kasutab vastutustundetu või lohakas inimene, võib temast saada surmav relv. Tartus ühe inimese ehk korteris elanud mehe 
surmanud ja kaheksat lähedal viibinut vigastanud gaasiõnnetuse põhjust alles uuritakse ja välistatud pole ka tahtlik plahvatuse tekitamine. Scanpix
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Eestis võiks taasiseseisvusaja uut kümnendit alusta-
da senisest märksa suuremate programmidega, mis 
muudaksid kodud ohutumaks. Ütlus, et minu kodu 
on minu kindlus, ei pea tegelikus elus paika sageda-

mini, kui seda tunnistada tahetakse. 
Tavaliselt haarab inimest üle koduläve astudes rahu ja tur-

vatunne. Siiski leidub palju kodusid, kus objektiivselt võttes 
tuleks vananenud juhtmestiku taustal tunda pigem ärevust. 
Päästeameti andmetel põleb meil eluhooneid aastas ligikau-
du sama palju kui meist elujärje poolest kõrgemal tasemel 
Põhjamaades. Teisisõnu ei ole meil inimesed kuidagi hoole-
tumad või lohakamad. Ainult et hukka saab meil tules ini-
mesi kolm-neli korda rohkem. Tavaliselt hukkuvad üksi ela-
vad vanainimesed, ja põhjuseks on sageli vahetamata elekt-
rijuhtmestik, lagunevad ahjud-pliidid või puuduvad suitsuan-
durid. Kuid samamoodi on löögi all väiksema sissetulekuga 
pered, kel pole renoveerimiseks tuhandeid.

Päästeamet on aidanud koostöös Tallinna linnaga ko-
dudes kütteseadmeid ja juhtmestikku korda saada projek-
ti "Kodud tuleohutuks" raames. Kuid siin oleks vaja märk-

sa laiemal rindel pealehak-
kamist, sest täiesti eraldi, 
ühtset ja süsteemset lähe-
nemist vajaksid gaasisead-
metega kodud. Ärevust te-
kitab tarbijakaitse ja tehnili-
se järelevalve ameti (TTJA) 
uurimus, mille järgi näiteks 

Narvas on kolmveerand vannitoas gaasil töötavatest veesoo-
jenditest vigased. TTJA on varem hinnanud, et iga kolmas 
kodugaasi kasutaja elab ohus.

Nagu ütles ühistujuht majas, kus viis aastat tagasi gaa-
siõnnetuse tõttu kaks last haiglasse sattusid: hoiatus läks 
ikkagi meelest. Kui ühistujuhid pakkusid elanikele korst-
napühkijat gaasiseadmete ventilatsioonilõõride puhastami-
seks, osa korterivaldajaid sellest keeldus. Majapidamisgaasi 

ohtlikkusest räägitakse pärast mõnda jär-
jekordset õnnetust. Siis kaob teema jäl-
le päevakorrast. Läbi aastate on ohtli-

kuimad kohad gaasiküttel veesoojen-
ditega vannitoad, kus gaasiseadet on 
omavoliliselt sageli nö tuunitud.

Kuid jutuga üksi elusid ei päästa. 
Lisaks päästeameti, TTJA ja lin-

na ponnistustele peaks riigiva-
litsus soetama  sooduslaenu-
võimalusi ühistutele. Gaasi-
kütteseadmest igas korteris 
eraldi peaks aja jooksul lahti 
saama ja asemele asuma gaa-
siküttel katlamaja. Praegu 
saab ühistu Kredexist lae-
nu, kui mõni pank on selle 
andmisest keeldunud. Siis-
ki tuleks toetada gaasisead-
meid kasutavaid korterma-
ju gaasikatlamaja soetami-
sel veel eraldi. Samamoo-
di nagu praegu toetatakse 
osa ehituskulusid kandes 
vananenud juhtmestiku 
vahetamist. Me peaksi-
me astuma märksa pi-
kemaid samme, et iga-
üks võiks end tunda oma 
kodus nagu kindluses.

Iseseisvus muutku 
kodud turvaliseks 

Virkko Lepassalu,  
toimetaja

Väljaandja Tallinna linnakantselei

Toimetus Toompuiestee 35, Tallinn

Peatoimetaja Maarja-Liis Arujärv

Tegevtoimetaja Oliver Õunmaa

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

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

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

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

Tellimine, tellimuste tühistamine, kandemured 661 6616

Iga kolmas kodu- 
gaasi kasutaja  
elab ohus.

20 parimat konkursil osale-
jat pärjatakse "Tallinna ta-
lendi" tiitli ning 1000-euro-
se ühekordse stipendiumi-
ga, mida saab kasutada 
oma ande arendamiseks.

Esmakordselt korraldatud 
õpilaste muusikakonkursi "Tal-
linna talent" voorud toimusid 
16.-22. augustini Mustpeade ma-
jas ja Hopneri majas. Konkursi 
žüriisse kuuluvad Lennart Sund-
ja,  Mihkel Poll, Henry-David 
Varema, Pille Lill, Eleryn Tiit, 
Maarja Soomre, Inger, Karl-An-
der Reismann ja Inga Tislar.

"Tallinna talent" tiitli ja 
1000-eurose stipendiumi nimel 
võistles tänavu 175 solisti ja 35 
ansamblit. Žürii selgitab välja 
20 parimat esinejat, kes astu-
vad üles avalikul tasuta lõpp-
kontserdil Estonia kontserdisaa-
lis 29. augustil algusega kell 14. 

Kõik huvilised on oodatud Tal-
linna andekaimate noormuusi-
kute etteasteist osa saama. Õpi-
laste muusikakonkurss "Tallinna 
talent" on mõeldud 7-19-aastas-
tele pealinna koolide õpilastele. 

Konkurss toimus solistidele ning 
kuni 10-liikmelistele ansambli-
tele kolmes kategoorias: klassi-
kaline muusika, levi- ja rahva-
muusika ning improvisatsioon. 
Kakskümmend parimat konkur-

sil osalejat pärjatakse "Tallinna 
talendi" tiitli ning 1000-eurose 
ühekordse stipendiumiga, mida 
saab kasutada oma ande aren-
damiseks.

Selguvad Tallinna andekaimad noored muusikud

Mustamäel Sipelga t ja Sõpru-
se pst ristmikul algas sademe-
vee äravoolu rajamine, liikle-
jatel palutakse järgida objek-
ti ajutist liikluskorraldust. Ehi-
tuse käigus paigaldatakse rist-
mikule restkaev ja sätitakse 
äärekive. Sõpruse pst kõnni-

tee ristumiskohale Sipelga tä-
navaga rajatakse teekünnis ja 
paigaldatakse vaegnägijate lii-
kumist hõlbustavad braikivid. 
Töid teostab Watercom OÜ, 
nende maksumus on 42 000 
eurot ning lepingu järgi pea-
vad tööd lõppema augustis.

Saksa kett Lidl avab ilmselt enne 
aasta lõppu neljas Eesti linnas 
kaheksa poodi, neist viis Tallin-
nas. See tähendab päris ehtsat 
konkurentsi ja hinnasõda. Prae-
gu on vaatamata kohatistele al-
lahindlustele toidukaupade hin-
nad ketipoodides üsna 
sarnased. Kellelgi 
pole mõtet 
hinnasõda 
pidada ja 
lihtsam on 
ühtlaselt 
kõrgeid 
hindu kü-
sida. 
Seejuures 
on kauplu-
seketid õn-
nelikud suure-
pärase turundus-
triki üle nagu meedias 
kajastatav toidukorvide hinna-
võrdlus. Kauplused mõistagi tea-
vad, millised kaubad lähevad toi-
dukorvi võrdlusse, ja lasevad just 
nende hinnad alla. Hinnalange-
tus võetakse seejärel teiste kau-

padega tagasi, saates siseraa-
diost ostusaalidesse ergutavaid 
teateid enda kaupade soodsu-
sest. Krooniks on alamakstud 
kassapidajate nappus ja läbi os-
tusaalide sageli looklevad järje-
korrad. Vaatamata suurele hul-

gale iseteeninduskassa-
dele kipuvad inime-

sed neid ikkagi 
umbusaldama 

– rääkimata 
sellest, et 
need ongi 
lihtsalt eba-
mugavad. Li-
saks on 

need sulara-
haga majan-

dajatele tülikad. 
Lisandub veel ma-

sendavalt üksluine 
kaubavalik, mis suunatud 

konserviaustajaile. Ehituskaupa-
de turul tarvitses ühel piiritagu-
sel suurtegijal vaid ilmuda, kui 
naabruses konkurendi saalid 
tühjenesid ja teenindus inimsõb-
ralikumaks muutus.

Nagu kommenteeris majandus-
minister Maris Lauri ERR-ile, 
võivad head majandusnäitajad 
vähendada mitmesaja miljoni 
võrra EL-i taasterahastust loo-
detud miljardit. Teatavasti kuju-
nes meil majanduskasvuks 
10%. See aga seab kahtluse al-
la Tallinna Haigla ehituse ra-
hastuse, et kui palju riik seda 
saab toetada. Linnajuhid on 
valmis Tallinna rahalist panust 
suurendama, küll aga on see 
riigi poolelt küsimärgi all. Linn 
panustab kuue aasta jooksul 
100 mln, aga viimaste sünd-
muste valguses ilmselt roh-
kemgi. Legendaarne tervis- 
hoiujuht ja arst Ralf Allikvee on 
imestanud: "Kui mõne suurõn-

netuse või uue pandeemialaine 
korral soovitakse uues Tallinna 
haiglas ravida patsiente Saare-
maalt või Rakverest, kas peaks 
siis Tallinn vastama, et see on 
riigi probleem, mis nendest ini-
mestest saab?" Tasub meenu-
tada, et rahvusraamatukogu 
1985. a alustatud uue hoone 
ehitustki ei jäetud vaatamata 
toona kätte jõudnud keeruliste-
le aegadele pooleli, ehkki põh-
jusi leidunuks küllaga. Kui too-
na jagus meil ühiskonnana kok-
kuhoidu ja energiat raamatute 
päästmiseks iganenud oludest, 
siis loodetavasti oleme ühis-
konnana arenenud 30 aastaga 
nii kaugele, et saame sama või-
maldada haigetele.

Postimehe teatel võttis riigikogu 
keskkonnakomisjon metsaand-
mete salastamise eelnõuga aja 
maha. Juriidilise analüüsi järgi ri-
kutakse andmete salastamisega 
Aarhusi konventsiooni ja EL-i 
keskkonnadirektiivi. Lisaks veel 
Eesti põhiseadust ja isi-
kuandmete kaitse 
seadust. Põhili-
ne, et inimes-
tel on õigus 
teada, mil-
line on 
ümbrit-
seva 
keskkon-
na sei-
sund – 
sealhulgas, 
kui palju 
metsa maha 
võetakse. Kui eel-
nõu saaks seaduseks, 
siis metsaregistris muutuks info 
metsavarude ja raielubade koh-
ta kättesaadavaks vaid kitsale 
ametnike ringile. Hullem isegi kui 
arvatav püüe infot metsade üle-
raiest avalikkuse eest kalevi alla 
suruda, on järjekordse umbusal-

duse barjääri püstitamine ini-
meste ja ametkondade vahele. 
Metsaga seotud ametkondade 
sekeldamine meenutab järjest 
enam katseid end parun Münch-
hauseni kombel soost välja siku-
tada. Kui kohaliku rahva eest 

oleks kogu metsaand-
mestik võimalik 

varjata sisuli-
selt riigisala-

duse loori-
ga, siis 
Euroopa 
Komis-
jonis kü-
sitakse: 
mis toi-

mub? 
Miks ei 

hoita vanu 
metsi? Teata-

vasti on Euroopa 
Komisjon algatanud 

rikkumismenetluse, mille põh-
justas juhtivate keskkonna-
ametnike poolt rahvusvaheliste 
keskkonnakaitsenormide eira-
mine. Eestit võib ähvardada 
trahv 100 000 eurot päevas.

