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Titakäruga liigeldes sai Rak-
verest pealinna kolinud viiekuu-
se beebi ema Kätlin Kuznetsov 
kohe negatiivse kogemuse osa-
liseks. "Meie Pirita linnaosa pe-
rearstikeskus asus remondi tõttu 
teisel pinnal, Pirita TOP-i ujula-
ga ühes hoones," meenutas noor 
naine. "Esimest korda läksin sin-
na, kui beebi sai kahekuuseks. 
Minu üllatuseks ei olnud kuskil 
näha viiteid, kustkaudu peaks si-
senema,  kui liigun lapsevank-
riga. Ei mingit märki ega silti, 
et teisel pool maja, hotelli poolt 
sisse minnes asub lift. Seega 
pidin käru neljast tre-
pist üles tassima!"

Aastaküm-
neid tagasi li-
gipääseta-
vusele lin-
na ja ava-
likke hoo-
neid ka-
vanda-
des väga 
ei mõeldud. 
See on jätnud 
oma jälje – siia-
ni on meil üksjagu 
raamatukogusid, kus 
ratastooliga riiulite vahele ei 
mahu, ning linnaruumi, kus just-
kui jalakäijate kaitseks kavanda-
tud tänavaserv on ületamatu ta-
kistus. Kuid juba mõnda aega ko-
handatakse kogu elukeskkonda 
ümber nii, et see oleks kasuta-
tav ja ligipääsetav kõigile. Uud-
se lahendusena on linn loonud 
infosüsteemi, mis ütleb, kui ligi-
pääsetav üks või teine koht on.

"Septembris pean beebiga 
uuesti perearstikeskusse mine-
ma," lausus Kuznetsov. "Selgus, 
et Pirita perearstid kolivad va-
nadesse ruumidesse tagasi. Olen 
kuulnud, et selles majas asub lift 
maja teisel poolel ja on mõeldud 
pigem personalile. See teeb mu-
relikuks, kuidas nüüd arstile pää-
seda õnnestub."

Mõnesse kohta  
rohkem vaja

Kuznetsovi sõnul peab arsti-
le küll hõlpsalt ligi pääsema, sest 
seda teenust vajame me sünnist 
surmani. "Kui vanematel on ko-
hustus juba väga pisikeste bee-
bidega arstil käia ja tänapäeval 
pereõed enam koju lapsi vaata-
ma ei tule, pole mõeldav näda-
lase beebiga arsti juurde min-

nes tassida lapsevankrit treppi-
dest üles. Seda iseära-

nis pärast keisrilõi-
get," leiab nai-

ne.  "Kõik ju ei 
oma autot!" 

Lisaks 
tõi ta näi-
te eaka-
test, kel-
lele võib 
mõni tre-

piaste ol-
la liiga kõrge 

või järsk. "See-
ga peaksid ameti-

asutused olema  ligi-
pääsetavad igas vanuses ja olu-

korras inimestele – ei saa rääki-
da ainuüksi lapsevankri või ra-
tastooliga liikujatest."

Hea keskkond peaks pakku-
ma võimalusi ka näiteks pime-
date, vaegkuuljate, kurtide ja 
intellektipuudega inimeste va-
jadustest lähtuvalt.

Valutult on kulgenud Kätlini 
liikumine kaubanduskeskustes, 

UURI ARVUTIST: Millise arsti juurde 
või kuhu poodi pääsed lapsevankrigaLõppes Ädala 

tänava remont  
Nädalapäevad kestnud taas-
tusremonditööd Põhja-Tallin-
nas Ädala tänaval lõppesid 27. 
augustil, nende käigus vahe-
tati välja asfaltkate ja kaevu-
päised ning ehitaja taastab ka 
haljastuse.  Linnaosavalitsus 
palub parima lõpptulemuse 
nimel kõigilt liiklejatelt kannat-
likku meelt. 

 

Valmis Admira-
liteedi basseini 
jalakäijate sild

Vanasadamas avati A- ja D-
terminali kallasalasid ühen-
dav jalakäijate sild, mis sai ni-
meks Admiralisild. Tänu sel-
lele ühendatakse Reidi tee 
abil Pirita ja Kadriorg ning 
Kultuurikilomeetri abil Kala-
maja ja Põhja-Tallinna jala-
käijatele ja kergliiklejatele, 
tulevikus aga läbib kogu lin-
nakut Pirita teest Kalaranna-
ni rohepromenaad, millele li-
sanduvad rohealad ja haljas-
tus. Silla tehniline lahendus 
lubab seda avada ja sulgeda 
vaid mõne minutiga ning te-
gu on kiireima teega A- ja D-
terminali  vahel. Admiralisilla 
avamise ja sulgemise ajad on 
nähtavad Tallinna Sadama 
veebilehel ning lähitulevikus 
silla otstesse paigaldatavatel 
infotabloodel.

 

Loomaaed 
kontrollib  
koroonatõendit
24. augustist tuleb loomaaia 
täiskasvanud külastajatel esi-
tada sissepääsuväravas koos 
isikuttõendava dokumendiga 
Covid-19 nakkusohutuse 
tõend. Külastajatel palutakse 
loomaaia kassas esitada digi-
taalsel või väljaprinditud kujul 
tõend kas vaktsineerimiskuuri 
läbimise, Covid-19 läbipõde-
mise (kehtib kuni kuus kuud 
pärast läbipõdemist) või PCR 
testi negatiivse tulemuse koh-
ta (testi kehtivus 72 tundi). Li-
saks küsitakse isikut tõenda-
vat dokumenti. Kohapeal tes-
timist ei teostata. Tõendit esi-
tamata ei saa külastaja loo-
maaeda siseneda ega 
territooriumil pakutavaid tee-
nuseid kasutada.

Vahel  
pole pahur  

bussijuht olnud 
nõus kaldteed välja 

tõmbama.

Krista Kiin
krista.kiin@ 
tallinnlv.ee

BEŠKINA: Igas linnaosas peab olema  
mänguväljak ka erivajadusega lastele
"Stroomi rannapargis asub mängu-
väljak erivajadusega lastele ning 
Nõmmel pääseb 36 mänguväljakule 
ligi ratastooliga," lausus abilinnapea 
Betina Beškina.

"Alles mais sai perekonnaseisuametis 
valmis uus pidulik ruum, mis annab liiku-
mispuudega inimestele senisest parema 
ligipääsu ja võimaluse pidupäevade tä-
histamiseks," rääkis Beškina. "Tallinnas 
on ka mitmeid ligipääsetavaid mängu-
väljakuid. Kristiines, Löwenruh` ja Ce-
derhilmi pargis on spetsiaalsed mängu-
väljakud erivajadustega lastele. Stroomi 

rannapargis on üks erivajadustega laste 
mänguväljak ning Nõmmel asub 36 ava-
likku mänguväljakut, mis kõik on ligipää-
setavad ratastooliga. Linn soovib, et igas 
linnaosas oleks ligipääsetav mänguväl-
jak. Seepärast on 2019. aastast mängu-
väljakuid uuendatud nii, et need sobiks 
ka erivajadustega lastele. Ligipääseta-
vatele mänguväljakutele on ehitatud näi-
teks välimuusikariistad, tasakaaluatrakt-
sioonid ja invakiiged.

Samuti on Tallinna linnal alates 2018. 
aastast 100 000-eurone ligipääsetavu-
se fond."

"Pole mõeldav nädalase beebiga arsti juur-
de minnes  lapsevankrit treppidest üles  
tassida, iseäranis veel pärast keisrilõiget," 
ütleb väikese lapse ema Kätlin Kuznetsov. 
Linna uus infosüsteem näitab, kui ligipää-
setav on üks või teine paik eakale, lapse-
vankriga emale või ratastoolis liikujale.

kus eskalaatoritele täienduseks 
sõidavad liftid ning loodud on 
isegi ema-lapse toad beebi ime-
tamiseks ja mähkimiseks. "Hu-
vitaval kombel on selle eest seis-
nud just erafirmad, kuigi kau-
banduskeskused ei ole inimese-
le ehk sedavõrd hädavajalikud 
kui arstiabi," rääkis Kuznetsov. 
"Kui mõnd vanemat ehitist reno-
veeritakse, võiks ligipääsetavuse-
le tähelepanu pöörata. Proport-
sioonid tunduvad olevat arenda-
jate ja projekteerijate vaatest ko-
hati valesti."

Koostöö naabritega
Samas ühistranspordiga jääb 

naine Tallinnas rahule. "Enami-
kus bussides on kärukohad ning 
ilusti pääseb ka peale," tõdes ta. 
"Viimastel aastatel on olukord tun-
duvalt paranenud – linn on vahe-
tanud üsna palju ühistranspordi-
sõidukeid välja madalapõhjalis-
te vastu ning neid busse on lisa-
tud liinidele rohkem. Ei pea võt-
ma poolteist tundi varu, et õigeks 
ajaks kuhugi jõuda! Tõsi, teinekord 
on küll kurb vaadata, kuidas va-
nemad inimesed ei saa vanema-
tes trollides ja trammides kõrge-
test astmetest hästi üles. Lapse-
käruga sinna minema ei kipugi!"

Kuigi liinile on tulnud arvu-
kalt madalapõhjalisi busse, koh-
tab mitmes paigus eri kõrguse-
ga tänava äärekive. "Madalama 
äärekivi puhul tuleb ka mada-
lapõhjalisse bussi sisenedes lap-

sevankrit päris palju tõsta," tõi 
Kuznetsov välja. Lisaks rasken-
dab bussidesse sisenemist pea-
tumine äärekivist liiga kaugel. 
"Kurvastaval kombel on olnud 
juhtumeid, mil maakonnaliinide 
bussijuht ei hakka sõidukist ise-
gi välja tulema, kui üritan lapse-
vankriga bussile saada! Bussi on 
mind aidanud mõni hea kaasrei-
sija, kes märkab, et seisan ja oo-
tan lapsekäruga. Maakonnaliini-
del on enam kõrge põhjaga bus-
se. Kui linn teeb koostööd üm-
berkaudsete valdadega, võiksid 
nendegi bussid olla madalapõh-
jalised – see parandaks kõikide 
ligipääsetavust."

Juba 16 aastat ratastoolis lii-
kuv Jako Stein kasutab tubas-
tes tingimustes väikest ratastooli 
ning tööl ja väljas käies elektri-
list sõidukit. "Liikumisvõimalu-
sed paranevad linnas kogu aeg," 
tunnustas mees. 

Alati võimalus kaldtee  
ehitada

Tõsi küll, tema teele jääb ka 
kohti, kus on kehv liikuda. "Elan 
Nõmmel ja kui tahan liikuda 
mööda Rahumäe teed, pean sõit-
ma autoteel, sest kõnniteed puu-
duvad," lausus ta. "Mustamäelt 
Nõmmele liikudes on omakor-
da probleem järsk Nõmme mägi, 
kust mitteelektrilise ratastooliga 
on raske end üles suruda. Mää-
rus näeb küll ette, et peavad ole-
ma puhkemademed, aga Nõmme 

Kätlin Kuznetsov jaksab Pirita perearstikeskusse minnes küll oma beebikäru tassida, kuid mida peaksid taolises olukorras tegema ratastoolis liikujad? Albert Truuväärt
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mäe puhul ei kujuta ette, kuidas 
neid rajada."

Sütiste parkmetsa ja Nõmmet 
ühendava trepi remondil käivad 
läbirääkimised kaldteede rajami-
seks, kuid Steini sõnul ei taheta 
neid teha. "Ometi oleks kaldtee 
võimalik luua spetsiaalsest kil-

lustikuga kaetud materjalist ning 
siksaki kujuliselt, et see ei oleks 
järsk," märkis Stein. Oma ame-
titöös ligipääsetavuse spetsialis-
tina seisab mees selle eest, et 
uued ja renoveeritavad ehitised 
saaksid mugavalt ligipääsetavaks. 
"See tähendab, et kõik avalikud 

hooned (näiteks kauplused, arsti-
praksised, juuksurid, bensiinijaa-
mad), tänavad ja teed oleksid li-
gipääsetavad kõigile – mitte ai-
nult ratastoolidele ja lapsevankri-
tele, vaid ka pimedatele ja kuul-
mispuudega inimestele," täpsus-
tas Stein. "Üldiselt olukord para-
neb pidevalt: renoveeritud täna-
vad ja hooned on hästi ligipääse-
tavad ning paljudes poodides on 
automaatselt avanevad uksed ja 
invatualetid."

Probleeme on Jako Steinil et-
te tulnud eeskätt vanades hoo-
netes. "Näiteks olen jäänud ilma 
ühest etendusest Draamateat-
ris üleval väikeses saalis, kuna 
trepitõstuk ei saanud mu raske 
elektrilise ratastooliga hakka-
ma," meenutas mees. "See on 
tavaline, et trepitõstukid suur-
te ratastoolidega aeg-ajalt strei-
kima kipuvad." 

Ka ühistranspordiga on prob-
leeme ette tulnud. "Teinekord 
pole pahur bussijuht olnud nõus 
kaldteed välja tõmbama, kuid pä-
rast bussipargiga ühenduse võt-
mist on ka sedalaadi olukorrad 
kadunud. Nüüd on enamik bussi-
dest madalapõhjalised, mille koh-
ta on ka bussi sõidugraafikus vas-
tav märge. Palju sõidan rongiga, 
sest see on väga mugav."

Ise avanevaid  
uksi veel vähe

Steini kinnitusel on jätkuv mu-
rekoht iseavanevate uste vähe-
sus, mida ratastoolis liikuja vä-
ga vajaks. "Minul näiteks on vä-
ga nõrgad käed, ja kui ukse au-
tomaatne sulgur on tugevaks re-
guleeritud, olen päris hädas. Kui 
uksed ise avaneksid, oleks suu-
reks abiks, vastasel juhul tuleb 
lihtsalt oodata, et mõni hea ini-
mene aitaks."

Siinsed ratastoolis liikujad 
teavad, et enne uude kohta mi-
nekut tuleb teha korralik taus-
tauuring tuttavate seas, otsida 
infot sotsiaalmeediast ja fooru-
mitest, püüda ligipääsetavust 
aimata piltidelt või teha vas-
tavasse asutusse kõne. Et in-
fo linna avalike hoonete koh-
ta oleks hõlpsamalt leitav, on 
Tallinna sotsiaal- ja tervishoiu-
amet nüüd loodud ligipääseta-
vuse infosüsteemi. "Üritame li-
sada andmebaasi Tallinna asu-
tusi, hotelle, poode ja park-
laid," loetles Stein. "Praegu-
ne süsteem käivitati kevadel 
ning täieneb jätkuvalt. Järjest 
ju muudetakse vanu hooneid li-
gipääsetavaks, näiteks kui kus-
kile Mustamäe majade vahele 
tekib uus hambakliinik, oleks 
väga hea andmebaasi lisada, et 
sinna on võimalik mööda kald-
teid ligi pääseda."

Stein kutsub üles kõiki inime-
si teavet jagama, et infosüstee-
mi rohkem käima saada. "Ta-
hame, et uuest andmebaasist 
oleks rohkem abi, ja seda mit-
te ainult ratastooliga liikujatel, 
vaid ka lapsevankri lükkajatel, 
eakatel, vaegnägijatel jt," kin-
nitas Stein.

UURI ARVUTIST: Millise arsti juurde 
või kuhu poodi pääsed lapsevankriga

Aita uut infosüsteemi täiendada!

• Tallinna uus ligipääsetavuse 
infosüsteem (LIPS) asub 
https://lips.tallinn.ee/est 

• Süsteem aitab erivajaduse-
ga inimesel või lapsevankri-
ga vanemal enne kodust 
väljumist vaadata, kas asu-
tus, pood või meditsiinikes-
kus, kuhu kavas minna, on 
varustatud kaldteede ning 
liftiga. 

• Iga inimene saab süsteemi 
jaoks ligipääsetavuse teavet 
saata. Selleks tuleb luua LIPSi 
kasutaja või saata neid e-
postiga lips@tallinnlv.ee

• Tänavaid saab videotena lä-
bi sõita. 

• Ka igal asutusel on võimalik 
oma andmed LIPS-i sises-
tada, kuid paljud sellest veel 
ei tea. 

Kätlin Kuznetsov jaksab Pirita perearstikeskusse minnes küll oma beebikäru tassida, kuid mida peaksid taolises olukorras tegema ratastoolis liikujad? Albert Truuväärt

LÄÄNEMERE KONVERENTS: 
Lained lammutavad randu, kuid 
suurt veeuputust veel karta pole
Priit Liiviste
priit.liiviste@tallinnlv.ee

"Mul on hea uudis – tulevik 
on juba kohal. Ja mul on ka 
halb uudis – see tulevik ei 
pruugi meile väga meeldi-
da," ütles Teaduste 
Akadeemia president 
Tarmo Soomere 
Läänemere päeva raames 
peetud ettekandes. 

"Ülitugevad põhjatuuled on 
juba meieni jõudnud, tormiajad 
on pikenenud. Need tormid tõs-
tavad meie merevee taset või tu-
levad täiesti ebatavalistest suun-
dadest," lisas Soomere.

Miks see kõik juhtub just 
siin? "Me oleme lihtsalt eriti kõ-
va tegija kliimamuutuste maail-
mas," kinnitas Soomere. "Ekst-
reemsed veetasemed kasvavad 
siin mitte just maailmarekordi-
ni, aga neist mõned on siiski pä-
ris maailma tipus."

Murdlainete vöönd on Soo-
mere sõnul kõige energiarikkam 
paik Maal, jäädes alla ainult 
vulkaanipursetele, maavärina-
tele ja asteroidilöökidele. "Meie 
rannad on aga väga ebatavali-
sed, väikesed ja õrnad, isegi vä-
ga väikesed tormid võivad neid 
lõhkuda," rääkis ta. 

Soomere sõnul on õhutempe-
ratuur maakeral tõusnud prae-
guseks ametlikult 0,81 kraadi 
võrreldes 1950. aastatega, aga 
temperatuuri tõus on olnud eri 
maailma osades väga ebaüht-
lane. "Kui aastal 2019 oli mõ-
ni kuu soojem, mõni külmem, 
siis Donald Trumpil võib täitsa 
õigus olla, et Põhja-Ameerikas 
on mitme kuu tulemused palju 
külmemad kui pikaajaline kesk-
mine," selgitas ta.

Kaitsvat jääd üha vähem
Kliimamuutused ei toimu 

Soomere sõnul ühtemoodi ja 
üheaegselt kogu planeedil. "Um-
bes viis või kuus korda viima-
se miljoni aasta jooksul on Maa 
temperatuur olnud umbes sa-
ma soe kui praegu ja paar kor-
da märksa kõrgem kui praegu," 
rääkis teadlane. "Aga meie võrd-
leme ennast ikka ju inimese teh-
tud asjade kontekstis."

Eesti randu kaitseb jää. "Isegi 
kui merel on lained, siis jäätu-
nud liiv on sama kõva kui be-
toon ja summutab veetaseme 
tõusu," tõdes Soomere. "Aga 
kui tormid ja jää tulevad ükstei-
se järel, siis kahekesi koos toi-

metades võivad nad kurja teha. 
Jää tõttu kulub laevadel roh-
kem kütust, tarvis läheb jää-
lõhkujaid, ning kui jää juhtub 
ikka kõvasti vastu randa tule-
ma, siis sealsed hooned lagune-
vad nagu pilpakülad. Tegelikult 
on probleem selles, et keegi ru-
mal inimene on ehitanud hoo-
ne veele liiga lähedale."

Soomere sõnul on maailma-
meredel jääd vähemaks jää-
mas. "Aastal 2017 läks esime-
ne kaubalaev ilma jäämurdjata 
üle Arktika ookeani Euroopast 
Jaapanisse," ütles Soomere. "Nii 
et jääperiood lüheneb Arktikas 
ja lüheneb ka Eestis päris kõvas-
ti. Lühenemine on mingis mõt-
tes hea laevaliiklusele, aga ran-
dade seisukohalt on see pigem 
viitsütikuga pomm. Sest kui jää 
enam randa ei kaitse, siis võta-
vad lained rannast tükke just-
kui hammustades või lausa na-
gu labidaga."

Maailmatasemel meretead-
lase sõnul ei ole elamine meie 
rannikul nii ohtlik kui mitme-
tes muudes kohtades, aga sel-
legipoolest on ka meil era-
kordseid ilmaolusid 
rohkem. "Kesk-
mine veetase 
ja keskmine 
tuulekiirus 
ei tapa ku-
nagi," selgi-
tas Soome-
re. "Tapa-
vad ekstree-
molukorrad, 
mis on tõusnud 
jämedalt 30 sen-
timeetri võrra 40-50 
aastaga. Kui veetase on vii-
mase saja aasta jooksul tõus-
nud paar millimeetrit aastas, 
on ekstreemumid tõusnud pal-
ju-palju kiiremini."

Tallinnas ja lähiümbruse ran-
dades võib keskmine veetase 
tänu kõrgetele lainetele tõusta 
seniste prognooside järgi 60-80 
sentimeetrit. "Õnneks ei tule see 
situatsioon mitte alati koos üli-
kõrge veetasemega," ütles Soo-
mere. "Samas nendes kohtades, 
kus rand vaatab kas lääne või 
põhja poole, võib juhtuda, et 
kaks asja – avamerevee tase ja 
lainetuse efekt – lihtsalt liitu-
vad. Seetõttu on oluline pöö-
rata märksa suuremat tähelepa-
nu lisaks veetaseme prognoosi-
dele ka lainetuse prognoosile."

Kogu Läänemere veetase 
kerkib Soomere sõnul vahel nä-
dalateks 60-80 sentimeetrit ta-

valisest kõrgemale, sest tormid 
puhuvad kindlast suunast ja Taa-
ni väinadest pressib meie mer-
re nii palju vett sisse, et kogu 
merevee tase tõuseb. Siis hak-
kavad Haapsalu ja Pärnu tasa-
pisi uppuma.

Massilisi kahjustusi meil 
õnneks pole

Läänemere veetase tõuseb 
aastas keskeltläbi neli millimeet-
rit, aga Läänemere avaosa ran-
nikutel kuni sentimeeter aastas. 
See puudutab Eestis teistest tera-
vamalt näiteks Pärnu ja Narva 
piirkonda. "Läänemeri on siis-
ki rahumeri ja ookeani veeta-
seme tõusu suhtes seni prakti-
liselt immuunne," märkis Soo-
mere. "Meie kohalik jää katab 
ära suurema osa probleemidest. 
Probleemid on lokaalsed ja võib-
olla mõnikümmend, kõige hul-
lem mõnisada peret võib-olla 
paarikümne aasta jooksul kao-
tab oma kodukoha, aga massi-
lisi kahjustusi ei ole oodata."

Randu uhavad ära ka laeva-
de tekitatud lained. Selle tunnis-

tuseks on Aegna saar. "Kiir-
laevad käisid saarest 

mööda, aga nende 
lained tulid tei-

sest suunast. 
Mõne näda-
laga vähe-
nes kohali-
ku settekihi 
paksus poole 
meetri võrra, 

ja seda kohas, 
kuhu torm üldi-

selt ei jõua," märkis 
Soomere. "Nelja laeva 

lained liigutasid sellelt rannalt 
ära kokku seitsesada liitrit ehk 
kaks tonni liiva ja kruusa. Ja 
ühel vaadeldud päeval liiguta-
sid kahekümne laeva lained li-
gi kaks kantmeetrit liiva ran-
najoone meetri kohta. Sellest 
järeldub, et niipea, kui muutu-
vad meie randu mõjutavad lai-
ned, toimuvad kohe ka muutu-
sed meie randades. Ja mitte geo-
loogilises mastaabis, vaid päeva-
de ja tundidega."