Eesti majanduse üks lipulaevu 
Tallink peab kriisiga visa võitlust. 
Ettevõttel on enam kui 100 mln 
eurone likviidsuspuhver ja inves-
teeritakse vaid hädavajalikesse 
kohtadesse. Teisalt oli ettevõtte 
puhaskahjum pandeemia tõttu 
2020. aastal üle 120 mln. Mis 
edasi saab, sõltub loomulikult 
sellest, kas ja kuidas Eestis, 
Soomes ja Rootsis õnnestub 
vaatamata pandeemiale ühis-
konda avatuna hoida. Eesti riigilt 
saadi 2020. a 100 mln eurot käi-
bekapitalilaenu. Soome poolelt 
võib fooris taas peagi põlema 
hakata punane tuli, ja pole või-
matu, et liiklust sügisel tugevasti 

kärbitakse. Mis edasi saab, 
on suur küsimärk. Ilmselt 
peaks juba praegu mõtlema 
mustadele stsenaariumidele. 
Üks neist võiks olla kasvõi riigi 
ajutine sisenemine investorina 
laevakompaniisse, et siis pare-
mate aegade saabudes osalus 
omanikele tagasi müüa. Igal ju-
hul oleks juba praegu vaja Tallin-
kiga käitumise strateegiat, et 
siis, kui tuleb otsustamise aeg, ei 
lastaks poliitkempluste tõttu 
laeva põhja. Tallinki konkurendid 
selle üle muidugi vaid rõõmus-
taksid – ehkki muidugi ei võtaks 
tekkivaid tuhandeid töötuid endi 
palgale.   

Sipelga tänava ja Sõpruse 
pst ristmikul käib ehitus

Saksa kett toob sumbunud 
kaubandusse värskust

Tallinn ei peaks üksi ehitama 
kogu Eestile mõeldud haiglat

Metsa ei saa  
ära salastada

Tallink püsib visalt pinnal – 
kuid mis edasi? 
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"Emad liiguvad sagedamini 
lastega ühistranspordis, 
keskeas meestele on aga 
olulised autoparklad. Kui ot-
sustamise juures on näiteks 
ainult keskealised mehed, 
siis paraku ei pea nad aru 
saama teistsuguste inimes-
te vajadustest," rääkis oma 
ettekandes Tallinna Ülikooli 
dotsent Barbi Pilvre. 

Pilvre sõnul tuleb linna pla-
neerimisel lisaks lastele ja vanu-
ritele rohkem tähelepanu pööra-
ta ka soole. "Näiteks kasutavad 
ühistransporti rohkem pigem nai-
sed kui mehed," rääkis ta. "Ühis-

transpordi süsteemi korrastamisel 
on oluline, et naised, kes 
käivad tööl või poodi-
des või liiguvad las-
tega, saaksid muga-
valt ühistranspor-
ti oma suurte kot-
tidega siseneda ja 
sealt väljuda. Emad 
liiguvad sagedamini 
lastega, keskeas meeste-
le on olulised autoparklad. Kui 
otsustamise juures on näiteks ai-
nult keskealised mehed, siis pa-
raku ei saa nad aru teistsuguste 
inimeste vajadustest."

Niisiis on enamasti just nais-
tele vajalik, et bussipeatused 

oleks valgustatud ja turvalised. 
"Linnas koristatakse lumi 

enne ära ikka sõiduteelt 
ja alles seejärel, kui nai-
sed ja lapsed on lume-
hanges ukerdanud, et 
bussi peale saada, jõu-
takse ka kõnniteede-

ni," märkis Pilvre.
Tähtis on ka, et linnas 

oleks asfalt ja rohelus tasa-
kaalus. "Narva maantee on Tal-
linna ülikoolist Viru keskuseni 
jalakäijatele, kes on enamuses 
ikka naised, üsna vaenulik," 
nentis Pilvre. "Seal võimutse-
vad autod ning ei saa end tun-
da turvaliselt."

Pargid on olulised jällegi las-
tega peredele ja jalakäijatele ning 
need võiksid olla senisest ohutu-
mad. "Tore, kui meil oleksid ole-
mas pargivahid, et eemale hoi-
da nn õllesõpru. Siis tunneksid 
ka naised, et pargid on rohkem 
neile mõeldud," mainis Pilvre.

Avalikud tualetid on oluli-
semad naistele. "Kuidas peaks 
vanemad prouad mahtuma tei-
saldatavatesse linnatualettides-
se, kui nad on ehk ka ülekaa-
lus ja kannavad pikka seelikut?" 
küsis Pilvre ja tõi näiteks Maar-
jamäe memoriaali, mille juures 
pole korralikku tualetti ega kä-
te pesemise võimalust. "See-eest 

on kõrval kohe suur lepavõsa, 
kus  mehed käivad oma asju aja-
mas. Seda on naistel väga eba-
mugav taluda, pigem mõtlevad 
nad sealt kiiresti lahkumisele."

Samast valdkonnast on Pilv-
re sõnul ka korralikud tervise-
rajad, mis on küll hästi hoolda-
tud, aga kus pole tualette. "Ala-
ti ei käi, eriti lastega, põõsa ta-
ga asja ajamas." 

Halvaks näiteks on ka kor-
termajade rasked uksed, mida 
pole võimalik hästi lahti hoida 
ega majja mugavalt rattaga sis-
se minna. "Rohkem iseavane-
vaid uksi!" kutsus Pilvre üles.

BARBI PILVRE: Naised vajavad linnas pargivahte 

Priit Liiviste, 
Aivar Jarne
pealinn@tallinnlv.ee

Omavalitsuste korrakaitse-
üksuste volitusi võiks laien-
dada ning Tallinn ja naaber-
vallad vajavad ühtset ühis-
transporti, ütles linnade ja 
valdade päeval linnapea 
Mihhail Kõlvart.

"Esiteks võiks riik rohkem 
volitada ja usaldada," ütles Kõl-
vart. "Teiseks, kui omavalitsu-
se poolt tulevad selged signaa-
lid, siis võiks neid kuulda võt-
ta. Lihtne näide on, et omava-
litsuste korrakaitseüksuste vo-
litusi võiks laiendada. Aga sel-
liseid näiteid on palju. Omava-
litsuste liidu kaudu saaks pare-
mini lahendada õigusküsimusi 
ja koostööd riigiga. Mitme as-
ja ärategemiseks aga pole enne 
valimisi poliitilist konsensust, 
sest ei taheta poliitilist reklaa-
mi teisele teha."

Aktiivne pealinn
Kõlvarti sõnul on uudses ko-

roonaolukorras kõige aktiivse-
malt reageerinud omavalitsused 
ise. "Praegu vaadatakse rohkem 
riigi poole, et oleksid paigas üht-
sed järelevalve reeglid," rääkis ta. 
"Tallinnal on võrreldes ümbrit-
sevate valdadega teised problee-
mid, mis seotud inimeste hulga-

ga. See puudutab nii 
inimeste liikumist 
kui ka näiteks 
vaktsineeri-
mist. Tallinn 
on aktiivselt 
kaasa löönud 
kriisi lahen-
damisel."

Ühistrans-
pordi üle pee-
tud arutelus rää-
kis Kõlvart, et se-
ni Tallinnas ja naaber-

omavalitsustes eral-
di toiminud ühis-

transport tu-
leks ühenda-
da. "Vajame 
ühtset süs-
teemi, kus 
on üks ope-
raator, üht-

ne piletisüs-
teem ja roheli-

ne veerem," lau-
sus linnapea. "Se-

da saab saavutada rii-

gi osalusel. Tallinn saaks kok-
ku hoida 17 miljonit eurot, kui 
luuakse ühtne süsteem."

Haigla kõigi jaoks
Kõlvarti sõnul ei ole seni toi-

minud kokkulepe omavalitsuste 
vahel, et kõik hakkavad ühis-
transporti rohkem panustama. 
"Samas tuleb 30 protsenti pea-
linna liikluskoormusest väljast-
poolt Tallinna," lausus ta.

Naabritega saaks teha koos-
tööd ka tervishoius. "Tasemel 

meditsiiniteenust suudavad 
pakkuda suured keskused. See-
pärast on uus Tallinna haigla 
tähtis ka ümbritsevatele val-
dadele," ütles  Kõlvart. "Tal-
linna haiglas hakkaks väljast-
poolt linna teenindama üle 50 
protsendi elanikest. Loodan, et 
haigla probleem pole nimes, et 
see ongi haigla ainult tallinlas-
tele. Kui riik ei suuda eriti kaa-
sa aidata, siis Tallinn tahab ise 
rohkem panustada, aga mitte 
ka poolt oma eelarvest."

LINNAPEA: Vajame naabritega 
ühtset ja rohelist ühistransporti

Augusti algul testis Tallinn Solarise elektribussi, et teenindada hiljemalt aastal 2035 kogu Tallinna ühistransporti heitmevabade sõidukitega. Ka naa-
bervaldade ja Tallinna vahel liikuvad bussid peaks olema keskkonnasõbralikud. TLT

30%  
pealinna  

liikluskoormu-
sest tuleb  

väljastpoolt 
Tallinna.

Koroonatõendi 
saab välja prin-
tida linnavalit-
suse ja linna-
osavalitsuste 
infosaalides
Tallinna igas linnaosas on või-
malus tasuta välja printida im-
muniseerimise tõendit – seda 
saab teha nii linnavalitsuse tee-
nindussaalis (Vabaduse väljak 
7, I korrus), kõigis linnaosavalit-
suste infosaalides kui ka kesk-
raamatukogus (Estonia pst 8) 
ja kõigis selle haruraamatuko-
gudes. Tõendi printimiseks on 
vaja ID-kaarti ja PIN-koode. 
Linlased saavad avalikus arvu-
tis minna digilugu.ee kodulehe-
le ja vormistada seal omale di-
gitaalse Covid tõendi. Vajadu-
sel saab ka klienditeenindaja 
inimest juhendada. Immunisee-
rimise tõendi printimine on ta-
suta. Lisaks on printimisvõima-
lus Kesklinna sotsiaalkeskuses 
(Liivalaia 32) ja Kesklinna sot-
siaalhoolekande osakonnas 
(Pärnu mnt 9). Mustamäel 
saab lisaks linnaosavalitsuse 
avalikule arvutipunktile (E. Vil-
de tee 118) tööajal kasutada ka 
päevakeskuse (Ehitajate tee 
82) avalikku arvutit ja printerit. 
Lasnamäel saab tõendidt prin-
tida ka sotsiaalhoolekande 
toetuste talituses (Mahtra 48) 
ja sotsiaalkeskuse uutes ajutis-
tes ruumides (Punane 36).

Tallinna Soojus 
maksis linnale 
2,8 miljonit eu-
rot dividendi
AS Tallinna Soojus maksis 
oma eduka 2020. majandus-
aasta eest Tallinna eelarves-
se 2,8 miljonit eurot dividendi, 
olles selle summaga enim di-
videndi maksev pealinna ai-
nuomandis olev äriühing. Di-
videndi makstakse kord aas-
tas. Tallinna Soojuse 2020. 
majandusaasta puhaskasum 
oli 2 077 136 eurot ja varase-
mate aastate jaotamata ka-
sum 722 864 eurot, kokku 
seega 2 800 000 eurot. Tulu-
maksuna laekus riigikassasse 
455 814 eurot. 

 

Hoovikohvikute 
päev Kristiines
Kristiine hoovikohvikute päev 
toimub 28. augustil kella 11-17, 
sel puhul avavad paljud inime-
sed oma koduhoovi ja paku-
vad hubases õhkkonnas 
maitsvat toitu ja head kohvi. 
Mõnes kohas on avatud ka 
kirbukas, kus sümboolse sum-
ma eest loobutakse väikeseks 
või suureks jäänud riideese-
metest. Kristiine linnaosa kor-
raldab koostöös kohalike ela-
nikega hoovikohvikute päeva 
juba neljandat korda, seekord 
on registreerunud 30 kohvikut.

TIIT TERIK: Ehitustest ja arendustest saadav tulu peab 
minema kohaliku elaniku hüvanguks

"Kogukondade osaks ei saa ainult olla lep-
pimine teadmisega, et tuulikute ja kae-
vanduste rajamine on vajalik või kelle-
legi kasulik," ütles volikogu esimees 
Tiit Terik.

Teriku sõnul on omavalitsusi kaasa-
mata paljude üleriiklike küsimuste lahen-
damisega oluliselt keerulisem hakkama 
saada, mõnel juhul peaaegu võimatu. "Olgu sel-
leks keskkonnateemad, Covid-19 tervisekriisiga 
seonduv või ka illegaalse rändega toime tulek – 
kõikjal on oluline ka omavalitsuste roll," lausus 
ta.