Pirital kaob mõne aasta vältel 
ära 10 000-15 000  kantmeet-
rit liiva, mida on Soomere hin-
nangul väga palju. "Mingi tei-
se aastaga aga tuleb enam-vä-
hem sama palju liiva tagasi ja 
üldiselt käib see liikumine ik-
kagi edasi-tagasi, lõunast põhja, 
mööda randa," kirjeldas Soome-
re. "Rand on äärmiselt habras."

Me oleme 
lihtsalt eriti kõ-
va tegija kliima-
muutuste maa-

ilmas.

Tallinna rannad on Euroopa ühed puhtamad, mi-
da kinnitab ka igal aastal saadud sinilipp. Ometi 
ohustavad randu kiirlaevade lained. Scanpix
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Kai Maran, 
Liisa Tupits                                            
pealinn@tallinnlv.ee

"Olen õppinud üheksa aastat 
vanas koolimajas ja nüüd esimest 
korda uude koolimajja sisse as-
tudes on tunne sama, aga kõik 
on täiesti uus," rääkis Tallin-
na Arte gümnaasiumi 12. klas-
si õpilane Kätrin Kuusk, kirjel-
dades oma koolis äsja lõppenud 
remonti. "Ma olen väga elevil, 
kõik on ilus ja uus. Õppeedu-
kusele aitab uus hoone kindlas-
ti palju kaasa. Mul on hea meel 
hommikul kooli tulla ning peas 
on positiivsemad mõtted. Mi-
na alustan uut õppeaastat ees-
märgiga lõpetada gümnaasium 
heade hinnetega ja võtta sellest 
aastast  kõik, mis võtta annab." 

Arte gümnaasium on üks kol-
mest koolist, mis tänavu 1. sep-
tembriks põhjalikult korda teh-
ti. Maja võeti suisa kandekonst-
ruktsioonideni lahti ja ehitati 
uuesti üles. Nii suurenesid ruu-
mid kokku ligi 2500 m2 võrra, 
enam kui 10 500 m2-ni.

Remonditud hoones saab ole-
ma 45 klassiruumi. "Seni puudus 
meil näiteks keemia laboratoo-
rium," nentis Arte gümnaasiu-
mi direktor Sirje Ebral. "Meile 
ehitati peale veel ka üks korrus, 
seetõttu on nüüd olemas ka lift."

Klassiõhtud aatriumis
Koolil on nüüd ka põnevad 

väliõppeklassid. Neist suurim 
on amfiteatri laadne auditoo-
rium koolimaja sisehoovis, mis 
mahutab sadakond õpilast. Ter-
rassimööbliga väliklass on ka-
tuselgi. Kokku koosneb kool 
kolmest korpusest, kus kõrvu-
ti raamatukoguga kesksel kohal 
avar esitlustehnikaga siseaat-
rium. "Kindlasti tekitab ohoo-
efekti aatrium ja hästi palju klaa-
sist seinu, mis klassiruume ümb-
ritsevad," lausus Kuusk. "Va-
hepeal on see veidi hirmutav, 

aga samas ka äge. Ma ei tea, 
et üheski teises koolis katuse-
terrasse  oleks. Loodetavasti 
hakkavad õpetajad seal ka 
tunde läbi viima.  Uus 
ujula on nüüd peaae-
gu nagu spaa, siin on 
ka palju soojem kui 
vanasti."

"Siseaatriumi 
saab kasutada nii 
vahetundides kui 
ka klassiõhtute kor-
raldamiseks," lisas 
Ebral "Eriline rõõm 
on mul amfiteatri üle, 
mis on koolimaja ees. See 
väga mõnus koht annab või-
maluse ka väikseid kontserte lä-
bi viia ja õues õppida. Meil on 
ka loenguruum, spetsiaalne au-
ditoorium, kuhu mahub üle 70 
õpilase. Eraldi mainimist vajab 
kindlasti ka üks korrusepool, 
kus meil on erivajadustega las-
te klassid." 

Teise korruse võimlasse 
mahuvad ära ronimissein, 
kaks korvpalliväljakut, null-
korrusel saab kasutada jõu-
saali ja maadlussaali. Samu-
ti on kuubikujulises ehituses 
aeroobikasaal. "Kui me räägi-
me ruumidest, siis  kogu spor-
dikompleks on saanud abso-
luutselt uue näo," selgitas Eb-
ral. "Võimla läks kuus meetrit 
laiemaks. Meil on nüüd väga 
korraliku sisustusega fitnessi-
saal, samuti jõusaal ja maadlus-
saal. See, et saame alustada uut 
õppeaastat värskelt renoveeritud 
koolimajas, muudab meie õppe-
töö kindlasti palju lihtsamaks ja 
valikuterohkemaks. Ma arvan, et 
sellest tunnevad rõõmu nii õpila-
sed kui ka õpetajad. Mina olen 
seda hetke direktorina oodanud 
13 aastat. Sinna võib julgelt veel 
kümme otsa panna, kui me eel-
mise direktoriga seda koos oo-
tasime. Nii et korras kooli oo-
tamise aega on olnud 20 aastat 
vähemalt."

Arte koolis on nüüd võimalik tunde läbi viia ka katu-
sel väliklassides. Artes on ka uus jõusaal, aatrium va-
hetundide ja klassiõhtute veetmiseks ning amfiteater 
kontseride jaoks.

Varasemast suuremad on ka 
söökla ja ujula abiruumid. Esi-
mesel korrusel asuv ujula sai 
topelt-arvu riidekappe, senised 
hooneseinad on paksema soo-
justusega, täielikult uuendati 
kooli staadion. "Vanal staadio-
nil olid probleemid drenaažiga, 
mistõttu tekkisid staadionile loi-
gud või jääväljad," rääkis abilin-
napea Eha Võrk. "Uuel kunst-

muruga jalgpalliväljakul se-
da muret pole." 

Staadionile mahu-
vad veel tänavakorv-
palli plats, kaugus-
hüppekast jm, mis 
kooliväljaku kerge-
jõustikualade juur-
de käib. Lisaks väi-
ke jäähokiväljak, kus 

suvel saab harjutada 
rullikutega, ja turni-

misväljak. "Meie uus 
staadion on üldse ulme!" 

lisas Ebral. "See on nii ilus, 
suur ja paljude võimalustega."

Klassid laiuvad ka koridoris
Direktor lausus, et kindlas-

ti ei hakka õpilased enam vaid 
traditsioonilisel viisil õppima. 
"Meil on ju nüüd liigenduste-

ga klassid ja koridorid, saame 
klasse laiendada koridori," sel-
gitas Ebral. "Nii võime oluli-
selt rohkem koolimaja pindasid 
ära kasutada. Tänapäeva õpe ei 
ole enam see, et lapsed istuvad 
üksteise selja taga klassiruumis 
ja õpetaja on klassi ees. Selleks 
ongi vaja rohkem pinda, rohkem 
mööblit, mida annab ümber pai-
gutada. Õpilased ilmselt tunne-
vad rõõmu ka sellest, et enam 
ei pea istuma koridori põrandal, 
meil on väga palju pehmeid is-
tekohti ja põrandamänge, mida 
saab vahetundides mängida. Ko-
gu koolimaja peaks olema õppe-
töö jaoks  kasutatav. Me oleme 
liitunud ka liikuma kutsuva kooli 
programmiga. Koolimaja peaks 
pakkuma võimalust liikuda, ka 
tundides liikuda."

Ladinakeelsest terminist ar-
tes liberales tuleneva gümnaa-
siumi nimi Arte viitab, et klas-
sikaline gümnaasiumiharidus ja 
vabad kunstid on õppetöös täht-
sal kohal. "Keraamikatoas on 
kraanikausid varustatud savi-
püüduritega, samuti saab klassi-
tuba keraamika- ja glasuurimis-
ahjud," ütles Võrk. "Arvutigraa-
fikaga saab tegeleda kahes uues 
arvutiklassis. Keldrikorrusel on 
tüdrukute ja poiste käsitööklas-
sid. On kokkamisklass ning puu-
töö- ja metalliklass, sepikoda ja 
ventileeritav värvimiskamber."

"Õppeköök ja käsitööklass 
olid meil enne pisikeses ruumis 
koos, nüüd seda muret ei ole," 
rõõmustas Ebral. "Ja nüüd on 
meil kolm arvutiklassi."

Uuendatud said kõik kommu-
nikatsioonid, nagu vesi ja kana-
lisatsioon, ventilatsioon, küte 
ja sideühendused, samuti elekt-

risüsteemid 
koos val-
gustusega. 
"Erilist rõõ-
mu tunneb 
meie tehni-
line perso-
nal, kellel 
on nüüd ka 
oma puhke-
ruum ja riie-
tusruumid," 
mainis di-
rektor.

DIREKTOR:  
Meie uue  
koolimaja  
staadion  
on täelik  
ulme!

Teine koolimaja, mis remon-
di läbis, on 1964. aastal ehita-
tud Mustjõe gümnaasium. Vanast 
hoonest jäi alles vaid üks tellis-
kivitiib, senine võimla- ja aula-
korpus lammutati ja asemele ra-
jati kaasaegne maja koos õuega. 
"Koolimaja uus ilme on igati ilus, 
see loob hea tunde juba kaugelt!" 
rõõmustas kooli vilistlane Artur 
Stepanov. "Eriti meeldivad mulle 
uue heleda fassaadi suured üm-
margused aknad! On senistest 
märksa rõõmsamad ja lapsesõb-
ralikumad. Kunagise sama kooli 
õpilasena on mul uhke tunne, et 
meie kool jõudsalt edasi areneb."

Lapsevanemana on Stepano-
vil eriti hea meel kooli turvalise 
õueala üle, kuhu istutati juurde 
kuuski, põõsasmaranaid ja pih-
lakaid ning paigaldati mugavad 
seljatoega puidust istepingid. 
"Tervitatav on, et kool sai uue 
staadioni ja jõutreeningu ala," 
ütles Stepanov. "Kuna mu laps 
käib samas koolis, pean huviha-
riduse laiemaid võimalusi väga 
tähtsaks. Lapsevanemana pean 
tähtsaks sedagi, et õu saab kind-
lalt metallaiaga piiratud. Turva-
line piire on eriti oluline väik-
sematele lastele, kes risti-rästi 
joosta armastavad. Samas säi-
lib ka väike parkla."

Mustjõe gümnaasiumi direk-
tori Olga Barabaneri sõnul ja-
gub avaramas hoones ruumi ka 
paljudele huviringidele. "Keele-
kümblusel on meie koolis väga 
oluline koht," ütles Barabaner, 
kes on erialalt vene keele ja kir-
janduse õpetaja.  "Tänu uutele 
ruumidele saame nüüd avada 
kümblusklassi ka juba viieaas-
tastele lastele. Lapsed hakkak-
sid koos käima laupäeviti. Sa-
muti avame vene-inglise kaks-
keelse klassi. Varem meil sellist 
võimalust ei olnud. Lisaks an-
navad suuremad ruumid või-
maluse põhikooli kogupäeva-
kooli jaoks."

Uuendatud Lasnamäe põhi-
kooli hoones saab ruumid veel 
lastekeskus, mis pakub teenu-
seid erivajadustega lastele ja kor-
raldab huviringe. Samuti asub 
majas tööle linna õppenõusta-
miskeskuse Lasnamäe filiaal. 
Erivajadustega inimestel aitab 
liikuda lift. 

Gümnaasiumi 
värviline spor-
dihoone.

Uus ujula on endisest soojem ja nägusam.

Koolimaja  
peaks pakkuma 

võimalust ka tunni 
ajal liikuda.