Omavalitsuste suurem finants- ja eelarveauto-
noomia vähendaks sõltuvust keskvalitsuse ra-
hast. "Omavalitsustel oleks suurem vastutus oma 
kohapealse poliitika rakendamisel, loodud oleks 
võimalused kehtestada täiendavaid maksuerisusi 

ettevõtjatele/residentidele," tõdes voli-
kogu esimees. 

Terik kinnitas, et ettevõtlusest ja 
arendustest saadav tulu peab jääma 
ka omavalitsusse. "Mis on see palju-

räägitud kohalik kasu? Kogukondade 
osaks ei saa ainult olla leppimine tead-

misega, et tuulikute ja kaevanduste raja-
mine on vajalik või kellelegi kasulik," selgitas ta. 

"Samuti tunnetaksid inimesed otsesemalt, kuidas 
kohapeal teenitud tulu jõuab kohalikku eelarves-
se, ja näeksid, kuidas see läheb kogukonnale va-
jalikesse teedesse, koolidesse, kultuuriasutustes-
se."

Teriku sõnul peab linnade ja valdade liit väga 
oluliseks, et omavalitsuste juhtidel, ametnikel ja 
spetsialistidel oleks võimalus oma teadmisi täien-
dada ning kolleegidega kogemusi vahetada.

ANDRES PAJULA: Haridusvõrgu 
korrastamisel tuleks direktoritest 
teha "vedur-koolijuhid"
"Tihti asume haridusvõrku 
korrastama selle kaudu, et 
vahetame inimesi, ja siis 
arvame, et see tähen-
dabki tulemust," üt-
les Tallinna haridus-
ameti juhataja And-
res Pajula 

Paljudes Eesti 
omavalitsustes seisab 
lähiaastatel ees haridusvõr-
gu korrastamine, seda ena-
masti tulenevalt õpilaste arvu 
vähenemisest ja vajadusest ku-
lusid optimeerida. Selle tarvis 
liidetakse mitmel pool koole 
ning lahutatakse õppeastmeid 

efektiivsemalt toimiva koolivõr-
gu loomiseks – näiteks viiakse 

mõnel pool omavahel lah-
ku seni ühe katuse all 

olnud gümnaasiumid 
ja põhikoolid. Üm-
berkorralduste tule-
musena on paljud 

haridustöötajad ja 
koolijuhid loomulikult 

mures ka oma töökohtade 
pärast. "Sageli kuuleme, et ha-
ridusvõrgu korrastamist takis-
tavad pidur-koolijuhid," lausus 
Pajula. "Neist tuleks siiski teha 
vedur-koolijuhid, kes uuendusi 
ja korrastamist veavad." 
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Soojenevas Läänemeres elavad võõrad 
krabid hävitavad meie oma mereloomi
Kai Maran
kai.maran@tallinnlv.ee

"Ravimijäägid satuvad 
reoveega kaladesse ja 
neist toiduna meie orga-
nismi tagasi. Nii sööme 
iseenda sodi, mis merre la-
sime. Kas me seda tahtsi-
me?" lausus peagi peetava 
Läänemere päeva puhul 
keskkonnaagentuuri di-
rektor Taimar Ala, lisades, 
et mingil määral sõltub 
kliimamuutuste ennetami-
ne meist kõigist.

Tallinn korraldab 26. augus-
til Läänemere päeva, et innus-
tada inimesi ja organisatsioone 
pöörama meie kodumere olu-
korrale suuremat tähelepanu. 
"Läänemeri on üks iseäralik 
meri, kus riimvee soolsus on 
ookeaniga võrreldes väga ma-
dal," rääkis Ala.  "Läänemere 
mure on eutrofeerumine ehk 
sissekantud toitained, samuti 
temperatuuri tõus ja vee soo-
jenemine, mis meelitab koha-
le võõrliike. Mudilale lisaks 
on koos ballastveega Eestis-
se jõud-
nud mit-
mesugu-
seid kra-
bilisi, kes 
võimeli-
sed sooje-
nevas vees 
ellu jääma 
ja meie loo-
musoma-
seid koos-
lusi välja 
tõrjuma."

"Lääne-
mere vee-
tempera-
tuur on kas-
vutrendis, 
erit i pin-
nal," lisas 
okeanograa-
fia professor 
Jüri Elken. "Satellii-
diandmed näitavad, et küm-
nendiga soojeneb Läänemeri 
0,1-0,2 kraadi võrra."

Tänavuse juulikuus oota-
matud kümnekraadised vee-
temperatuurid Ala sõnul vas-
tupidisele tendentsile paraku 
ei viita. "Külma vee ülesker-
ked, nagu tänavu, on eelkõi-
ge põhjustatud tuulte suunast," 
selgitas Ala. "Soojem veekiht 
kantakse pealt ära, see on 
loodusliku ringluse osa."

Hapnikuvaegus  
üha suureneb

Soojemas vees 
areneb elustik kii-
remini, biomass 
kasvab ja seetõttu 
tekib ka vees hap-
nikuvaegus. "Va-
rem nii suure pind-
alaga hapnikuvaese 
veega alasid süvameres 
täheldatud ei ole," tõdes 
Elken. "Üleväetamine, läm-
mastiku ja fosfori sissevool nii 
maismaalt kui ka atmosfäärist 
on alates 90ndatest küll üksja-
gu vähenenud, kuid mere vas-
tust me sellele veel ei näe. Eut-

Tallinn on paigaldanud merre prügipüüduri Seabin. Juba lühikese ajaga saab selle kogumis-
kott igasugust rämpsu täis.  Albert Truuväärt

Läänemere päeval ootab huvilisi meresõit ja 
Kukerpillide kontsert 
• Lennusadamas tervitab 26. augustil 

lapsi ümarmudil Ülo. Kella 
10.30-18 kestval Lääne-
mere päeval tuleb juttu 
oma kodumere kala-
dest, puhutakse lae-
vavilet ja pannakse 
kokku kuldkalakese 
pusle. Samuti saab 
meisterdada endale 
kalakujulise osavus-
mängu. Tegevused sobi-
vad kõige paremini 5-9-aas-
tastele lastele. Osalemine muuseumi-
piletiga.

• Läänemere päeva konverentsil aruta-
takse Läänemere ning Tallinnaga 
seotud teemasid mitme nurga alt, 
alates Läänemere ökoloogilise sei-
sundi muutustest kuni Tallinna joogi-
veereservuaari Ülemiste järve ümber 
toimuva aruteluni. Konverentsile uu-
de Vanasadama kruiisiterminali (Logi 
4/2) on 26. augustil kella 9-15.30  
oodatakse eeskätt mere-, linnapla-
neerimis- ja keskkonnaspetsialiste. 
Konverents kantakse reaalajas üle 
ajalehe Pealinn veebilehel.

• Kell 17 algab Lennusadama jahisada-
ma kail merepääste õppus ja koos-
töös Meretaksoga 20-minutiline lae-
vasõit. Osalemine elavas järjekorras, 
aga pilet hinnaga 8 eurot tuleb osta 
enne üritust Lennusadama kassast. 
Korraga mahub laevale 12 inimest, 
kõik piletiostjad pääsevad merele, 
peab lihtsalt arvestama ooteajaga.

• Koostöös Kesklinna valitsusega avab 
26. augustil kella 14-17 Reidi teel Ing-
lirannas telgi Aegna saatkond. Huvili-
sed leiavad telgist infomaterjale Aeg-
na saare kohta. Kohal on saarevanem 
ja teemaks Aegna loodus- ja kultuuri-
pärand. Vladislav Koržets pakub Lää-
nemere kalamaitseid ning jagab juhi-
seid kala käitlemiseks. Saatkonna 

juurde pannakse üles näitus sellesu-
vise Aegna loodusfotokon-

kursi töödest ning auta-
sustatakse parimaid 

konkursil osalejaid. 
• Saatkonnatelgi kõr-

val on avatud laste-
ala, kus lapsed koos 
tegevusjuhendajate-

ga saavad joonistada 
või pallimänge mängi-

da. Aegna-reise korral-
dav Watersport toob kõigile 

uudistamiseks oma kiirkaatri, millega 
tavaliselt sõidutatakse rahvast Viim-
sist Aegnale kõigest viie minutiga. 
Ürituse lõpetab kl 18 algav Kukerpilli-
de kontsert. Aegna saatkonda on oo-
datud kõik huvilised, kontsert on ta-
suta. 

• Kavas on loodus- ja ajalooretked ka 
Reidi teele. Tallinna Sadam korraldab 
matka sadamasse. Mereprügipüüduri 
Seabin juures toimub keskkonnahari-
duslik õppeprogramm. 

• Läänemere päeva tähistamisel osale-
vad sel aastal ka mitmed noortekes-
kused üle linna filmi- ja kokandusõh-
tutega, Mustamäe laste loomingu 
maja meresõlmede sidumise õpitoa 
ja võistlusega. Lisaks kaasab noori 
mobiilse noorsootöö meeskond. 

• Külastajaid ootavad Lennusadam, 
meremuuseum ja loodusmuuseum. 
Kuna neljapäev on kalapäev, siis löö-
vad ettevõtmises kaasa mitmed res-
toranid ja ka kalaturg on erandkorras 
avatud. Ees ootavad mereääre koris-
tustalgud ja loodusehituse töötuba 
Pelguaias.

• Läänemere päeva korraldamist koor-
dineerib Soome Instituut koos Soo-
me suursaatkonnaga Tallinnas. Kogu 
päeva programmi saab vaadata htt-
ps://www.tallinn.ee/est/keskkond/
Laanemere-paev-2021

re lasime. Kas me seda tahtsi-
me!" lausus Ala. "Mingil mää-
ral sõltub kliimamuutuste en-
netamine meist kõigist."

Pesupulbriga tasub  
koonerdada

Teadlaste sõnul saab Lää-
nemere puhtamana hoidmisele 
igaüks kaasa aidata. "Mida me 
tarbime ja kuidas me tarbime, 
sellest sõltub palju," ütles Ala. 
"Näiteks kui palju me mõtle-
me pesuvahendeid kasutades 
pulbri või vedeliku doseerimi-
sele? Kas pesuvesi peab ikka 
nii kõvasti vahutama? Ilmselt 
ei pea! Samuti see, mis tempe-
ratuuril me pesu peseme. Ku-
nagi asetati nn köögihunt pu-
rustusseadmena valamu alla ja 
purustatud kartuli- ja banaa-
nikoored läksid veega kana-
lisatsioonist alla. Aga purus-
tatud banaanikoor tuleb en-
ne merre jõudmist veest ik-
kagi kätte saada! Märksa liht-
sam oleks jätta banaanikoor 
terveks ja panna see biolagu-
nevate jäätmete kasti. Biola-
gunev jäätmekäitlus on suure 
potentsiaaliga."

Elkeni sõnul tasub koduaia-
gi tarbeks väetised ostmata jät-
ta. "Elame säästlikult! Kodu-
aia jaoks pole tarvis poest os-
ta keemilisi väetisi, sest need 
jõuavad lõpuks merre. Minu 
nõuanne on panustada jäät-
mete sortimisse, näiteks mu-
retseda biolagunevate jäätme-
te konteiner või need hoopis 
koduaias kompostida," lausus 
Elken, kelle sõnul peaks eri-
ti ettevaatlik olema plastiku-
ga. "Plastikut on rohkem Lää-
nemere lõunarannikul. Kõige 
suurem oht on, kui plast hak-
kab lagunema väikesteks mik-
roplasti osakesteks, 5 mm või 
alla selle. Kalad neelavad selle 
märkamatult alla ja nii jõuab 
see ka inimese toidulauale. 
Samas ei taha me ju keegi, et 
meie siseelundid oleksid nagu 
silikooniga kaetud."

Ala sõnul ähvardavad üle-
ujutused meie rannikut vähem. 
"Jääaja järel on Eesti maaker-
ke piirkonnas, selles mõttes on 
meil mõneti hästi. Võrrandisse 
tuleb panna, kas maa kerkib 
kiiremini kui kliimamuutused 
aset leiavad," selgitas ta. "Mi-
na siin väga lotot mängima ei 
läheks. Kindlasti on juba prae-
gu Eesti teema valingvihmad, 
kus lühikese aja jooksul äkili-
selt suur kogus sademeid maha 
sajab. Praegu pole linna kana-
lisatsioonisüsteemid igal pool 
võimelised nii suurt veehulka 
ära juhtima. Alternatiiv on te-
ha linna planeerimisel puhver-
alad elukeskkonna sees, loo-
dust ja linna ei peaks vastan-
dama. Pargid, puud ja muru-
väljakud on läbi linna head 
valingvihmade löökkoormu-
se puhverdajad, taimed saa-
vad vett!" 

rofeerumise näitajad on jätku-
valt kõrged, mis põhjustab ka 
sinivetika levikut. Kaasa aitab 
soojenev  kliima, sest sinive-
tikate vohamiseks peab vee-
soojust üldjuhul olema roh-
kem kui 20 kraadi."