Arte gümnaa-
siumi direktor 
Sirje Ebral näi-
tab klaasist 
seintega ja
helikindlat 
puhkeruumi 
õpilastele, kus 
saab segama-
tult näiteks 
raamatut luge-
da. 3 x Mats Õun
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Priit Liiviste
priit.liiviste@tallinnlv.ee

"Üha rohkem võtavad ini-
mesed spordiklubides ja ka 
muidu liikudes kasutusele 
korduvkasutatavad joogi-
pudelid, mida meelsasti 
puhta kraaniveega täida-
vad," ütles OÜ Watercom 
juhatuse esimees ja toot-
misdirektor Reigo 
Marosov. 

Marosovi sõnul liiguvad ini-
mesed aina rohkem ning Tallin-
nasse rajatakse pidevalt juurde 
terviseradasid ja kergliiklusteid. 
"Seetõttu on tekkinud suurem 
vajadus avalike veekraanide jä-
rele," lisas ta. "Mujal Euroopa 
suurlinnades on need üsna ta-
vapärased."

Tänavu oli ülimalt palav suvi, 
ja kuna palavus muutub edaspi-
di aina sagedasemaks, sündiski 
otsus rajada Tallinnasse 12 ava-
likku joogiveekraani. "1. juunist 
pakkus Tallinna kiirabi abi 74 
patsiendile, kellel oli kas päike-
sepiste või kuumakurnatus," üt-
les Tallinna Kiirabi peaarst Raul 
Adlas. Tema sõnul võib arvata, 
et veekraanid aitavad vähemalt 
mõnel juhul kuumast tingitud  
terviseriske vähendada. "Vett 
on kuuma ilmaga organismil 
higistamiseks rohkem vaja kui 
jahedal ajal," tõdes Adlas.

Vähem prügi
Veekraanid rajatakse kohta-

desse, kus inimesed rohkem lii-
guvad ja neid kõige rohkem va-
javad ning kus torustikud on ju-
ba olemas. Näiteks kergliiklus-
teede ja terviseradade lähedusse. 
Kraanid tulevad Järvevana tee-
le ja Stroomi rannahoone juur-
de, kust algab Rocca al Maresse 
viiv kergliiklustee. Lisaks paigal-
datakse veepunktid rahvarohke-
tesse kohtadesse, kus on palju lii-
kumist, näiteks Russalka juurde 
ja Falgi parki, Balti jaama lähis-
tele ja Reidi tee algusesse.

Kraanid suletakse ajutiselt 
külmade saabumisel, et vältida 
jääkahjustusi. Ei pea muretsema 
selle pärast, et mõni hooletum 
kasutaja kraani jooksma jätab 
ja niiviisi tarbetult vett raiskab 
– tänu sulgursüsteemile läheb 

kraan pärast kasutamist auto-
maatselt kinni. 

"Eelistades pudeliveele kraa-
nivett, saab vähendada jäätme-
te tekkimist. Ühe kuupmeetri 
kraaniveega on võimalik hoida 
ära 2000 plast- või klaaspude-
li tootmine, transport ja käitle-
mine, sest kuupmeetri vee pa-
kendamine võtab just nii pal-
ju pudeleid," ütles abilinnapea 
Kalle Klandorf. "Kui poole liit-
ri kraanivee hind jääb alla ühe 
sendi, siis ka pudeli kõige oda-
vama joogivee hind ületab seda 
vähemalt 50-kordselt."

Septembris valmis
Kraanivesi on Klandorfi sõ-

nul pudeliveest 10-90 korda 
säästlikum sõltuvalt sellest, kui 
kaugelt vett transporditakse. 
Pudelivee kaugemalt toomine 

kulutab loodusvarasid märki-
misväärselt rohkem. Ka pudeli 
ümbertöötlemine nõuab märki-
misväärselt ressurssi: tühje 
pudeleid tuleb taas 
transportida ja 
edasi käidel-
da – sortee-
rida, pu-
rustada ja 
veel kord 
transpor-
tida.

Plast-
pudel, mis 
ei jõua ring-
lusse, laguneb 
looduses õhuga 
kokkupuutes 50-
80 aastaga ja maa sis-
se maetuna 500-1000 aastaga, 
kuna bakterid ei tunnista toi-
duks plastpudeli põhimaterjali 

– polüetüleeni. "Ühe klaaspu-
deli ümbertöötlemisel sääste-
tud energia arvel aga võiks näi-
teks 100-vatine elektripirn põ-
leda neli tundi või saab keeta 
kaks-kolm tassi teed," selgitas 
Klandorf. "Ka uuringud ja pi-
metestid on näidanud, et kraa-
nivee ja pudelivee maitseerisus 
ei ole oluline argument. Pudeli-
vee kvaliteet sõltub sageli hoius-
tamistingimustest. Vale hoiusta-
mise korral võivad plastpude-
list vette lahustuda plastifikaa-
torid ja hormoonsüsteemi mõju-
tavad kemikaalid, mis kahjus-
tavad inimeste tervist." 

Kraanide rajamine käib 
juba täie hooga ning 

esimesed kraanid 
on paigaldatud. 

Septembri lõ-
puks peaksid 
kõik kraa-
nid olema 
kasutusval-
mis ja kuni 
külmadeni 

kõigile soo-
vijatele värs-

kendavat vett 
pakkuma. Kraa-

nide rajamise hind 
jääb tublisti alla 100 000 

euro, kusjuures linn maksab ka-
heksa ning AS Tallinna Vesi nel-
ja kraani rajamise eest.

Aleksei Turovski sai sünnipäevakingituseks loomaaias oma pingi

Klaaspudeli 
ümbertöötlemisel 
säästetud energia 
arvelt saab keeta 
kaks-kolm tassi 

teed.

BELOBROVTSEV: Koolialguse  
aktused võiks toimuda õues
"Usun, et kooli alguseks on 
meil lahendus olemas, kui-
das aktusel ohutult osale-
da," lausus abilinnapea Va-
dim Belobrovtsev.

Belobrovtsev rääkis, et ko-
roonaohu tõttu ei toimu täna-
vu paraku traditsioonilist aa-
bitsapidu kooli minevatele las-
tele. Ka vanemate osalemine 
aktustel muutub keerulise-
maks. "Me teame, et aeg on 
raske, aga töö käib selle kallal, 
et neid üritusi ja aktusi ikkagi 
korraldada," ütles abilinnapea. 
"Seal, kus see võimalus on, 
soovitame korraldada aktusi 

välitingimustes, võttes olukor-
da arvesse. Tegeleme aktiivsel 
ka sellega, kuidas saaks ak-
tustel osaleda inimesed, kel 
pole vaktsineerimistõendit et-
te näidata. Usun, et kooli algu-
seks on meil see lahendus ole-
mas."

Belobrovtsevi sõnul on laste 
heaolu koolis ja lasteaias üks 
tänuväärsemaid väljakutseid, 
mille nimel töötada ja pinguta-
da. "Soovin nii õpilastele, õpe-
tajatele kui ka lastevanemate-
le 2021/22. õppeaastaks palju 
kordaminekuid ja loomulikult 
tugevat tervist," lausus ta.  

Tarkusepäeval avatakse  
kolm uuenenud koolimaja ja  
viis spordiväljakut 
• Täielikult uuenenud hoone-

tes alustavad 1. septembrist 
Mustjõe gümnaasium, Arte 
gümnaasium ja Lasnamäe 
põhikool. Kopli huvikool kolib 
oma vanast asukohast Lina 
tänaval uude Põhja-Tallinna 
kogukonnamajja (Kari 13).

• Renoveeritud said ka viie 
kooli spordiväljakud ja staa-
dionid. Tänavu valmib veel 
Nõmme gümnaasiumi spor-
dihoone ja lõpeb Tallinna 
muusikakooli remont.

• Linnale kuuluvatest kooli-
dest on üle 90% praegu-
seks remonditud. Viimased 
remonti vajavad koolid on 
projekteerimisel või korda-
tegemisel. Alanud on Pirita 
majandusgümnaasiumi ja 
Merivälja põhikooli juurde-

ehituse rajamine. Uuendus 
ootab tänavu veel Musta-
mäe laste loomingu maja.

• Sügisel jõuab lõpule nelja 
lasteaia remont ning peagi 
algab kuue lasteaia täielik 
remont.

• Tallinna 57 koolis istub ala-
nud õppeaastal pinki 47 241 
õpilast. Esimesse klassi as-
tub tänavu ligi 3900 kooli-
jütsi.

• Möödunud aastal valmis 
täiesti uus Tondi põhikooli 
hoone. 53. keskkooli staa-
dioni kordategemiseks an-
dis linn siis 400 000, Heleni 
kooli remondiks 700 000 ja 
Tõnismäe reaalkooli korras-
tamiseks samuti 700 000 
eurot. Algas ka Järveotsa 
lasteaia remont.

Kuhu uued kraanid tulevad?

• Veevõtupunktid 
tulevad Järveva-
na teele ja St-
roomi ranna-
hoone juurde, 
kust algab 
Rocca al Ma-
resse viiv kerg-
liiklustee. 

• Lisaks rahvaroh-
ketesse pai-

kadesse 
Russalka 
juures, Falgi 
pargis, Balti 
jaama lähis-

tel ja Reidi tee 
alguses.

Uus joogiveekraan pandi paika ka Russalka lähedale.  Albert Truuvärt

Loomaaed tähistas läinud kol-
mapäeval tuntud zooloog Alek-
sei Turovski 75. sünnipäeva te-
manimelise  pingi avamisega.  
Juubilari tervitas linnapea Mih-
hail Kõlvart, õnnitles kirjanik 
Karl-Martin Sinijärv ning kõne pi-
das loomaaia kauaaegne direk-
tor Mati Kaal. Albert Truuväärt.

KUSTUTA JANU: Tänavatele 
tuleb 12 uut joogiveekraani
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Iga soovija sai end kahel 
viimasel nädalavahetusel 16 
Tallinna koolis vaktsineerida. 
Reaalkoolis vaktsineerimas 
käinud noored ütlesid, et on 
kodus õppimisest tüdinud ning 
vaktsiin paistab olevat prae-
gu ainus võimalus, mis neid 
uuel kooliaastal sellest pääs-
tab. "Minge vaktsineerima!" 
soovitas reaalkooli end vaktsi-
neerima tulnud Hektor (pildil). 
"Seda on vaja, et söömas käia, 
et klubis käia – il-
ma vaktsineeri-
miseta ei saa."

"Minu klas-
sist tahab ena-
mik ikka las-
ta end vaktsi-
neerida," lisas te-
ma kooliõde 
Amanda (pil-
dil). "Samas 
tean paljusid 
teistest kooli-
dest, kes ei ole 
selle poolt."

Kaitsepookimise koolima-
jas tegi elavamaks, et kõigi 
vaktsineeritute vahel loositi 
välja auhindu. Iga vaktsinee-
ritu osales auhinnaloosis, mil-
le peaauhinnaks on 30 iPa-
di. "Ma väga loodan, et või-
dan peaauhinna. See jääjook 
ei ole võib-olla kõige parem. 

Loodan ikka, et saan i-Padi," 
ütles Hektor.

Vaktsineerimas käisid mit-
mes vanuses inimesed. "Linn 
oli teinud head teavitust – aval-
danud mitmes keeles sotsiaal-
meedia postitusi, mis kõik kok-
ku mõjusid," selgitas reaalkooli 
direktor Ene Saar. "Üks proua 
ütles, et tuli vaktsineerima, ku-
na kool oli talle nii lähedal, 
ning et koju minnes ütleb ka 
naabrinaisele, et temagi tuleks. 
Selles osas oli reaalkooli asu-
koht südalinnas kindlasti mu-
gav – inimesed said mugavalt 
kohale ja parkla oli lahti."

Südalinna kooli kooliõde 
Elis Singh Sunar, kes augusti 
lõpus samuti reaalkoolis vaktsi-
neeris, tunnustas kooliõdede ja 
Ida-Tallinna Keskhaigla koos-
tööd: "Süsti tegi üks meedik, 
kaks registreerisid ning kaks 
kooliõde tegutsesid jälgimis- 
ja nõustamisalal," selgitas ta. 

"Õigupoolest oleme ka meie, 
kooliõed, saanud koolituse ning 
valmis vaktsineerima, aga neil 
päevil järjekordi ei tekkinud, 
kõik sujus."

Kaitsesüst tuli ise  
lähedale

Just reaalkoolis vaktsinee-
riti 21. ja 22. augustil kooli-
dest enim inimesi. Ülemöö-
dunud nädalavahetuse kahel 
päeval vaktsineeriti reaalkoo-
lis 276 inimest. "Seega täitis 
ettevõtmine oma eesmärki ja 
kool sai anda oma panuse, 
et kõik oleksid rohkem kaits-
tud," lausus Saar. "Vaktsinee-

"Et laps saaks vabaduse koolis ja huviringis osale-
da, võiks teda siiski vaktsineerida," ütles Ida-Tallin-
na Keskhaigla sisekliiniku õendusjuht Kaidi Traumann.  
"Minge vaktsineerima!" soovitas ka õpilane Hektor.  
"Seda on vaja, et söömas käia, et klubis käia – 
ilma vaktsineerimiseta ei saa."  

ÕPILASED VAKTSINEERIMAS: 
Oleme kodus õppimisest tüdinud

sesüsti said ka koolitöötajad. 
"Siitsamast kooli ümbruskon-
nast pärit elanikke käib sage-
li vaktsineerimas," ütles 32. 
keskkooli haldusjuht Freddi 
Nuum. "Samuti inimesed, kes 
iga päev siin kooli hoovis vii-
bivad. Mingil määral on või-
malus, et need inimesed puu-
tuvad ühel hetkel kokku ka 
õpilastega. Seega on hea, et 
nad vaktsineeritud saavad."

"See siin on minu kodukool, 
nii et vaktsineerimise võimalus 
tuli mulle lähedale. Eile mõtle-
sin ja täna tulin," ütles Pelgu-
linna gümnaasiumi läheduses 
elav Kristjan, kes oli ka just 
vaktsiinisüsti koolimajas kät-
te saanud.

Vabadus koolis ja ringis käia
Traumann pani vaktsineeri-

misel õla alla reaalkoolis ja Lää-
nemere gümnaasiumis. "Vakt-
sineerimise esimesel nädalava-

hetusel tehti kuues linna 
koolis kokku 1077 

vaktsiini ma-
nustamist," 

tõi Trau-
mann väl-
ja. "Suur 
osa tuli-
jatest olid 
oma kooli 
õpilased, 
kuid vakt-

sineerisime 
ka pereliik-

meid ja ümber-
kaudseid inimesi."

Kaidi Traumann 
avaldas rõõmu, et Ida-Tallin-
na Keskhaigla on vaktsineeri-
nud kevadest saati. "Kui teh-

rimine kulges kenasti ja rahu-
likult, piisavalt oli abistajaid. 
Hea meel oli oma kooli õpi-
laste üle, kes aitasid kingitu-
si jagada ja inimesi juhatada – 
see oli nende panus meie ühi-
sesse tegevusse."

"Oma osa andis kindlasti 
asukoht kesklinnas – tulid ka 
need, kes lihtsalt mööda kõn-
disid ja silti nägid," lisas Singh 
Sunar. "Osal ei olnud doku-
mentigi kaasas, kuid kui isi-
kukood oli peas, saime siiski 
registreerida ja süsti ära teha. 
Oli neidki – valdavalt täiskas-
vanud –, kes näitasid oma lä-
bipõdemise tõendit ning olid 
tulnud üht süsti saama. Ena-
masti olid kõik tulijad oma ot-
suses kindlad, kedagi veenma 
ei pidanud. Tõsi küll, oli üks 
tore juhtum, kus abikaasaga 
kohale tulnud härra vanuses 
50+ algul kahtles ja pelgas. 
Naine ise oli vaktsineerimi-
ses kindel, aga mees oo-
tas nii kaua, kuni 
oli näha, et nai-
ne pärast süsti 
saamist ära 
ei minesta 
ning muid 
reaktsioo-
ne ei teki. 
Kui mees 
veendus, 
et kaasa-
ga midagi 
ei juhtunud, 
ütles ta: okei, 
teeme mulle ka 
süsti ära!"

Pelgulinna gümnaasiumis 
ja 32. keskkoolis silmas palju 
ümberkaudseid elanikke. Kait-

Vaktsineerida sai mugavalt otse reaalkooli koridoris. Oodatud olid nii õpilased, koolitöötajad kui ka kohalikud elanikud.

Pääsküla raba 
laudtee uueneb

Pääsküla raba laudtee on ju-
ba üle kümne aastat vana ja 
nii  pehkinud, et pidev paran-
damine enam ei aita. Sel tal-
vel seisab ees uue laudtee 
projekteerimine ja eeldata-
vasti algab järgmisel aastal 
ka ehitus. Pääsküla raba 
laudteede ja sildade rekonst-
rueerimiseks on linna eelar-
ves ette nähtud 300 000 eu-
rot. Seni on tehtud väikse-
maid ning ajakriitilisemaid re-
monditöid, ka paigaldati eel-
misel suvel kaitsealale uued 
kaardid ja suunaviidad, mis 
aitavad külastajatel rabaga 
tutvuda.

 

Mustamäe  
Keskuses taas 
pesumaja
Mustamäe Keskuses taas-
avati pärast koroonapandee-
mia esimest lainet pesumaja. 
Pesumaja uued moodsad pe-
sumasinad ja kuivatid tööta-
vad keskkonnasäästlikul gaa-
sienergial, kohapeal tegutseb 
ka keemiline puhastus. Uus 
pesumaja, mis asub Musta-
mäe Keskuse Tammsaare tee 
poolses küljes eraldi sisse-
pääsuga otse parkla kõrval, 
on lahti tööpäeviti kl 9-20 ja 
laupäeviti kl 10-18. 

 

Kunstiakadee-
mia endisele 
kohale kerkib 
kõrghoone
Linn võttis vastu  Laikmaa 11 
detailplaneeringu, plaanide 
järgi kerkib sinna 106 meetri 
kõrgune ärihoone. Esialgu oli 
krunt mõeldud kunstiaka-
deemia õppehoonele, kinnis-
tu võõrandati aga kinnisvara-
investeeringute valdusfirma-
le Estconde Invest OÜ, kes 
detailplaneeringut muutis. 
Nüüd on krundile planeeritud 
kuni 30 maapealse ja kuni 
kahe maa-aluse korrusega 
äri- ja eluruumidega kõrg-
hoone. 

Hoone madalama osa äri-
ruumid on mõeldud ühise 
passaažiga tänavale avane-
vate rendiboksidena kauban-
dus- ja teenindusasutustele, 
büroodele ja hotellile. Korte-
rid on kavandatud hoone üle-
mistele korrustele. Krundile 
tuleb kokku umbes 188 parki-
miskohta, nende arvu täpsus-
tatakse.

Mees  
lubas endale  

süsti teha alles siis, 
kui veendus, et  

abikaasaga midagi 
ei juhtunud.

Krista Kiin
krista.kiin@ 
tallinnlv.ee

Kooli pääseb koroonatõendiga

• 26. augustist tuleb avalikes 
siseruumides, kus ei 
kontrollita koroona-
tõendit, kanda mas-
ki. Lisaks praegu 
juba kohustuslikule 
maskikandmisele 
ühistranspordis 
puudutab see ka 
kaubanduskeskusi, 
poode, panku, posti-
asutusi jm.

• Endiselt on maskikandmi-
se kohustusest vabastatud kuni 
12-aastased lapsed või kui suu ja ni-
na katmine on tervislikel või muudel 
olulistel põhjustel vastunäidustatud.

• Koroonatõendit ei tule kontrollida ka 
piiramata territooriumiga väliüritustel. 

• Koroonatõend tuleb esitada kõikidel 
täiskasvanud klientidel või osalistel, 
sõltumata inimeste arvust nii ruumi-
des kui õues sportimisel, treenimisel, 
noorsootöös, huvitegevuses ja -hari-

duses, täienduskoolituses 
ja täiendõppes; spor-

divõistlustel ning 
spordi- ja liikumis-
üritustel; sauna-
des, spaades, 
veekeskustes ja 
ujulates; avalikel 
koosolekutel ja 

üritustel, sealhul-
gas teatris, kinos, 

kontserdil, konverent-
sil; muuseumites ja näi-

tusasutustes; meelelahutus-
teenustel; toitlustusettevõtetes ko-
hapeal söömisel-joomisel. Kõikidelt 
osavõtjatelt tuleb nakkusohutust 
kontrollida ka siis, kui tegevus või üri-
tus toimub teenuse osutamise kohas, 
näiteks toitlustuskoha rentimisel või 
teatrietenduse tellimisel. 

• Digitõendit saab luua endale patsien-
diportaalis www.terviseamet.ee/et/
koroonaviirus/covid-digitoend). 
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ti võimalikuks alates 12. elu-
aastast vaktsineerida, oleme 
oma Magdaleena töötervis-
hoiukeskuses tublisti ka noo-
remat vanusegruppi vaktsinee-
rinud," lisas meedik. "Kes po-
le jõudnud vaktsineerima veel 
ka augusti lõpu seisuga, leiab 
kindlasti võimaluse vaktsinee-
rimiskeskustes ja tervishoiu-
asutustes, ehk kes soovib, see 
vaktsiinist ilma ei jää."

Mõistagi on vaktsineerimi-
ne vabatahtlik ja alaealiste pu-
hul pere otsus, mida tuleb akt-
septeerida. "Et laps saaks va-
baduse kooli- ja huvielus osale-
da, võiks vaktsineerimist siiski 
kaaluda, sest see annab võima-
luse viiruse levikut tõkestada 
ja kaitsta nii iseend kui kaas-
lasi," selgitas meedik. 

Viimast õppeaastat mee-
nutades nentis Traumann, et 
12-16-aastastel pole veel väl-
ja kujunenud aja planeerimise 
oskust ja ennastjuhtivat õppi-
mist nagu vanematel õpilastel. 
"Oleks tore, kui just nooremad 
lapsed võiksid kooliteed jätka-
ta klassiruumis koos kaaslaste-
ga ning saaksid koolitükid sel-
geks õpetaja vahendusel," mär-
kis ta. "Siis ei teki ka ärevust 
ega ülekoormust, mida paljud 
lapsed ja vanemad tundsid möö-
dunud kevade distantsõppel ol-
les. Üksi arvuti taga olles jääb 
meeskondlikku tegevust vaja-
ka, mida annab just koolis toi-
muv sotsiaalne elu."

Oktoobris kooli teist  
doosi saama

Loomulikult võib öelda, et 
distantsõpe käivitas palju olu-
lisi protsesse nagu e-õpe ja di-
givahendite kasutamine, kuid 
noorem eagrupp ei ole enda juh-
timisel veel nii vilunud. "Nei-
le on oluline võimaldada koo-
li- ja huvielu," rõhutas Kaidi 
Traumann. "Küll saab digiõp-
pes teadmisi, kuid sotsiaalset 
küpsust ja omaealistega läbi-
käimist see ei asenda."

Et hoida kooli- ja huvielu 
lastele avatuna ja minna jul-
gemalt vastu õppeaastale, loeb 
iga vaktsineeritu. "Rõõmu teeb, 
et väga paljud õpilased vanu-
ses 16-18 koos pereliikmete-
ga on suve jooksul juba mõle-
mad vaktsiinidoosid kätte saa-
nud, nii et sügisele võib lootus-
rikkamalt vastu minna," võttis 
Traumann kokku.