Kuigi Eesti on teinud vii-
mastel aastatel suuri inves-
teeringuid puhastusseadmeis-
se, on inimtegevuse mõju ta-
gajärgedega raske toime tulla. 
"Isegi siis, kui suudaksime toit-
ainete voolu merre peatada, 

võtab aastakümneid, enne 
kui eutrofeerumise mõ-

ju kuhugi kaob," üt-
les Ala. "Merepõh-
ja akumuleerunud 
setted vabanevad 
jätkuvalt näiteks 
tormide mõjul või 
lagunemise käigus 
üha uuesti ja uues-

ti."
Kanalisatsiooni 

sattunud ravimijääki-
de eraldamine on keeru-

line, see ei pruugigi õnnes-
tuda. "Ravimijäägid satuvad 
kalavarudesse ja näiteks tu-
rult ostetud kodumaise kala 
näol meie organismi tagasi. Nii 
sööme iseenda sodi, mis mer-

Me ju ei taha, et 
meie siseelundid 
oleks silikooniga 

kaetud.
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Priit Liiviste
priit.liiviste@tallinnlv.ee

Uude ujulasse tulevad 
50-meetrine bassein, 
25-meetrine soojendusbas-
sein, lastebasseinid, uhked 
liutorud ja saunad, 18-rajali-
ne bowlingusaal jpm.

Tallinn rajab Lasnamäele Ees-
ti suurima ja moodsaima, kõigile 
rahvusvahelistele nõuetele vas-
tava ujula, mille juurde kuulub 
treenimiseks ja vaba aja veet-
miseks mõeldud keskus. "Tege-
likult peab selles  piirkonnas tek-
kima suur spordilinnak – esime-
sed suuremad sammud selleks 
on juba tehtud," ütles linnapea 
Mihhail Kõlvart. "Meil on ole-
mas Tondiraba jäähall, selle  kõr-
vale rajatav vee- ja spordikeskus 
loob võimalused nii tippsportlas-
tele kui ka harrastajatele. Ühtla-
si võimaldab olümpiamõõtmetes 
ujula korraldada Tallinnas maa-
ilmatasemel suurvõistlusi, mil-
lele saavad vahetult kaasa ela-
da siinsed spordisõbrad. Ent li-
saks kahele suurele spordikomp-
leksile valmib samas piirkonnas 
veel selle kuu lõpus ka Tondira-
ba park, mis pakub mitmeid va-
ba aja veetmise võimalusi värs-
kes õhus – seal saab harrasta-
da meeskondlikke ja ka indivi-
duaalseid spordialasid."

Olemas ka hostel
Aadressile Varraku 14a ker-

kiv ujula peaks vastama olüm-
piastandardile ja selle tribüün 
mahutama 400 inimest. Lisaks 
50-meetrisele basseinile tuleb 
25-meetrine soojendusbassein 
ning  olemas on eraldi lastebas-
seinid. Majja ehitatakse kahe 
väljakuga spordisaal koos tee-
nindusruumidega, spordiklu-
bide ruumid ning vee- ja sau-
nakeskus koos  teenindusruu-

midega. Lisaks uhkele liutoru-
de ja saunakeskusega spaale 
rajatakse 18-rajaline bowlin-
gusaal, mis võimaldab samu-
ti korraldada rahvusvahelisi 
võistlusi. Hoonest leiab saa-
lid pallimängude, võimlemi-
se jm spordialade jaoks. Vee- 
ja spordikeskuse kõrvale, aad-

ressile Varraku 14b tuleb uju-
lat ja kogu kvartalit teenindav 
avalik parkla.

Suur osa on hoonest on mõel-
dud majutuseks – seal on 120 
tuba, mis annab võimaluse kor-
raldada pikemaid laagreid ja 
võistlusi. Ehitatavas hoones on 
linna partneri, Capital Mill OÜ 

esindaja Tanel Samueli sõnul 
olemas kõik veespordiks vaja-
lik. "Spordisaali teeb eriliseks 
see, et sinna on ette nähtud 
1500 inimesele mõeldud tri-
büün ja 12 meetri kõrgune la-
gi, mis võimaldab läbi viia nii 
võimlemise kui ka võrkpalli 
rahvusvahelisi turniire ja võist-

lusi," 
selgitas 
ta.

Kõl-
varti sõ-
nul on tal 
linna koos-
tööpartneri üle 
hea meel. "Vaatama-

ta tegelikult raskele perioodile, 
mil iga arendaja näeb, kuidas 
ehitusturul hinnad kasvavad, on 
meie partner Capital Mill OÜ val-
mis selle projektiga edasi liiku-
ma," selgitas linnapea. "See tä-
hendab, et ka suur visioon are-
neb edasi."

Keskust hakkab opereerima 
Mustamäe elamuskeskus. 

Osale konkursil!
Kuna rajataval vee-ja spordi-

keskusel pole veel nime, on kõigil 
linlastel 1. septembrini võimalik 
aadressil  https://www.tallinn.ee/
lasnamae-vee-ja-spordikeskuse-
nimekonkurss oma ettepanek saa-
ta. Nimi võiks olla meeldejääv ja 
lühike ning see peaks sobima kes-
kuse tegevusega. Üks autor võib 
esitada kuni kolm nime. Võitja sel-
gitab välja žürii, kuhu kuuluvad 
kaks esindajat Capital Mill OÜ-
st ning linnavaraameti ja Lasna-
mäe linnaosa valitsuse esindajad. 
Esikolmikut tunnustatakse Capi-
tal Mill OÜ ja Tallinna linna kin-
gitustega. "Kõige suuremaks au-
hinnaks saab aga olema see, kui 
just teie ettepanek osutub  vali-
tuks ning uus vee- ja spordikes-
kus saab endale teie välja paku-
tud nime," ütles Kõlvart.

Capital Mill OÜ tütarfirma 
Tondiraba Ujula OÜ ehitab hoo-
ne oma rahaga. "Septembri jook-

sul soovime anda sisse ka 
ehitusloa taotluse," mai-

nis Samuel. 
Uus spordikes-

kus valmib 2024. 
aastal.

Vaata lä-
hemalt rajata-
va vee- ja spor-
dikeskuse lahen-

dust (allikas Ca-
pital Mill OÜ): htt-

ps://www.dropbox.
com/s/0kkkuu2r54hlqy3/

V14_2.mp4?dl=0

Rahvale on laulva revolut-
siooni, laulupidude ja laulu-
väljaku lugu jutustav külas-
tuskeskus avatud 31. 
augustist.

18. augustil esitles Tallinna 
lauluväljak pidulikult oma 
uut külastuskeskust, 
mis jutustab ini-
mestele laulva 
revolutsiooni, 
laulupidu-
de ja laulu-
väljaku lu-
gu. Ees-
ti taasise-
seisvumi-
se 30. aasta-
päevaks val-
minud külas-
tuskeskus avatak-
se kõigile huvilistele 
31. augustil.

"20. augustil möödub juba 
kolmkümmend aastat Eesti ise-
seisvuse taastamisest, ning hea 
meel on tõdeda, et see päev on 
inimestel südames tähtsal kohal," 
märkis linnapea Mihhail Kõlvart. 
"Toonased pöördelised sündmu-
sed liitsid ühiskonda ning nende 
eestvedajad väärivad mäletamist 
ja tunnustamist. Tallinna lauluväl-
jak oli laulva revolutsiooni kesk-
punktis ning on seepärast ka igati 

õige paik nende lugude meenuta-
miseks ja talletamiseks."

Lauluväljaku juhataja Urmo 
Saareoja lisas, et külastuskesku-
se rajamisest on unistatud kaua. 
"Olen väga rahul, et just Eesti 
taasiseseisvumise 30. aastapäe-
va saabudes oleme selle reaal-

suseks teinud," selgitas 
ta. "Toome külasta-

jateni laulva revo-
lutsiooni, laulu-
pidude ja lau-
luväljaku loo. 
Mil viisil need 
kõik ükstei-
sest erinevad 
ning mil vii-

sil on ühised. 
Kindlasti aga ei 

tohi see külastus-
keskus jääda ühele 

kohale paigale, vaid peab 
pidevalt avastama, arenema ja 
kasvama."

Lauluväljak on paik, kus saab 
tajuda laulupidude rolli meie kul-
tuuri- ja ajaloos, tunnetada laulva 
revolutsiooni ajastu vaimu ja avas-
tada põnevat kohaajalugu. Kü-
lastuskeskuses saab läbi viia ha-
ridusprogramme õpilastele, kor-
raldada kohtumisõhtuid laulupi-
dude ja laulva revolutsiooni san-
garitega ning panna üles temaa-
tilisi näitusi.

Taasiseseisvumise 30. aastapäevaks valminud külastuskeskuses 
saab näha ka kõikidel öölaulupidudel osalenud punkari tagi

Külastuskeskuses saab ekraanilt vaadata ja kuularist ka kuulata tuntud 
inimeste meenutusi taasiseseisvumise ajast.

Uue külastuskeskuse ja selle rariteetidega käis tutvumas ka linnapea 
Mihhail Kõlvart.

Arvasime, et vabadus tuleb alles 
sajandivahetuseks
Tallinnas oli olukord himsam-
gi kui Moskvas, meenutas 
taasiseseisvumist külastus-
keskuses käinud poliitik Igor 
Gäzin.

See oli päevselge, et me 
võidame. Siin ei olnud mingit 
kahtlust. Ma isegi mäletan kui 
rääkisime Moskva kolleegide-
ga Juriidilisest Instituudist ja 
arvasime, et see tuleb aastal 
1997- 1998 või 2000. Aga se-
da, et Moskva kokku 
kukub kolme 
päeva jooksul, 
ei olnud 
võimalik 
ette nä-
ha. Mi-
na olen 
üks vä-
heseid 
või 
praktili-
selt Ees-
tist ainuke 
inimene, kes oli 
putši ajal Moskvas, 
mitte Tallinnas.

 Ma väga austan neid inime-
si, kes olid Tallinnas ja kaitse-

sid teletorni ja kõike muud. 
Tallinnas oli asi ikka päris kole 
ja Tallinnas oli ka hirm. Mosk-
vas ka kogu see väline olek ei 
olnud nii hirmus kui Tallinnas. 
Seal oli kaks meeleolu. Üks oli 
viha. Inimestel oli hing täis, et 
mis pulli te siin teete. Ja tei-
seks täiesti humoorikas, nalja-
kas olemine. Lihtsalt kui te lä-
hete mööda Moskva tänavaid 
putši ajal, siis tõsteti raadio-

aparaadid lahtiste 
akende peale ja 

sealt mängi-
ti muusi-

kat ala-
tes El-
vis 
Pres-
leyst 
lõpe-
tades 

ABBA-
ga. Ja 

teisest 
raadiost kõr-

val,  tuli lihtsalt 
venekeelne sõim kogu 

selle putši aadressil.

Keskuses 
saab läbi viia 

haridusprogram-
me ja korraldada 

kohtumisi.

AITA LEIDA UJULALE NIME: 
Lasnamäele kerkib Eesti 
moodsaim veekeskus

Korraldada  
saab ujumise  

ja võrkpalli  
rahvusvahelisi 

võistlusi.

Nii hakkab arendaja Capital Mill 
OÜ järgi tulevane spordihoone 
välja nägema.  Capital Mill OÜ
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Kui palju inimesed loomadest 
erinevad ja palju me neile sar-
naneme? Mis on meie ühisosa 
ja milles saab kindlalt väita, et 
inimene ei ole loom?

See on lihtne – inimene on 
loom, ja kogu lugu! Esiklooma-
line, primaat, inimlaste sugu-
konnast, ja kindlast liigist, üks-
ainus alamliik – see on inimese 
zooloogiline positsioon. Inime-
ne üritab igatepidi välja rebida 
oma loomsest olemisest, aga häs-
ti see lõppeda ei saa. Loomadel 
on väga palju tähtsaid omadu-
si ja võimeid, millest vägisi ta-
ganeda ei tohi.