Teise doosiga vaktsineerimi-
sed toimuvad 2. ja 3. oktoob-
ril samades koolides. "Seejärel 
jätkame koroonavastast vaktsi-
neerimist koolides kohapeal," 
jagas Singh Sunar infot. "Es-
malt saadame nõusoleku le-
hed õpilaste vanematele, see-
järel vaatame, palju vaktsiini-
soovijaid on. Kooliõed saavad 
ise otsustada, kas nad vaktsi-
neerivad kohapeal, kutsuvad 
vaktsineerimisbussi või saada-
vad huvilised lähimasse vakt-
sineerimiskeskusse."

ÕPILASED VAKTSINEERIMAS: 
Oleme kodus õppimisest tüdinud

KAASAV EELARVE: 
Saada ettepanek, kui 
soovid kodu juurde  
seiklusrada või parki

Vaktsineerida sai mugavalt otse reaalkooli koridoris. Oodatud olid nii õpilased, koolitöötajad kui ka kohalikud elanikud.

Tule end ka edaspidi vaktsineerima!

• 2.septembril kella 10-17 
saab end registreerimata 
vaktsineerida lasta merea-
kadeemia ees (Kopli 101).

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

• E-R kell 8-16 Põhja-Eesti 
Regionaalhaiglas (Sütiste 
tee 19), polikliinik 16, kabi-
net C1220

• Algaval kooliajal asuvad vä-
hemalt 12-aastasi noori 
vaktsineerima kooliõed. 
Selleks peab olema lapsel 
oma vanema nõusolek.

• Vaktsineerima tulles peab 
kaasas olema isikut tõen-
dav dokument. Alaealistel 
on soovitatav tulla koos lap-

sevanema või eestkostjaga, 
ent kui noor soovib end 
vaktsineerida ja seda soovi 
kohapeal ise.

• Endale sobivasse kohta saab 
tellida vaktsiinikiirabi. Selleks 
tuleb saata e-kiri meiliaad-
ressile ltkhvak@keskhaigla.
ee. Ettetellimise aeg on vä-
hemalt 48 tundi ning pärin-
gusse tuleb märkida aad-
ress, kuhu kutsutakse, kuu-
päev, soovitav kellaaeg ja 
vaktsineeritavate inimeste 
arv. Seejärel võetakse tellija-
ga ühendust ning täpsusta-
takse, millal täpselt vaktsiini-
kiirabi saabub.

• Jätkuvalt saab Eestis end 
COVID-19 vastu vaktsinee-
rida ka eelregistreerimisega 
– selleks tuleb aeg bronee-
rida telefonil 1247 või digire-
gistratuuris www.digilugu.
ee. Vaata vaktsineerimisin-
fot  www.vaktsineeri.ee

Aivar Jarne
aivar.jarne@tallinnlv.ee

Tallinn ootab 3. septemb-
rist 1. oktoobrini kõigi lin-
laste ettepanekuid selle 
kohta, mida võiks järgmisel 
aastal rajada linna kaasava 
eelarve abil. 

Kokku on linlaste ettepane-
kute elluviimiseks ette nähtud 
1 miljon eurot. Linlased saa-
vad endale meeldivamaid pro-
jekte toetada novembris alga-
val avalikul hääletusel. "Kaa-
sav eelarve annab linnarahva-
le võimaluse linna arendami-
sel kaasa mõelda ja ka oma uu-
si ideid esitada," lausus abilin-
napea Aivar Riisalu. "Igaühel 
on võimalus öelda sõna sek-
ka kõige vajalikumate projek-
tide valimisel. Nii saab kaasa-
va eelarvega igas linnaosas ellu 
viia ühe projekti aastas, mille 
linnaosa elanikud on ise välja 
pakkunud ja  valinud."

Sõelale jäänud ideed liigu-
vad edasi tutvustamisele, aru-
tamisele ja seejärel rahvahää-
letusele. Kaasava eelarve ra-
ha saab kasutada avalikkusele 
avatud paikade loomiseks. Igas 
linnaosas on taas oodatud ka 
eelmisel kaasava eelarve hää-
letusel olnud projektid, mis ei 
pälvinud valituks osutumiseks 
piisavalt hääli. 

Võimalus elanikega suhelda
Põhja-Tallinna linnaosa vane-

ma asetäitja Manuela Pihlapi sõ-
nul näitas eelmine aasta, et ini-
mesed tahavad kaasa rääkida – 
ideid laekus toona üle viiesaja. 
"Ühtlasi selgus, et alustada tuleb 
varem,  ja seetõttu algab sel aas-
tal ideekorje juba septembris," 
selgitas Pihlap. "Nii on võima-
lik edukaks osutunud projekti-
dega valmis jõuda juba järgmi-
sel suvel. Eelmisel aastal esita-
tud ja ette võetud projektid on 
praegu valmimas ja esimesi tu-
lemusi võime näha septembris. 
Osa projekte, mis olid mahukad, 
kuid samuti vajalikud, valmivad 
järgmisel aastal." 

Pihlap rõhutas, et kaasav 
eelarve annab võimaluse kogu-
konnaga suhelda. "Osa projek-
te, mis ei jõudnud finaali, and-
sid linnale ettekujutuse, mida 
inimesed tahavad linnas näha. 
Sellised ideed võivad teoks saa-
da ka muud moodi kui kaasava 
eelarvega," ütles Pihlap. "Olge 
loovad ja olge aktiivsed – oo-
tame ideekorjele loomingulisi 
ja rohelisi mõtteid!"

Mulluse kaasava eelarve 
idee järgi istutatakse septembri 
lõpus Tildri tänavale minimets, 
tallinlane Marit Finnie sai as-
jakohase idee Jaapani botaa-
niku ja taimeökoloogi Akira 
Miyawaki töödest. Loodusli-
ku metsa saavutamiseks istuta-
takse väga erinevaid liike. Sel-
lised ökosüsteemid on kliima-
eesmärkide saavutamisel võt-
metähtsusega. Minimets mee-
litab ligi rändavaid laululinde 
ja on kiirtoidukohaks paljude-
le lindudele, loomadele ja putu-
katele. Pargi keskossa on pro-
jekteeritud lindude pesakastid 
ja kaguossa looduslik sa-
demevee immutus-
ala. Suurem osa 
murualast on 
projektee-
ritud har-
va niide-
tavaks 
alaks. 

Nõm-
mel võitis 
2021. aas-
ta kaasava 
eelarve hää-
letuse Pääskü-
la ja Harku tervi-
seradade katte kor-
rastamise projekt, mille esi-
tas Robert Peterson. Ehituse-
ga on kavas alustada septemb-
ris. Lisaks radade korrastami-
sele paigaldatakse Harku met-
sa radade äärde kokku 111 uut 
leedlaternat vanade valgustite 
asemel, et inimestel oleks uue 
kattega teerajal ohutu ning tur-
valine liikuda. 

Tänavu oktoobris peaks val-
mima Löwenruh’ pargi seiklus-
rada, selle idee esitasid mul-

lu kaasava eelarve projektide 
hulka Rachel Karolin Kunda 
ja Annabel Voomets. Seiklus-
rada on mõeldud vanemate-
le lastele ning pakub võima-
lust panna oma liikumisosavus 
proovile võrdlemisi ohutult. Li-
saks sellele luuakse väike puh-
keala pinkide, prügikasti ja rat-
taparklaga. 

Jõulinnak ja palliplats
Septembris peaks valmi-

ma Haaberstis kaasava eelar-
ve hääletuse võitnud Õismäe 
raba terviseradade jõulinnak, 
mille idee esitas Alo Lõoke. 
Jõulinnaku seadmetel on või-
malus reguleerida ka rasku-
si. Raja kasutajatele luuakse 
mitmekülgsed sportimistingi-
mused, mis tooksid aasta rin-
gi rohkem inimesi värske õhu 
kätte trenni tegema. 

Mustamäel valmib sep-
tembri alguseks pallimängude 
areen 32. keskkooli juurde Kii-
li tänaval, kus lisaks korvpal-
lile ja võrkpallile saab ka ten-

nist ja lauatennist mängida 
ning talvel uisutada. 

Idee esitas Mee-
lis Raiend.

Kop-
li täna-
val peaks 
mulluse 
idee jär-
gi 2022. 
aasta sü-

gisel val-
mima Kass 

Augusti pro-
menaad Tellis-

kivi Rimi ja Sal-
me trammipeatu-

se vahel. Selle idee esitasid 
Ülle Maiste, Meelis Luukas ja 
Ivika Holm. 

Lasnamäelaste poolehoiu 
võitnud Mustakivi jalakäijate 
tunneli remont juba käib. Idee 
esitasid möödunud aastal Anas-
tasia Šarõmova ja Valentina La-
šmanova. Info kaasava eelar-
ve ideede esitamise ja hinda-
misprotsessi kohta on veebile-
hel https://www.tallinn.ee/kaa-
saveelarve/ 

Oktoobris  
peaks valmima 

Löwenruh’ pargi 
seiklusrada.

Tildri tänavale peaks tule-
ma minimets, millest saab 
kodu paljudele lindudele, 
loomadele ja putukatele. 
Pargi keskele tulevad lin-
dudele pesakastid. Scanpix



8  •  30. august 2021  •  ARVAMUS

Jah, kogu maailma kullast poleks mingit kasu ilma tar-
kuseta, mis ütleks, kuidas seda  rikkust kasutada.  Ko-
roonaaeg on meile mõndagi õpetanud ka kooliskäimi-
se koha pealt. Esmalt on saanud selgeks, et kooli pu-

hul pole kõige olulisem konkreetsete teadmiste omandami-
ne. Kool on ka koht, kus elus vajalikke sotsiaalseid oskusi 
õppida. Õpilased ootavad pärast kaht kodus veedetud õppe-
aastat esimest septembrit, sest koolis on sõbrad, keda tahaks 
jälle näha. Nendega koos saab trotsida kontrolltööde hirmu 
ning klassi ees vastamise kartust. Kool õpetab teistega arves-
tama ja ühiselt midagi ette võtma. Jah, kehalise tund õpe-
tab pallimänguga täpset kätt ja silma ning annab jooksu ja 
hüpetega võhma, samas on see ka oma võistkonna eest väl-
jas olemise õpe.

Õpetaja peab olema nagu aednik, kes vaatab, et kasvav 
taim ei kõverduks või ei kuivaks janu kätte. Õpetaja öelgu, 
et õppimine on laste töö, mis annab midagi veel väärtus-
likumat kui raha. Õpetaja on ka see, kes sisendab noorele 
inimesele teadmise, et kõik, mis sa teed, peab olema teh-
tud hoolsalt. Kuulen kõrvus juba lugeja nõudlikku küsimust:  

kas me ei nõua õpetajalt lii-
ga palju. Samas kui taha-
me, et meie riik veel kes-
taks, peame ka õpetajate ja 
nende järelkasvu eest hoo-
litsema. Vastasel juhul tu-
leb lastel üle Eesti hakata 
kodus ekraani taga tarkust 

koguda, sest päris koolist on kõik õpetajad läinud parema-
tele jahimaadele.

Esimesel päeval lähevad kõik kooli rõõmsal meelel.  Pa-
hatihti aga hakkab see õhin argipäeva raskuse all üle mi-
nema. Me otsime visalt koolirõõmu, aga ei leiagi. Ja siis ta-

haks kellelegi selle eest kätte maksta. 
Just see on asi, mida targad pe-
dagoogid peavad koolis ära hoid-
ma. Kui mõtleme kiusajate pea-
le, siis on nemad vaja võtta suu-
rema tähelepanu alla, sest neil 
on endal mingi suur viga, mis 

vajab parandamist. Me oleme  
kahe koroona-aasta jooksul 

mõndagi õppinud, ka se-
da, kuidas edukalt kaug-
õpet korraldada. Ometi 
ei taha vist keegi oma-
ette koju jääda. See-

pärast – olgem ter-
ved ja õhutagem 
klassiruume kor-

ralikult, et meie 
koolides oleks värs-

ke õhk. Igas mõttes.

Et rõõm koolist 
raskustes ei murduks

Väljaandja Tallinna strateegiakeskus

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

Hoolitsege, et  
lastel oleks koolis 
turvaline.

Tallinna linnavalitsus pöö-
rab valimisjaoskondade 
asukohtade valikul tähele-
panu sellele, et hääletada 
saaks mugavalt ja paindli-
kult ning ühtlasi kaitsta vali-
jate tervist viirusepuhangu 
tingimustes. 

Hääletamise korraldamiseks 
moodustatakse Tallinnas 96 va-
limisjaoskonda. Oma hääle saab 
oktoobris anda mitmes suure-
mas kaubanduskeskuses ja vä-
litingimustes. "Avame uued va-
limisjaoskonnad näiteks Ülemis-
te ja Mustika keskuses, Sõpruse 
Rimi ja Haabersti Maxima hü-
permarketis, Tondiraba spordi-
keskuse hoovialal, Kärberi ja Vi-
kerlase kaubanduskeskuses, Pi-
rita Selveris ning samuti Kesktu-
ru parklas," ütles Tallinna vali-
miskomisjoni esimees, linnasek-
retär Priit Lello. "Nii saame ini-

mesi paremini hajutada ja anda 
võimaluse valimas käia muude 
igapäevaste tegemiste kõrvalt."

Haabersti linnaosas on kolm 
uut jaoskonda: Haabersti Maxi-
ma XXX kaubanduskeskuses ja 
selle parklas (Ehitajate tee 148) 
ning Astangu kutserehabilitat-
siooni keskuses (Astangu 27). 
Kesklinnas  lisandub jaoskond 
Keskturu parklas (Lastekodu 
11b), senise Magdaleena haigla 

jaoskonna asemel avatakse aga 
jaoskond Kiisa lasteaias (Kiisa 6). 
Kristiine linnaosa uued jaoskon-
nad tulevad Sõpruse Rimi hüper-
marketisse (Sõpruse pst 174) ja 
Tondi kooli (Tondi 40). Jaoskond 
Kristiine linnaosa valitsuse hoo-
nes (Metalli 5) asendab varem 
puuetega inimeste tegevuskes-
kuses (Endla 59) olnud jaoskon-
da ning valimisjaoskond Forus 
spordikeskuses Tondil (Sõjakoo-

li 10) varem Audentese spordi-
keskuses (Tondi 84) tegutsenud 
jaoskonda. Lasnamäel luuakse 
uued valimisjaoskonnad Kär-
beri keskusesse (Kärberi 20), 
Ülemiste keskusesse (Suur-Sõ-
jamäe 4), Tondiraba spordikes-
kuse hoovialale (Varraku 14) ja 
Vikerlase kaubanduskeskusesse 
(Vikerlase 19). Mustamäel moo-
dustatakse uus valimisjaoskond 
Mustika keskusesse (Karjaväl-
ja 4). Pirita uued jaoskonnad 
asuvad Selveris (Rummu tee 4) 
ja botaanikaaias (Kloostrimetsa 
52). Põhja-Tallinnas on kaks uut 
jaoskonda: Kopli huvikoolis (Li-
na 8) ja Põhja-Tallinna valitsuse 
hoovialal (Kari 13).

Kõigi valimisjaoskondade 
asukohad on leitavad linnava-
litsuse määrusest: https://teele.
tallinn.ee/documents/111219/
view#preview 

Volikogu saad valida ka kaubanduskeskustes

Lindakivi lasteaias on 12 rüh-
ma, neist kolm erivajadustega 
lastele. Lasteaia direktori Ta-
mara Krõssina sõnul võib eri-
vajadusega lastel olla probleeme 
koordinatsiooniga või tasakaa-
luga ja seetõttu oli neil vaja män-
guväljakut, mis toetaks nende 
kehalist võimekust. "Aga nüüd 
vaatame, et uus mänguväljak 
meeldib kõigile 
lastele, kes meil 
siin on," lausus 
ta. "Nii et vaja-
dus selliste män-
guväljakute jä-
rele on suurem." 
Lasnamäe lin-
naosa vanem 
Vladimir Svet 

lisas, et arvatavasti juba järg-
mise aasta jooksul saab selli-
seid väljakuid rajada igale poo-
le, kus on erivajadusega laste 
rühmad. Abilinnapea Betina 
Beškina sõnul on Lindakivi 
lasteaias  erivajadustega lapsed 
väga hästi hoitud ja arendatud.

Meie maksusüsteem vajab kaas-
ajastamist, et see toimiks meie 
inimeste heaks, jäi kõlama hiljuti-
sel majanduskonverentsil "Meie 
valik – millist Eestit tahame?". 
Ettevõtja Indrek Neivelti sõnul 
tuleks maksta sotsiaalmaksu ka 
dividendide ja üüritulu 
pealt. Tõepoolest, 
me maksustame 
töö tegemist, 
aga mitte pas-
siivset tulu. 
Ühiskond 
võiks ju moti-
veerida tööd 
tegema, mitte 
niisama passi-
ma! Samuti leidis 
Neivelt, et maksude-
ga tuleks motiveerida ini-
mesi tervislikumalt elama. Prae-
gu läheb suur osa  tervisehoiu-
kulutustest elustiilihaiguste ravi-
misele. Majandusteadlane Heido 
Vitsur tõi omakorda välja, et kui-
gi meil püütakse turumajandust 
ja sotsiaalselt hoolivat riiki vas-
tandada, pole need Põhjala hea-
oluriikides üldse vastandid. Kui 
hea tervise eest rohkem maksta, 
ei ole see sotsialism, vaid turu-
majandus. On ju terved inimesed 
kõige paremad töötegijad, pal-

gateenijad ja maksjad, ning see 
on toimivas majanduses väga 
oluline.

Muuhulgas märgiti, et ettevõt-
luse, töö ja tarbimise uute vormi-
dena on meie ellu tulnud jaga-
mismajandus, e-teenused, piiri-

ülene kauplemine, kaug-
töö vormid ja vaba-

tahtlik töö. Keda ja 
kuidas maksus-
tada nende 
muudatuste 
seisukohalt? 
On selge, et 
Eestil tuleb 

maailma konku-
rentsis püsida ka 

peadpööritavate 
globaalsete muutuste 

tuules. Mäletame hästi, kui 
paljud kõhklesid tulumaksuvaba 
miinimumi tõstmise reformis. 
Nüüdseks on aga selge, et kesk-
misest madalama palgaga ini-
mestele jäigi raha rohkem kätte 
ja OECD hinnangul ebavõrdsus 
Eestis vähenes. Seega oleks 
tark muutustele mitte vastu 
seista ega nendega viimasena 
kaasa minna, vaid esimeste hul-
gas kohaneda ja aidata teistel 
muutused läbi viia – ka sellega 
on võimalik teenida.

Distantsõppe mõju ühiskonnale 
on pikaajaline ja kallis. Et kooli-
des ja lasteaedades oleks vaja 
paremat õhuvahetust, hakati 
rääkima juba viirusekriisi algul. 
Ent nagu haridus- ja teadusmi-
nister Liina Kersna paraku nen-
tis, ei vasta tänapäeva nõuetele 
Eesti enam kui 800 haridusasu-
tusest 250 ventilatsioon. Valit-
sus eraldas lisaeelarvest oma-
valitsustele 30 miljonit eurot 
täiendavateks investeeringu-
teks, koolides ventilatsiooni pa-
randamiseks kasutas seda raha 

53% omavalitsustest. Seega 
võib karta, et kohe saabuvaks 
kooliaastaks suure osa haridus-
hoonete ventilatsioonisüstee-
mid suurt arenguhüpet ei näe. 
Ehk tasuks siin mõõtu võtta lõu-
nanaabritelt? Läti haridusminis-
teerium kavatseb sügisel soeta-
da rohkem kui 13 000 süsihap-
pegaasi mõõturit, mis paigalda-
takse eranditult kõigisse riigi- ja 
munitsipaalkoolide klassidesse, 
et iga õpetaja saaks jälgida õhu 
kvaliteeti klassiruumis.

Tööandjate keskliidu ja ameti-
ühingute keskliidu kokkulepet 
uue alampalga kehtestamiseks 
on oodata alles septembri lõpus, 
kuid juba on selge, et uus alam-
palk peaks tõusma seniselt 584 
eurolt üle 600 euro peale. Kuna 
Eestis on alampalgaga seotud 
mitmed riiklikud hüvitised (nt va-
nemahüvitis, töötuskindlustus-
hüvitis), makstavad maksed (nt 
mõnes kohalikus omavalitsuses 
lasteaia kohatasu, seni ka elatis) 
ning sotsiaalmaksu alampiir, ai-
tab miinimumpalga tõstmine pa-
randada ühiskonna kõige haava-
tavama grupi toimetulekut, kuid 
selle mõju tööturul on laiem. 

Näiteks on alampalga 
tõus aidanud vähenda-
da meeste-naiste soolist palga-
lõhet ning sellel on olnud ka po-
sitiivne mõju rahvuse ja vanuse-
ga seotud palgaerinevuste vä-
henemisele madalaimates pal-
gagruppides. Kuigi alampalga 
tõusu eesmärk on tõsta palka  
neil, kes uuest alampalgast vä-
hem teenivad, võib ülekandee-
fekti tõttu palk kasvada ka kõr-
gema palgaga töötajatel. Tartu 
Ülikoolis tehtud uuringust sel-
gus, et rahaliselt väljendub 
üheeurone alampalga tõus ligi-
kaudu 0,17-eurose tõusuna 
keskmises palgas.

Turu-uuringute AS-i augusti 
keskpaigas läbi viidud elanik-
konnaküsitlusest selgus, et Eesti 
inimesed tajuvad praegu koroo-
naviirust suurema ohuna 
kui juuni alguses – 
kui juunis hindas 
olukorda kriitili-
seks 10% ela-
nikest, siis 
augustis ju-
ba 39%. Ent 
paraku on 
neidki – ter-
velt 14% –, 
kelle hinnangul 
pole olukord krii-
tiline olnudki ning 
sellele on üle reageeri-
tud. Inimesed, kes on viiruse 
vastu vaktsineeritud või seda 
kindlasti teha soovivad, tunneta-
vad olukorda kriitilisemana kui 
vaktsineerimises kõhklejad või 
selle vastased. Võrreldes juuniga 
on rahulolematus kehtivate pii-
rangutega kasvanud, samas on 
oluliselt suurenenud ka ootus 
piirangute karmistamisele – kui 
juunis toetas seda 18%, siis au-
gustis juba 36% inimestest. Pii-

rangute leevendamist pooldab 
praegu 22% elanikest ( juunis 
18%) ning seda ootust väljenda-
vad keskmisest sagedamini 

25-49-aastased, muu-
dest rahvustest ela-

nikud ning inime-
sed, kes on ko-

roonaviiruse 
kas läbi põ-
denud või ei 
soovi lasta 
end vaktsi-
neerida.

On huvitav, et 
ajal, mil meil 

tuleb märkimis-
väärset osa elani-

kest alles veenda koroo-
navastase vaktsineerimise ja 
maskikandmise vajalikkuses, 
loobub näiteks Taani 10. sep-
tembrist kõikidest koroonapii-
rangutest. Valitsuse ja terviseas-
jatundjate sõnul ei ole neile 
enam põhjendust. "Epideemia 
on kontrolli all, meil on rekordili-
ne arv vaktsineerituid," ütles ter-
vishoiuminister Magnus Heunic-
ke ajalehes Iltalehti avaldatud 
artiklis.