Mis meid eristab? Meil on 
erakordselt arenenud kontsep-
tuaalse mõtlemise, see tähen-
dab keele abil mõtlemise või-
me. Kuid ega ka teistel looma-
liikidel mõtlemisega asjalood 
väga palju teistmoodi siiski po-
le – loomadel on mälu, mõtle-
misvõime ja intellekt, kuid neil 
on see episoodiline, sündmus-
lik ja olukorraline. Ka inime-
sel on selline mälu ja mõtle-
misvõime, kuid meil on väga 
võimsalt arenenud kognitiiv-
se mõtlemise võime. Lähima-
test sugulastest šimpansitest, 
orangidest ja gorilladest erine-

me me päris paljude tunnuste 
osas. Mis on inimestele loomu-
likult omapäraselt iseloomulik 
ja tähtis: me oleme bipedaal-
sed. Teisi selliseid ahvilisi – ja 
kõrgemad pärisahvilised me ju 
oleme – ei eksisteeri, kes tões-
ti oleksid eeskujulise selgroo-
ga ja käiksid ainult tagumistel 
jäsemetel vertikaalasendis. See 
on väga tõsine erinevus.

Kas meie saame hakkama 
loomadeta või pigem loo-
mad meieta? Milliste 
liikide hävimine kao-
taks elu inimeste elu-
võimaluse Maal?

Päris loomade-
ta ei saa meie mitte 
kuidagi hakkama – 
see ei ole võimalik! 
Võtame lihtsa näite: 
kui midagi väga tõsist 
ja negatiivset juhtub me-
silastega, ei püsi inimkond 
kaua – see on täiesti kindel ja 
seda täheldas juba Albert Eins-
tein. Mitmed teised – arvatavas-
ti sajad tuhanded, võib-olla mil-
jonid – loomaliigid saavad ini-
mesta suurepäraselt hakkama. 
Kuid kui me räägime liigist ho-
mo sapiens sapiens, me teiste 
loomaliikideta, rääkimata tai-
medest, toime ei tule.

Kas on nii, et kaitstes loomalii-
ke kaitseme ka inimkonna ellu-
jäämist?

Kindlasti! Tõhusalt kaitsta 
ja toetada loomaliike saab ai-

ALEKSEI TUROVSKI: Miljonid loomaliigid 
saavad inimeseta hakkama, kuid vastupidi mitte!
"Loomadelt olen selgeks saanud, et kui tahad noort 
looma õpetada, ära talle haiget tee! Tee asi huvita-
vaks, kuid ära kunagi kasuta valuvõtteid," nendib äs-
ja oma 75. sünnipäeva tähistanud zooloog Aleksei Tu-
rovski algava kooliaasta eel.  "Õpilasel – olgu selleks 
kasvõi jääkaru või varblane – on vaja, et aine oleks 
huvitav ja selge."

Krista Kiin
krista.kiin@ 
tallinnlv.ee

nult nende elukeskkonda kaits-
tes. Ei ole võimalik kaitsta 
nohu või gripi eest sinivaala 
ookeanis sellisel moel, et sõi-
ta laeval talle järele ja kui ta 
teeb suu lahti, visata sinna la-
bidatäis aspiriini! Kui me ta-
hame – ja me tahame, sest 
pääsu pole –, et liigiline mit-
mekesisus püsiks, elaks, õit-
seks ja areneks, peame terve 
planeedi keskkonda kaitsma, 
arvestades loomulikult kõiki-
de liikidega, nii palju kui see 
võimalik on.

Mis puutub kliima soojene-
misse, on see on tõsine oht vä-
ga paljude loomaliikide jaoks. 
Näiteks kui ookeanide tempe-
ratuur kiiresti vaid paari-kol-
me kraadi võrra tõuseb, koral-
lid hukkuvad.

On ka loomaliike, kes klii-
ma soojenedes tunnevad end 

aina paremini ja levivad 
üha ulatuslikumalt. 

Selliseid loomaliike 
on ja neid tuleb ka 
Eestisse. Viimasel 
ajal ma näen näi-
teks täpikpõrni-
kaid, kes on väi-
kesed mustad põr-
nikad valgete täpi-

kestega. Nemad on 
lõunamaalased. Ees-

tis olen viimase 20–30 
aasta jooksul neid näinud 

15–20 korda, nüüd aga igal 
suvel ja väga paljudel taime-
del, näiteks pojengiõitel. Need 
putukad on soojalembesed ja 
neil on siin juba hea olla.

Loomade väljasuremist mõ-
jutab igasugune reostus. Samas 
eriti ohtlik on elupaikade kaha-
nemine ja lausa kadumine, se-
da juba aastatuhandeid.

Kas loomaaedade abiga saab 
väljasurevaid liike siiski pääs-
ta?

Väga paljud liigid on pääste-
tud! Neid on juba sadu, mis on 
päästetud ja loodusse tagasi las-
tud. Ka Tallinna loomaaed on 
neis projektides osalenud ning 
ka praegu osaleme suhteliselt 
edukalt Euroopa naaritsa pro-
jekti koordineerimises. 

Must raisakotkas samuti. 
Oleme mitu-mitu lindu, kes on 
meil loomaaias koorunud, val-
mistanud ette eluks vabadu-
ses ning Mallorca saarel loo-
dusse lasknud. Paistab, et kõik 
on korras.

Paljud Tšehhi, Saksamaa ja 
Inglismaa loomaaiad on edukalt 
päästnud liike ja lasknud neid 
loodusse tagasi, tehes liikidele 
n-ö restardi. Tallinna loomaaed 
on aastakümneid teinud seda 
tööd edukalt miilu ehk Davidi 
hirve osas. Loomaaiad on meie 
aja põgenikelaagrid, mille abil 
saab loomi ja liike päästa. Tõ-
si küll, mitte kõiki, aga näiteks 
hiidpanda ei ole enam katast-
roofiliselt ohustatud. Seda tänu 
loomaaedadele ja spetsiaalsete-
le keskustele.

Milline loomade ebaharilik käi-
tumine on teid üllatanud?

Oma nooruses loomulikult 
ma aina üllatusin, ja asi ei ol-
nud selles, et oleksin nendest 
loomadest vähe lugenud! Ma uu-
rin loomi, joonistan, kirjutan ja 
räägin neist, kuid kõige mõnu-
sam ja põnevam on loomadega 
suhtlemine. Tean juba ammu, et 
nad on ilmselt kõigeks võime-
lised! Seega olen alatasa val-
mis kohtama ja tähele panema 
täiesti ebaharilikku käitumist.

Väga targad on linnud – va-
reslased ja papagoid! Loomuli-
kult veel imetajad, aga ka ka-
lad ja paljud teised loomad. Näi-
teks siiani levinud ja inimeste 
poolt usutav müüt on see, nagu 
oleks kõige lühem mälu haugil. 
See on täielik jama! Kõik sõl-
tub sellest, kuidas mäluvõimet, 
arengut ja taset mõõta. Kui pan-
na haug keerulise ehitusega ak-
vaariumi, õpib ta seda keerulist 
koridori, näiteks üles-alla-vasa-
kule-paremale ja ümber nurga, 
läbima väga kiiresti. Pane haug 
teise akvaariumi, kus takistusi 
ei ole – ja ta hakkab seal kohe 

küttima, liikudes ja sööstes sir-
gelt. Kolme-nelja kuu pärast pa-
ne ta tagasi sinna keerulise in-
terjööriga akvaariumi ja tal on 
otsekohe kõik meeles!

Kolm sekundit pärast seda, 
kui haug võetakse konksu ot-
sast ja visatakse vette, võtab ta 
kohe uuesti sama lanti ja satub 
sama konksu otsa. See aga tä-
hendab vaid üht: ta toibub sel-
lest väga traumaatilisest sünd-
musest kolme sekundiga, siin po-
le üldse mäluga tegemist! Ta on 
kõigest kala, tema jaoks on lant 
ju peibutis, väike kala. Haug ei 
saa lugeda, kas kalakujuline lant 
on "Made in China" või "Made 
in Sverige"! Kõht on tühi, äsja 
oli ebameeldiv sündmus, õige 
mul asi! Püüan uuesti ja hak-
kan sööma!

Kui palju on meie arusaamad 
loomadest muutunud? Mis on 
teaduse viimased avastused loo-
made kohta?

Neid on nii palju, sest pide-
valt tehakse uusi teadustöid! 

Turovski jagab 
loodusteadmi-
si paljudele 
lastele ja noor-
tele. Looma-
delt on ta tea-
da saanud, et 
teisi õpetades 
tuleb teha se-
da põnevalt.  
Scanpix

Loomaaiad  
on meie aja  

põgenikelaagrid, 
mis aitavad liike 

päästa.

Aleksei Turovski 

• Turovski on sündinud 4. augustil 1946 
Moskvas. Ta pere kolis Tallinna, kui 
poiss oli kolmekuune.

• Lõpetas 1965. aastal Tallinna 19. 
keskkooli, 1973. aastal Tartu Riikliku 
Ülikooli zooloogia erialal. Kaks aastat 
õppis ka keemiat.

• Turovski on zooloog, etoloog (looma-
de käitumise uurija) ja zoosemiootik.

• Alates 1972. aastast asus tööle Tallin-
na loomaaias parasitoloogi, ringiju-
hendaja ja ekskursioonijuhina. Aasta-
tel 1976–2001 töötas Eesti mereins-
tituudis. On õpetanud Tartu ja Tallin-
na ülikoolis loomapsühholoogiat ja 
zoosemiootikat.

• Turovski on saanud 2002. aastal Koos-
meele auhinna; 2006 Haabersti elutöö 
preemia; 2007 Eesti eluteaduse hoidja 
tiitli; 2008 Tallinna teenetemärgi; 2010 
Valgetähe V klassi teenetemärgi; 2019 
Tallinna vapimärgi ning 2020 riiklik ha-
ridustöötaja elutööpreemia.

• Turovski on olnud kaks korda abielus. 
Ühest abielust on tal tütar Evelyn, tei-
sest kaks poega: Marcus (1984) ja 

Mattias (1986).
• Temast on kirjutatud elulooraamat 

"Aleksei Turovski ja teised loomad" 
(2013)

Turovski joonistab väga hästi loomi 
ning on mitmete raamatute autor:
• 2001 "Eesti mageveekalad"
• 2004 "Loomult loom"
• 2004 "Kalade parasiidid ja silmaga 

nähtavad haiguslikud muutused"
• 2006 "365 põnevat, õpetlikku ja nal-

jakat lugu loomadest"
• 2007 "Loomad. Sipelgast vaalani"
• 2008 "Minu loomad"
• 2009 "Kassipoeg Võilill"
• 2010 "Vabaneeme esimene reis"
• 2010 "Loomalood"
• 2011 "Mälumängud lastele: põnev 

loomariik"
• 2012 "Loomadest, armastusega"
• 2016 "Teekond urust templisse ehk 

märk on vaataja silmades"
• 2019 "Aastaajad"
• 2020 "Kati, Carl ja isevärki farm" 

(kaasautor Leelo Tungal)
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Näiteks mõni nähtus loomade 
kohta, mis on ammu teada kind-
late liikide osas, saab kaasaeg-
se uurimise tulemusena kinni-
tatud hoopis sellistel liikidel, 
kelle puhul varem seda teada 
ei olnud. Kõiksugu asju avas-
tatakse! Näiteks suhteliselt am-
mu on teada, et rändelinnud ka-
sutavad orienteerumiseks peale 
päikese ja tähtede maa magnet-
välja. Hiljuti avastati konkreet-
sed valgud – mitte pelgalt ra-
kud –, millel on magnetiseeri-
mise võime. Ilmselt need val-
gud kindlates paikades ja rak-
kudes linnu näopiirkonnas ongi 
kompassiks, mida hani või lag-
le kasutab. Üldiselt on inimeste 
suhtumine loomadesse muutu-
mas, kuid ikkagi tobedalt suu-
rel määral sama rigiidne ja te-
gelikult mitte eriti adekvaatne.

Mida võiks loomadelt paarisuh-
tes ja laste kasvatamises eesku-
juks võtta?

Loomariigis on kaks peamist 
n-ö reproduktiivset konkurentsi-

tüüpi: K-tüüp ja R-tüüp. R-tüübi 
loomad toodavad korraga küm-
neid ja sadu tuhandeid, isegi mil-
joneid lapsi. Tursk näiteks koeb 
ja tal on üle miljoni marja. Te-
geleda iga sellise lapsega indivi-
duaalselt pole võimalik ja keegi 
ei ürita ka! Sellised on ka mi-
nu lemmikuid  riietekoid. Nende 
lapsed söövad pikalt teksapük-
se ja vaipu – kuid mida söövad 
vanemad? Mitte midagi! Lapsed 
tehtud, õigesse kohta paigutatud 
– ise rõõmsa lauluga teise ilma! 
Ja mingit konkurentsi ei ole! Kui 
palju nendest tuhandetest mu-
nadest koorunud lastest oma-
korda maimikuks saab? Reeg-
lina pole neid liiga vähe, kuid 
pole ka liiga palju.

Inimesed ja praktiliselt kõik 
kõrgemad püsisoojased loo-
mad tegelevad iga lapse toitmi-
se, kasvatamise ja kaitsmise-
ga individuaalselt. See tähen-
dab 10 000 linnuliiki ja 5000 
imetajaliiki. Muide, sellised on 
ka paljud kalad, roomajad ja 
kindlasti ka konnad ja kärn-
konnad. Säärane paljunemi-
ne on K-tüüpi reproduktsioo-
ni konkurentsi vorm. Mõistagi 
on taolistel liikidel lapsi vähe.

Kui me räägime paarisuhe-
test, vaadakem linde. Paarisuh-
ted on üüratult levinud ja domi-
neerivad lindudel. Imetajatel on 
see väga haruldane nähtus – sel-
lised on mägrad, koiotid, hun-
did, šaakalid, gibonlased (tei-
sed inimahvlased mitte!), kõrge-
mad leemurid ja isegi osa närili-
si. Inimesele see on omane ilm-
selt suurel määral tänu meie tsi-
vilisatsiooni arengule – lihtsalt 
ei saanud teisiti. Tõenäoliselt al-
gas see siis, kui inimene hakkas 
paikseks, asus maad harima ja 
toiduks taimi kasvatama.

Suurepäraseid emasid ja isa-
sid, kes tõepoolest ennastsalga-
valt laste eest hoolitsevad, on vä-
ga palju! Lindudel enamasti paa-
risuhe püsib. Papagoid elavad 50 
aastat lahutamatus abielus, kus-
juures ollakse kogu aeg koos.

Väga head laste eest hoo-
litsejad on paljud kalad. Näi-
teks ogalik ja lugarid, kusjuures 
enamasti just isad, mitte emad! 
Kaladel eksisteerib ka paarisu-
he, aga see on väga haruldane 
nähtus. Näiteks Aafrika suurtes 
järvedes elavad sägalised, kelle 
suured isad hoiavad marjaterad 
ja hiljem ka maimud suus. Pal-
ju väiksem, vilgas ja väga kisk-
jalik ema püüab kala, sööb ja 
loob kalamarja ning toidab lap-
si, kes on isa suus, kaaviariga 
– oma viljastamata marjaga!

Palju teil endal elu jooksul on 
lemmikloomi olnud? Kas saa-
te ehk ka välja tuua, mis looma 
inimene te ise olete?

Ei, ma armastan kõiki loomi 
ja igat liiki teatud nüansi pä-
rast. Loevad isiklikud suhted. 
Omal ajal olid mul head isikli-
kud suhted skorpionidega, sisa-
likega ja eri liikidest madudega, 
aga muidugi ka kasside ja koer-
tega. Ma ei oska isegi ligilähe-
dalt öelda, palju mul on loomi 

kodus olnud. Kui kassid välja 
arvata, ei olnud need loomad 
päris lemmikloomad, vaid loo-
maaiast võetud loomad. Jälgisin 
neid 24/7, et saada targemaks, 
kuidas nad end tunnevad ja mis 
tal võib viga olla.

Mis on kõige olulisem, mida 
loomad on teile õpetanud?

Loomad õpetasid mulle väga 
selgelt, mida õpilasele on tarvis. 
Õpilasel – olgu ta kasvõi jääkaru 
või varblane – on vaja, et oleks 
pidevalt huvitav ja selge. Seal-
juures õpetasid loomad mulle: 
kui sa tahad noort looma õpe-
tada, ära talle haiget tee, sest 
see oleks idiotism! Tee asi hu-
vitavaks, kuid ära mitte kuna-
gi kasuta valuvõtteid. Selle ase-
mel keela – ja tee seda nii, et 
loomake, kes tegi midagi, mida 
antud olukorras teha ei tohi, sa-
tuks vaimustusse: "Ah nii! Nagu 
ma praegu hakkasin tegema, ei 
tohi… aga kuidas, kallis õpeta-
ja? Näita!"

Te olete loomadega nii palju su-
helnud, et oskate ka nendega 
nende oma keeles rääkida. Ini-
mesed on märganud, et looma-
aias ajate loomadega nende puu-
ri juures juttu, lastes kuuldavale 
nende häälitsusi. Ja nad vasta-
vad teile ning tulevad teie juur-
de.

Mulle meeldib jah teha näi-
teks ahvide häälitsusi. Aga see 
poole muide üldse lihtne. Näi-
teks šimpansite häälepaelad asu-
vad palju kõrgemal kurgus kui 
inimesel ja tal on raske teha kõ-
va häält. Aga katsu sa siis se-
da looma järele teha. Võib siis-
ki proovida. (Teeb ebainimlikku 
häält, mis kõlab köhatuse moo-
di – köhähh, köhhähh.) See on 
vana maailma ahvide sugukon-
na häälitsus ja tähendab, et oht 
tuleb õhust. Mingi murdja kull 
on üleval, varjuge, peitke end.

Kõikide liikide ahvid asuvad 
kohe end varjama. Või siis sel-
line häälitsus – ttšš, tštšš. Kõik 
ahvid, kel on kõrvad, saavad 
aru, et see tähendab, et keegi 
on leidnud mao ja hoiatab. Kuid 
sel häälitsusel võib olla ka tei-
ne tähendus – tulge kõik kiiresti 
siia. Madu on ahvile ohtlik nii-
kaua, kuni tema asukoht pole 
kindlaks tehtud. Ka kõige kii-
remad maod suudavad tasasel 
pinnal liikuda kuni 13-kilomeet-
rise tunnikiirusega. See on nii-
suguse rahuliku jalgratturi tem-
po. Aga ahvide jaoks pole see 
mingi kiirus. Nad võtavad ko-
he kohalt üles kuni 20-kilomeet-
rise tunnikiiruse. Mõned ahvid 
suudavad joosta isegi kuni 65 
kilomeetrit tunnis. Muidugi on 
ahvide jaoks ka teisi ohte. Näi-
teks leopard. Ka selle jaoks on 
oma häälitsus. Ja see tähendab 
juba, et päästku end, kes suu-
dab. Leopard tabab ahvi nii puu 
all kui ka puu otsas, vees ja tei-
sel pool kaldal. Ja muide, ahvi-
de keelest saavad aru ka teised 
liigid, kõik,  kes elavad nendega 
ühisel maa-alal kõrvuti.

ALEKSEI TUROVSKI: Miljonid loomaliigid 
saavad inimeseta hakkama, kuid vastupidi mitte!

Lehte saad tellida kirjakanda kaudu, 
postkontorist või postipunktist 

Pealinn ilmub esmaspäeviti 

Kui elad linnapiiri taga, maksab 
tellimus 2.20 kuus

Telli Tallinnas

TASUTA koju!
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Ivo Karlep
ivo.karlep@tallinnlv.ee

Kui nõukogude ajal oli vana-
linnas teada umbes 50 maa-
litud lage, siis praegu on 
neid tänu värvikihtide ja tol-
mu alt välja puhastamisele 
teada 150.

Taani kroonik Isacus Pontus  
märgib oma kroonikas, et ku-
ningas Valdemar II saatnud Taa-
nist dominiiklaste ordu munki 
1221. aastast alates ka Tallin-
na.  Kuna Toompeal asuv do-
miniiklaste kirik oli 1240. aas-
tal pärast võimuvõitlusega kaas-
nenud veriseid sündmusi muude-
tud toomkirikuks, valiti kloostri 
uueks asukohaks suhteliselt kõr-
ge ja korraliku aluspinnaga paik 
linna idapoolse külje all, praegu-
sel Vene tänaval. Rannajoon oli 
13. sajandil senini säilinud lin-
namüürist vaid sadakond meet-
rit ida pool ning  klooster raja-
ti elava liiklusega tee äärde, mis 
ühendas sadamat ja tollal Vanatu-
ru kaela ees asetsevat turgu. See 
oli soodne nii misjonitegevuseks 
kui ka enda äramajandamiseks. 

Uus dominiiklaste klooster 
koosnes Püha Katariina kiri-
kust jm kloostrile vajalikest hoo-
netest.  Kui kloostri asutamise 
ajaks on märgitud 1246. aasta, 
siis vähem tähelepanu on saa-
nud asjaolu, et samal ajal tek-
kis sinna ka kool, mis jagunes 
omakorda sisemiseks ja väliseks. 
Esimeses said teadmisi vaimuli-
kud, teises anti teadmisi ilmali-
kele inimestele, sealhulgas eest-
lastele. Kloostri kirik oli samuti 
avatud jutluste kuulamiseks kõi-
gile, muud hooned mitte. Mit-
med dominiiklastest mungad 
olid ära õppinud eesti keele ja 
kohalikust soost linnarahva hul-
gas väga populaarsed tegelased. 

Klooster kadus koos usupu-
hastusega ja 1525. aastal kuulu-
tas raad kõik kloostri varad linna 
omandiks. 1531 Tallinnas puh-
kenud  tulekahjus hävis kloost-
ri kirik ning osa ida- ja põhjatii-
va hooneid, kuid kloostri ait nii 
palju kannatada ei saanud. Pä-
rast tulekahju asunud kloost-
ri varemetesse elama linna 
sandid ja vaesed. 

Vana päevavalgele
18. sajandil tegutses vanas 

kloostri ühises magamisruu-
mis ehk dormitooriumis kool, 
mis anti hiljem katoliku  kiri-
ku käsutusse. Kui 1841. aas-
tal hakati ehitama Peeter-Pau-
li kirikut, siis vana tiibhoone 
lammutati. Kuid tänapäevani 
säilinud  katoliku kiriku kõr-
val asuv hoone pakub muin-

susgurmaanidele toredaid nau-
timishetki, kuna linna muin-
suskaitse juhi Boris Duboviku 
inistatiivil on seal väga palju 
vana uuesti päevavalgele too-
dud. Äsjasel vanalinna päe-
vade ringkäigul heitis Dubo-
vik sellele valgust. Sissejuha-
tuseks meenutas ta ühe Root-
si kineasti hiljutist külaskäiku. 
"Ma näitasin talle jupikest Ve-
ne tänavat ja kõike, mis selle 
jupi peal majades on tehtud," 
ütles Dubovik. "Ta ei jõud-
nud ära imestada – ainult sada 
meetrit ja nii palju restauree-
ritud interjööre. Mis siis kogu 
Tallinna vanalinnas veel on!"

Varsti tulevad Rootsi filmi-
mehed kaameratega seda kõi-
ke jäädvustama. "Ja ma võin 
surmani rääkida, mis kogu va-
nalinnas on," naljatas Dubovik. 

Siirdusime Vene tänava ka-
toliku kiriku juurde, kus kuna-
gi asus dominiiklaste klooster. 
Dubovik meenutas, kuidas  ma-
jandusjuhataja tuli tema juurde, 
ütles, et tahab kiriku kõrval ole-
va maja tagatubades sanitaarre-
monti teha, ja palus: "Boris, an-
na nõu, kuidas."

Dubovik ütles toona, et see 
on endine dominiiklaste kloost-
ri ala ja ilma eelneva uurimi-
seta  ei lubata siin midagi vär-
vida. "Siis hakkasime uurin-
gutega pihta, tegime esimese 
sondaaži, teise sondaaži," rää-
kis ta.  "Siin olid raidkivi ak-
nad, värvitud talalagi, aga vär-
vi  alt tulid välja fantastilised as-
jad! Majandusjuhataja sanitaar-
remont kestis tänu minule kaks 
ja pool aastat." 

Nagu reis keskaega
Dubovik oli kindel, et kirik 

suhtus nii osavõtlikult ja kan-
natlikult sellesse, kuna kogu 
ennistustöö kulud kaeti linna-
ga võrdses osas. "Leppisime ki-
rikuga kokku, et teeme 50/50," 
meenutas Dubovik. "Pool mak-
sis linn ja pool katoliku kirik. 
Ja tulemus on, nagu näete, fan-
tastiline!"

Praegu avaneb majas  pilt 
keskajast, 

seal on nt seinamaalingud ja 
värvitud aknasambad. "See 
kõik, mida te praegu siin näe-
te, oli enne remonti nähtama-
tu, laudade all ja üle värvi-
tud," selgitas Dubovik. "Esi-
mene leid oli keskmine akna-
vahesammas. Saime teada, et 
samal ajal sambaga on tehtud 
ka raidkividest sillus akna al-
la, mõlemal pool sammast. Siin 
on kõik ehtne, mitte midagi me 
pole juurde maalinud. Need 
piiblitsitaadid ja ristiga kunin-
gas nägid omal ajal just sama-
sugused välja."

Talalaega on sama lugu. Enne 
seda, kui uuringuid alustati, oli 
lagi lihtsalt tolmune. "Ka siin ei 
ole mitte mingit retušeerimist, 
mitte midagi ei ole parandatud. 
Täpselt selline ta oli, konservaa-
torid ainult puhastasid kõik ära 
ja panid kinnituskihi."

Need ornamendid ja jooni-
sed, mis vanalinna majade sein-
telt ja lagedelt välja ilmuvad, 
panevad mõtlema, kui palju on 
veel vanalinnas seesuguseid 

laudade ja kroh-
vi all peituvaid 
aardeid.  Dubo-
viki sõnul on 
see kahjuks veel  
paljudes vana-
linna majades 
nii. "Kui nõu-
kogude ajal te-
gi Krista Kod-
res inventuu-
ri, oli Tallin-
nas umbes 50 
maalitud lage, 
praegu on mi-
nul neid tea-

da juba 150!" rääkis Dubo-
vik. "Nii palju on viimase 15 
aasta jooksul avastatud, ja ka 
restaureeritud."

Paljud sellised pärlid asu-
vad loomulikult eramajades. 
Muinsuskaitse võib nõuda en-
ne remonti majade ja ruumi-
de eeluurimist, väikesi sondaa-
že, aga ei saa kohustada oma-
nikku algsel kujul kõike reno-
veerima. "Teeme näiteks mee-
ter korda meeter sondaaži lae-
le ja vaatame, kas on säilinud 
vana või ei ole. Ok, selle vas-
tu omanik ei saa. Kui me leia-
me maalitud lae, siis tema võib 
öelda, et mul raha ei ole seda 
kõike lahti võtta ja restauree-
rida," lausus Dubovik. "Ja siis 
ma mõtlesin, kuidas peaks ole-
ma.  Tegin omanikele ettepa-
neku, et mis te arvata, 
kui linna hakkab 
aitama. Võta-
me litsentsee-
ritud firma-
delt hinna-
pakkumisi 
ja siis tee-
me kulud 
pooleks. 
See mõ-
te läks häs-
ti peale, neid 
pakkumisi ha-
kati võtma na-
gu isuäratavalt lõh-
navaid  värskeid saiakesi 
keskaegses Tallinnas. Üle lin-
na hakati mulle helistama ja 
küsima, et härra Dubovik, kas 
saab meie majast ka midagi lei-
da. Ma vastan kõigile, et alati 
saab leida midagi huvitavat va-

nalinna majades. Kui linn tuli 
partneriks, siis hakkas vana-
linna interjööride restaureeri-
mine hästi edenema."

Keskaegne põrandaküte
Renoveerimise käigus taasta-

ti ka keskaegne küttesüsteem. 
Keskaegse maja põranda all olid 
tellistest karpide peal suured ki-
vid, justnagu kerisekivid, ja neid 
köeti nagu saunaahju.  Kütmise 
ajal olid kivid metallist või ke-
raamiliste katetega kaetud. Kui 
kivid olid juba päris kuumaks 
läinud, siis tehti katted lahti ja 
soe õhk pääses tuppa. See oli nii 
pea kõikides 15. sajandi Tallin-
na kaupmeeste elamutes. Suu-
red plaadid olid nelja ja isegi 
kuue auguga. Tallinnas on säi-
linud mitu säärast küttesüstee-

mi, kus all on säilinud 
kütteruum ja põ-

randa peal au-
kudega plaa-
did. Ka see 
on Euroo-
pas suur 
haruldus, 
sest nii 
tervikli-
kult pole 

kõike nal-
jalt enam ku-

sagil näha. 
"Ja kui me siin 

esiku põranda vanad 
amortiseerunud lauad ära 

võtsime, siis oi-oi-oi, tuli ülla-
tus," selgitas Dubovik, miks on 
jalge all läbi klaasi näha suur ja 
sügav tühimik. "Siin on maja si-
semine kaev, seitse meetrit sü-
gav. Kuna see on niisugune uu-

nikum, panime siia klaasi peale. 
Sellele klaasile võib omakorda 
ka katte peale panna, nii et te 
ei aimagi, et astute üle sügavi-
ku.  See kaev täideti veega ja 
kasutati mahutina. Looduslikult 
vesi sinna põhja ei tulnud." 

Peeter-Pauli kirik ehk ka ka-
tedraal, nagu kogudus ise se-
da nimetab, on pühakoda, kus 
paavst pidas oma Tallinna külas-
tamisel põhilise teenistuse. Ki-
rik  ehitati teatavasti  domini-
iklaste kloostri söögisaali müü-
ridele. Vana keskaegne reflek-
toorium lammutati ja selle ase-
mele ehitati uus kirik. "Te ei 
kujuta ette, kui väikeste tööde-
ga saab tegelikult anda uue elu 
ühele ajaloolisele interjöörile!" 
lausus Dubovik. Linn pani töö-
dele samuti õla alla ning koos 
anti luitunud hoonele  esialgne 
suursugune sära tagasi. "Need 
tööd tehti samuti linna ja kiri-
kuga koostöös," toonitas Dubo-
vik. "Aknad tegime ka uuesti ja 
panime neile uhked  vitraažid." 

Ristikäik viib teatrisaali
Endise Püha Katariina kiriku 

põhjaseina juures on 1411. aasta 
paiku rajatud ristikäik, mis se-
ni hästi säilinud. "Need võlvid 
on kõik originaalid ja pärine-
vad keskajast," rääkis Dubovik. 
"Kunagi viis see pikk käik ruu-
mi, kus oli dominiiklaste kloost-
ri ait. Praegu on just lõpetatud 
restaureerimine ja see on ko-
handatud Theatrumi teatri saa-
liks, all on aga kohvik. Tekkiski 
mõte need vanad sillused avada 
ka kohviku külalistele. Siin te-
gin veel ühe patu – lubasin ris-
tikäigu ühendada uue ukseava 
kaudu kiriku interjööriga. Sest 
seal on ka kontserdid ja nii saab 
kasutada neid WC ruume, mis 
on kiriku sees." 

Ristikäigus seisavad juba 
nõukogude ajast massiivsed  
raidkivid, mõned on aknapalen-
did, mõned  etikukivid. "Need 
jäid siia ajast, kui kogu ristikäik 
kuulus linnamuuseumile," sel-
gitas Dubovik. "Siin oli enne 
linnamuuseumi filiaal. Katoli-
ku kirikule tagastati see risti-
käik koos sisehooviga. Aga teise 
korruse ristikäik on ikka linna 
oma. Praegu ongi sellega  suur 
probleem, sest katus ootab re-
monti, aga enam kui viis aas-
tat sõdib linn korteriühistuga. 
Selgus, et see kõik on ühisva-
ra. Eesti seaduste järgi peab ole-
ma notariaalne jagamise doku-
ment. Ja kuidagi ei leia Kesklin-
na valitsus ja korteriühistu jurii-
dilist kokkulepet, kuidas saaks 
katuse renoveerida. Sellepärast 
ei saa linn ka sellesse hoonesse 
investeerida."

Millised aarded on peidus vanalinna 
majade laudade ja krohvi all?

Lugemisoskuseta inimeste-
le andsid pühakojast ja piib-
list aimu uhked maalingud 
seintel.

Endise dominiiklaste kiriku 
säilinud seinal võib tänagi nä-
ha kaht portaali – suurt ja väi-

kest. Dubovikul oli selle koh-
ta seletus: "Kui oli varasem ki-
rik, siis võis olla väike portaal, 
ja 1411. aasta paiku, kui val-
mis uus kirik, tehti sinna uus 
portaal – ning mõlemad por-
taalid on seina küljes alles tä-
napäevani." 

Dubovik juhib seal seletusi 
andes alati kuulajate tähelepa-
nu asjaolule, et  suurel portaa-
lil on kujutatud draakonit, kel 
suus  madu. "Kunagi rääkis mi-
nu õpetaja Villem Raam, et see 
on nagu harimatute inimeste pii-
bel," meenutas Dubovik. "Ne-

madki peavad ju millestki aru 
saama. Kui vaadata seda kuju-
tist, siis meenutan, et madu oli 
patu sümbol. Sõnum oli siis liht-
ne – tule kirikusse ja saad oma 
pattudest vabaks." 

Huvitav on veel koera figuur 
portaalil. "Siin on jälle sõnade-

mäng. Dominiiklaste ordu mun-
gad olid ladina keeles Dominica-
nes ehk domini canes – juma-
la koerad," selgitas Dubovik. 
"Ja seepärast pandigi koer por-
taalile. Ma soovitan nüüd kõi-
gil ise need kohad üle vaadata. 
Enne seda aga veel kirjanduse 

abil end harida ja oma teadmisi 
täiendada, et oleks huvitavam 
kõigest nähtust aru saada. Mi-
da paremini olete valmistunud, 
seda põnevamaks vanalinnas 
käimised teie jaoks saavad!"

Katariina kirikus näeb ka kloostrihoonete maketti ning Hopneri maja korraldab seal kontserte.  2 x Albert Truuväärt

Dominiiklaste kloostrist säilinud Katariina käik ja kirik 

on kohalike ja turistide seas hinnatud vaatamisväärsus.

Kui linn  
lubas kulud  

pooleks teha, tõusis 
restaureerimisisu 

märgatavalt.

Linlasi juhatas kirikusse madu lõugade vahel hoidev draakon
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TEATED DETAILPLANEERINGUTEST

Tartu mnt 86b kinnistu detail-
planeeringu avalik väljapanek
Tallinna Kesklinna Valitsus ning 
Tallinna Linnaplaneerimise Amet 
avalikustavad ajavahemikul 
06.09.-20.09.2021 Tallinna Lin-
navalitsuse 08.07.2021 korral-
dusega nr 770 vastu võetud 
0,34 ha suuruse maa-ala kohta 
koostatud Tartu mnt 86b kinnis-
tu detailplaneeringu (K-Projekt 
Aktsiaseltsi töö nr 11193).
Detailplaneering on koostatud 
eesmärgil määrata ehitusõigus 
Tartu mnt 86b kinnistule kuni 
14 maapealse ja 3 maa-aluse 
korrusega ärihoone ehitami-
seks ning krundi kasutamise 
tingimused. Tartu mnt 86c kin-
nistu jäetakse transpordimaa 
krundiks Ülemiste ristmiku tee-

rajatiste teenindamiseks. De-
tailplaneering vastab Tallinna 
üldplaneeringus määratud juht-
otstarbele, kavandatud on äri-
hoone
Detailplaneeringu materjalide-
ga saab tutvuda 06.09.-
20.09.2021 tööpäeviti Tallinna 
Kesklinna Valitsuses, asukoha-
ga Nunne tn 18, Tallinna Linna-
valitsuses, asukohaga Vabadu-
se väljak 7, I korruse infosaali 
lauas nr 5 või Tallinna planee-
ringute registris veebiaadressil 
https://tpr.tallinn.ee/ (detail-
planeering nr DP021670). Ava-
liku väljapaneku jooksul on igal 
isikul õigus avaldada detailpla-
neeringu kohta arvamust.     
Pirita tee 20 kinnistu detailpla-
neeringut täpsustavate projek-

teerimistingimuste eelnõu avali-
kustamise tulemused

Tallinna Kesklinna Valitsuses 
oli 31.05.-14.06.2021 võimalik 
tutvuda Pirita tee 20 kinnistu 
detailplaneeringut täpsusta-
vate projekteerimistingimuste 
eelnõuga.
Nimetatud ajavahemikus käis 
Kesklinna Valitsuses materjali-
dega tutvumas üks kodanik.  
Avaliku väljapaneku jooksul lae-
kus kohalikule omavalitsusele 
vastuväide Korteriühistult Pirita 
tee 22.
Korteriühistu loobus esitatud 
vastuväitest 06.08.2021, kuna 
projekteerimistingimuste taotle-
ja oli Korteriühistule kohapeal 
selgitanud projekteerimistingi-

muste lahendusi ning Korteri-
ühistu sai oma küsimustele pii-
savad selgitused. Korteriühistu 
nõustus Pirita tee 20 projektee-
rimistingimuste eelnõus toodud 
lahendustega, sealhulgas ehi-
tusmahuga ja ehitusjoone kau-
gusega Pirita tee 22 kinnistust. 
Seoses vastuväitest loobumise-
ga ei soovinud Korteriühistu 
vastuväite edasist menetlemist, 
sealhulgas vastuväitele vasta-
mist ja/või vastuväite lahenda-
miseks avaliku arutelu korralda-
mist.

Haabersti Linnaosa Valitsus 
avalikustab  ajavahemikus 
01.09–16.09.2021 projekteeri-
mistingimuste eelnõu Trahteri 
tn 1 kinnistul.

Lubatud on täpsustada arhitek-
tuurilisi, ehituslikke ja kujundus-
likke tingimusi. Hoone katuse-
kallet on lubatud muuta ja ka-
vandada lamekatusega hoone. 
Kõikide teiste nõuete ja näitaja-
te osas peab ehitusprojekt vas-
tama alal kehtivale detailpla-
neeringule. Projekteerimistingi-
muste taotlusega on võimalik 
tutvuda Tallinna planeeringute 
registri veebiaadressil https://
tpr.tallinn.ee/ detailplaneeringu 
nr DP004630, juurest rubriigist 
„Dokumendid“.
Avalik väljapanek toimub linna-
osa valitsuses, Ehitajate tee 
109a/1 teisel korrusel esmas-
päeval 8.15–18.00, teisipäevast 
neljapäevani 8.15–17.00 ning 
reedel kl 8.15–16.00.

www.pealinn.ee
VÄRSKEID UUDISEID
LOE IGA PÄEV
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Näitus "Kogukondlik 
Tootsi peenar"  
ootab uudistama
Solarise keskuses saab kuni 30. sep-
tembrini vaadata näitust "Kogukondlik 
Tootsi peenar", mis tutvustab linnas ai-
na populaarsemaks muutuvat kogu-
konnaaiandust ja selle positiivset mõju 
nii linlastele kui loodusele. Osaleda 
saab ka pisirohe töötoas ning ringkäi-
gul koos näituse kuraatoriga. Näitus 
kulgeb läbi keskuse eri korruste nn 
Tootsi peenra stiilis kujundatud peen-
rakastide näol, milles on esindatud 
mitmed maitse-, köögivilja-, marja- ja 
ilutaimed. Abilinnapea Eha Võrgu sõnul 
on linnas juba üle 20 kogukonnaaia 
ning seal tegutseb kokku üle 500 ro-
henäpu. Lisainfo näituse ja eelregist-
reerimise kohta: www.tallinn.ee/est/
keskkond/Kogukondlik-Tootsi-peenar-
naitus 

 

Kakumäel pirukafest 
ja muinastulede öö 
simman
Kakumäe rannas peetakse ka sel aas-
tal pirukafesti ja muinastulede öö sim-
manit. 28. augustil kl 12 avaneb festi 
ala kauplejatega, toimuvad meelelahu-
tuslikud etteasted ja mängud lastele. 
Õhtul loob meeleolu Curly Strings. 
Päikseloojangul süüdatakse mereran-
nal suure lõkke ja pidutsetakse edasi. 
Üritus on tasuta.

 

Kammermuusika 
festival Mustpeade 
majas
24.-29. augustini toimuv XVII Tallinna 
kammermuusikafestival kannab täna-
vu nime "Torm ja tung", publik saab 
nautida suurel hulgal nii Eesti kui ka 
välismaa tippmuusikute esinemisi. 
Aset leiab keelpillikvarteti M4GNET 
debüütesinemine Tallinnas, galakont-
serdil Jaani kirikus kuuleb oboemängi-
ja Kalev Kuljuse musitseerimist ning 
Rootsi-Mihkli kirikus kontserti küünla-
valgel. Festivali kunstiline juht on Maa-
no Männi. Rohkem infot www.tallinn-
kammerfest.ee

TULE LASNAMÄE PÄEVADELE  
PAADIGA SÕITMA!
Lasnamäe päevad on mitmekülgne linnafestival täis muusikat, kunsti ja 
põnevaid tegevusi. Saab nautida tipptasemel valgusetendusi, sõita Pae 
järvel paadiga, nautida tänavatoitu, võtta osa ekskursioonidest ja külasta-
da avalikkusele tavapäraselt suletud hooneid. Kõik üritused (v.a paadilae-
nutus) on tasuta. Põhjalikuma  programmi leiab kodulehelt tallinn.ee/las-
namae ning Lasnamäe linnaosa valitsuse Facebooki lehelt. Kõik sündmu-
sed ja tegevused on kujundatud selliselt, et ei teki vajadust kontrollida Co-
vid-tõendit ja säilib võimalus turvalise distantsi hoidmiseks vabas õhus. 
Siseruumides toimuvatele üritustele on seatud osalejate piirarvud.

Minu  
TALLINN

Hea president suudab  
targalt mõelda ja ohuolukorras 
kiirelt reageerida

Muusikapedagoog ja helilooja Kaari Sillamaa

Praegune süsteem on minu arvates küllalt hea. Kui 
ikka õige ja sobiva presidendikandidaadi leiaks! Sel-
lise, kes kõikidele erakondadele meeltmööda 
on. Poliitilised jõud, kes muidu ehk suurt ei 
suhtlegi, on presidendikandidaati valides 
lausa sunnitud rohkem kõnelusi pidama ja 
üksteist aktsepteerima õppima. Hea presi-
dent on tark ja kompetentne, valdab nii kul-
tuuriteemasid kui oskab orienteeruda sise- 
ja välispoliitikas. Ta peab suutma targalt 
mõelda ja kiirelt reageerida ootamatutes 
olukordades nagu praegune pandeemia, 
mis on meid kõiki proovile pannud. Õn-
neks on meil olnud sellised presidendid, 
kes pole keerulistes olukordades niisama, 
käed taskus, pealt vaadanud. Meie presiden-
did on hoidnud kätt pulsil! 

• Presidendivalimised on ukse ees. Pealinn uuris, kas ja millist presidenti Eesti vajab.

JUHAN KIVIRÄHK: President peab 
muutma riigi rahvale lähedasemaks

Õigel ajal tuleb  
ka vetonupp  
üles leida

Näitleja  
Mihkel Tikerpalu
 
Pooldan demokraatiat 
selle kõige ideaalse-
mas vormis. Soovin, et 
rahvas saaks võimali-
kult palju kaasa rääkida! 
Seepärast poleks mul mi-
dagi presidendi otsevalimi-
se vastu. Presidendi põhi-
funktsioon on põhiseaduse kait-
se, selleks peab ta olema seadustega 
kursis ja tal peab jaguma pädevaid 
nõuandjaid. Ta peab olema julge ja 
enesekindel, et õigel ajal vajutada ve-

tonuppu. Nagu prae-
gune president 

on ka teinud. 
Kindlasti ei 

tohiks 
president 
olla pas-
siivne 
pealt-
vaataja, 
vaid 
see, kes 

seisab 
oma rahva 

eest. Kel jät-
kub aega ja 

tahtmist olla rah-
vale nähtav, tehes visii-

te üle Eesti. Välispoliitiline võimekus ja 
suutlikkus säilitada heanaaberlikke 
suhteid on samuti ülioluline.

President peaks  
hoolitsema  
turvatunde eest

Atleeditar Inna Uit
 
Presidenti võiks ikka rahvas vali-
da! President peab ju mõtlema 
kogu rahva peale – nii lastele 
kui ka pensionäridele. Arvan, 
et rahva poolt otse valitud 
president tunnetab inimes-
te vajadusi paremini. Väga 
tähtis  on see, et president 
suudaks ka välispoliitikas 
olla tasakaalustav jõud. 
Heanaaberlikud suhted on 
tähtsad meile kõigile, andes 
turvatunde. Ja turvatunnet ei 
saavuta naaberriike asjatult süü-
distades. Hea poliitika eeldab ennat-

liku kritiseerimise asemel diplomaati-
list taipu ja teistest rahvustest lugu 
pidamist. 

Presidendil jagugu 
elutarkust ja majan-
duslikke teadmisi

Sotsioloog Juhan Kivirähk
 
Mina arvan, et presiden-
ti on kindlasti vaja! 
Eesti poliitiline süs-
teem on küllalt 
hästi disainitud 
ja presidendil on 
seal oma koht 
olemas. See, et 
praegune süs-
teem sunnib 
poliitikuid 
kompromissi ot-
sima, on samuti 
vajalik, see aitab 
madalat poliitilist kul-
tuuri ületada. Otsevali-

misi ma ei poolda, sest see muudaks 
oluliselt praeguse poliitilise süsteemi 
tasakaalu. Presidendil peaks jaguma 
elutarkust ja poliitilist tarkust, mis si-
saldab nii juriidilist, majanduslikku 

kui ka ühiskonnatundlikku 
kompetentsi. Presi-

dent on poliitik ja 
tema ülesanne 

on olla 
ühenduslü-
li riigi ja 
ühiskon-
na vahel, 
kes 
muudab 
riigi ini-
mestele 

arusaada-
vaks, mõis-

tetavaks ja 
lähedaseks.

Nõuandeliinile on oodatud helista-
ma kõik laste ja noortega töötavad 
inimesed, lapsevanemad, õppijad 
ning lapsed ise, teatab BNS.

Haridus- ja teadusministeerium ning 
Eesti koolipsühholoogide ühing sõlmi-
sid lepingu, et septembrist alustab tööd 
tasuta koolipsühholoogide nõuande-
telefon. Liinile on oodatud helistama 
kõik laste ja noortega töötavad inime-
sed, lapsevanemad, õppijad ning lapsed 
ise. Eesmärk on pakkuda hõlpsalt kät-
tesaadavat võimalust rääkida kvalifit-
seeritud koolipsühholoogiga mugavalt, 
anonüümselt ja tasuta. 

"Lõime kevadel õpetajate nõuande-
liini, mille haridustöötajad hästi vastu 

võtsid," ütles haridus- ja teadusminis-
ter Liina Kersna. "Nõuandeliin tõstab 
psühholoogilise nõustamise kättesaa-
davust. Samas nägime, et tegelikult ei 
vaja koolipsühholoogi nõu ainult õpe-
tajad, vaid ka haridusasutuste teised 

osapooled – õpilased, lapsevanemad ja 
noored ise. Seepärast otsustasime Eesti 
koolipsühholoogide ühinguga nõuande-
liini tööd laiendada, et olla toeks või-
malikult paljudele oma vaimse tervi-
se hoidmisel."

Koolipsühholoogide ühingu juht 
Karmen Maikalu tervitab laiendatud 
nõuandeliini soojalt. "Meil on hea meel, 
et saame rohkem toeks olla haridusasu-
tustega seotud abivajajatele, nii laste-
le kui ka täiskasvanutele," lausus ta. 
"Nõuandeliinil vastavad psühholoogid 
mõistavad kooli hingeelu süvitsi ning 
toetavad helistajat, et keerulistes olu-
kordades tasakaalu hoida ja sobivaid 
lahendusi leida." 

Nõuandeliini eestikeelne number 
1226 vastab esmaspäevast reedeni kel-
la 16-20 ning venekeelne number 1227 
teisipäeviti kella 16-20. Kõnedele vas-
tavad koolipsühholoogi kutsetunnistu-
sega kogemustega psühholoogid. Nõu-
andeliin avatakse 1. septembril.

Septembrist alustab tööd koolipsühholoogide tasuta nõuandetelefon

Loe Pealinna  
veebis:   

PEALINN.EE
TELLIMISNUMBER 

LINLASTELE:

661 6616