Lindakivi lasteaias avati 
eriline mänguväljak

Maksud peaksid motiveerima 
tervislikumalt elama

Värske õhk koolis on odavam 
kui õpilünkade tasandamine

Alampalga tõus mõjutab  
positiivselt kogu tööhõivet

Koroonaviirus tundub elanike-
le järjest suurema ohuna 

Ivo Karlep,  
toimetaja
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Tallinna linnavolikogu vali-
miseks peab valija ametlik 
elukoht rahvastikuregistri 
järgi olema Tallinnas hilje-
malt 17. septembril. 

Valijate arvestus toimub rah-
vastikuregistris ja valijate nime-
kirjad lähevad 2021. aasta koha-
likeks valimisteks lukku 17. 
septembril ehk kuu ae-
ga enne valimispäe-
va. See tähendab, 
et valijad kantak-
se selle valimis-
ringkonna vali-
jate nimekirja, 
kus oli tema elu-
koht rahvastiku-
registri järgi 17. 
septembril. 

"Inimesed, kes 
elavad Tallinnas, kuid 
ei ole siia ametlikult regist-
reeritud, peaksid linnavolikogu 
valimisel osalemiseks oma elu-
kohaandmeid rahvastikuregist-

ris uuendama. Viimastel aastatel 
on palju inimesi elukohta vahe-
tanud. Linna tuleviku suunami-
sel võiks osaleda võimalikult suur 
osa elanikest," ütles Tallinna va-
limiskomisjoni esimees, linnasek-
retär Priit Lello. "Samuti võiksid 
rahvastikuregistris oma elukoha 

andmeid uuendama inime-
sed, kes on asunud 

elama ühest lin-
naosast teise ja 

soovivad va-
limistel osa-
leda oma 
kodulin-
naosas." 

Oma 
linnaosas 

hääle and-
miseks tu-

leks oma elu-
kohaandmed rah-

vastikuregistris uuen-
dada hiljemalt 16. septembril. 
Oma elukoha andmete korrekt-
sust rahvastikuregistris ja uuest 

elukohast teatada saab hõlpsas-
ti kontrollida veebilehel https://
www.rahvastikuregister.ee/ (logi-
da sisse ID-kaardi, mobiil-ID või 
Smart-ID-ga ja valida Minu and-
med). Kui ei ole võimalik elekt-
rooniliselt oma andmeid kontrol-
lida ja korrastada, siis saab seda 
teha lähimas linnaosavalitsuses.

Valimisõigus kohaliku voliko-
gu valimisel on lisaks Eesti koda-
nikele ka teiste Euroopa Liidu rii-
kide kodanikel ja välismaalastel, 
kellel on pikaajalise elaniku ela-
misluba või alaline elamisõigus. 

Tähelepanu tuleks pöörata ka 
sellele, et kohalikku volikogu saa-
vad valida ka 16-aastaseks saa-
nud elanikud. Esimest korda said 
16-aastased ja vanemad osaleda 
2017. aasta kohalikel valimistel. 

Oluline muudatus võrreldes 
eelmiste volikogu valimistega on 
ka see, et valimistel ei saa osale-
da Suurbritannia kodanikud, ku-
na Suurbritannia on Euroopa Lii-
dust lahkunud. 

Volikogu valimiseks peab ametlik elukoht olema linnas

Algab uus kooliaasta ja lapsed 
hakkavad pärast pikalt kodus 
õppimist ja puhkamist taas koo-
lis kohal käima. Mida teha, et 
koolis käimine oleks õpilaste-
le vähem stressirikas, ja kuidas 
vaimseid probleeme ära hoida?

Vastab psühhiaater Jüri Ennet

Koolitööle lisaks 
vajavad õpila-
sed tervis-
likku puh-
kust: öist 
rahulikku 
und, nä-
dalalõpu 
vabu päevi 
ning õpiaasta 
puhkust. Oluli-
ne on une-eelne ri-
tuaal – lastele muinasjutud, 
usklikule unepalve, lugeja-
le biblioteraapiline võte jne.  
Endale tuleks teha õppimise- 
ja puhkerežiim ja seda peab 
siis ka järgima, täitma. Piisa-
valt pikk uni on oluline, noor-
tel on see eakate omast pikem. 
Une arvelt ei tohi võtta minu-
titki vähemaks! 

Näiteks õppimisel tuleks te-
ha vahepause-puhkehetki ja 
siis võimlemisharjutust. Nii pa-
raneb aju verevarustus, para-
neb mälu. Harjutust võiks te-
ha ka õhtul enne uinumist. 
Näiteks ringutan-sirutan end 
pikalt üles, tõstes käed. Kõht 
tuleb tõmmata sisse, rind tõu-
gata ette, õlad taha, pea kuk-
lasse ja naeratus näole. Sel-
lele peaks järgnema lõdves-
tus – rahulikult painutus ette 
alla, kael-õlad peavad olema 
pingetest vabad. Pea rippugu 
pingevabalt nagu Tootsi maa-
kera nööri otsas, lõdvestub ka 
vööpiirkond. Nii lõdvestub ko-
gu keha, rahuneb psüühika ja 
rahunevad mõtted. Tagasi läh-
teasendisse lähen nii, et rullin 

end püsti ja sirutan end. Harju-
tuse eesmärk on keha ja mõt-
temaailma pingetest vabane-
mine, lõdvestumine ja hinge-
elu rahustamine. Alustada ta-

sub 3-5 korrast, sobiv kordus-
te arv tasub endale ise leida. 

Näites tasub teha viis kor-
da sirutust-painutust ja siis ku-
ni minut pausi. Ja selliseid see-

riaid 4-5. Kehaline treening va-
jab järjepidevust.

20% kogu organismi vere-
varustusest läheb normaalse 
ajutegevuse tagamiseks. Taoli-

sed harjutused aitavad oluliselt 
ajutööd parandada, sest para-
neb aju verevarustus. Aju va-
jab oma igapäevatöös korralik-
ku verevarustust ja veri peab 
olema hapnikuga rikastatud. 
Seetõttu ei tohi see olla siga-
retisuitsu, e-suitsu või kanepi-
suitsuga mürgitatud.

Sihipäraselt ei mõjutamine 
ja treenimine ja ka nt koolis 
õppimine aitavad ka mäluhäi-
rete vastu. Selleks on meil va-
ja tähele panna  kolme "E"-
d. Need on ennistamine ehk 
ravi, edendamine ehk tree-
nimine ning ennetamine ehk 
profülaktika.  Mäluhäireid on 
meil 101 protsenti. Ka noortel. 
Ja kellel täna veel ei ole, küll 
vanuse edenedes nad ikkagi 
tulevad, kui me enda vaim-
seid võimeid püsikindlalt ei 
edenda.  Potentsiaalne eel-
soodumus ju mäluhäireteks 
on igaühel olemas, võimalu-
si jätkub kõigile.

ENNET: Korralik uni ja 
liikumine aitavad õppida

Tallinn piirab 
septembrist 
öist alkoholi-
müüki
Tallinn piirab 
septembrist 
öist alkoholi-
müüki, va-
hendab BNS. 
Nädala sees ei 
tohi pealinnas al-
koholi müüa öösel kella 2-6 ja 
nädalavahetusel kella 3-7. Pea-
mine piirangu põhjus on hilistel 
kellaaegadel avatud klubid ja 
baarid, mis asuvad vahetult  
elurajoonide läheduses. "Tal-
linn jõudis selle otsuseni pärast 
kolmeaastast analüüsi, kuhu 
olid kaasatud nii elanikud kui 
ka ettevõtjad," märkis abilinna-
pea Aivar Riisalu.  

Lihtsustub 
MTÜ-de toeta-
mise kord 
Toetuse saajaga ei sõlmita 
edaspidi enam lepingut, tingi-
mused on välja toodud juba 
toetuse eraldanud asutuse juhi 
käskkirjas. Leping sõlmitakse 
vaid juhul, kui tegemist on väga 
suuremahulise üritusega ja tin-
gimusi on vaja täpsemalt regu-
leerida. Loobutud on piiran-
gust, et korraga makstakse 
välja kuni 3200 euro suurune 
summa. Vajaduse korral maks-
takse siiski toetus välja mitmes 
osas. Linn toetab tänavu mitte-
tulundusühinguid ligi 4,5 miljoni 
euroga, millest suurem osa lä-
heb spordiga seotud tegevuste 
toetusteks. Uus kord hakkab 
kehtima järgmise aasta 1. jaa-
nuarist. Info www.tallinn.ee/
est/Mittetulundus. 

 

Aita tuua Viru 
bussiterminali 
uued tablood!
Linna transpordiamet kuulu-
tas välja riigihanke Viru bussi-
terminali infotabloode ostmi-
seks, vahendas BNS. Pakkuja 
peab linnale infotablood müü-
ma, need paigaldama, ühen-
dama bussiterminali juhtimis-
süsteemiga ja pakkuma viie-
aastast garantiid, mille eest 
transpordiamet ei pea maks-
ma lisatasu. Hankeleping soo-
vitakse sõlmida kolmeks 
kuuks. Lepingu jõustumise 
eeldatav aeg on tänavu 1. ok-
toobril. Pakkumusi saab esita-
da 15. septembri hommikuni.

 

Osale kooliõpi-
laste kergejõus-
tikupäeval!
Spordiklubi Liider korraldab 
18. septembril algusega kell 11 
Audentese staadionil (Tondi 
84) 7-12-aastaste õpilaste 
kergejõustikupäeva Sügis 
Cup 2021. See toimub tüdru-
kutele ja  poistele kolmes va-
nuseklassis ning kavas on 60 
m jooks, kaugushüpe ja palli-
vise. Koolid peavad oma osa-
võtu registreerima 16. sep-
tembriks tel 502 1346. Võist-
lus on tasuta.

Korralikult puhates, magades ja liikudes saab õpitulemusi parandada ning masendust ära hoida. Scanpix

Kohalikel vali-
mistel saavad 
osaleda juba 
16-aastased 

noored.

Õpilased, õpetajad ja lapsevanemad saavad septemb-
rist nõuandetelefonilt psühholoogilist abi 
"Septembrist avame nõuandetelefoni kõiki-
dele – õpetajatele, lapsevanematele 
ja õpilastele. Arvestades, kui palju 
on koole, kus pole kooli-psüh-
holoogi, oleks vähemalt see 
võimalus septembrist ole-
mas," ütles koolipsühho-
loogide liidu esinaine Kar-
men Maikalu.

Nõuandeliini eestikeelne 
number 1226 vastab 1. sep-
tembrist esmaspäevast ree-
deni kl 16-20 ning venekeelne 
number 1227 teisipäeviti kl 16-
20. Kõnedele vastavad koolipsüh-
holoogi kutsetunnistusega kogemus-
tega psühholoogid. Eelmisel õppeaastal 

oli vaid 46%-l koolidest psühholoog.  
"Kui mõelda sellele, et seadus üt-

leb, et peab igal pool olema, 
siis tegelikult oleme kehvas 

seisus," selgitas Maikalu.
Praegu on seoses ko-

roonaga vaimse tervise 
probleemidest räägitud 
rohkem kui kunagi va-
rem. "Kolmandik lastest 
kinnitavad, et nad on 
kogenud depressiooni," 

ütles Maikalu. "Kolmandik 
teismelistest ütlevad, et 

nad on ennast lõikunud. See 
teema on olnud väga terav juba 

varemgi."

Kohalikud valimised on tänavu 17. oktoobril.
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ARNOLD RÜÜTEL: Unistan, et sõidan  
tunneli kaudu Soome pealinna tervitama
"Kui putš kuulutati välja, siis tuli minu juurde Leningra-
di sõjaväeringkonna asetäitja, kes teatas, et tema on 
nüüd Eestimaa valitseja," meenutas 30 aasta taguseid 
sündmusi toonane Ülemnõukogu esimees Arnold Rüü-
tel (93). "Kinnitasin talle, et Eesti on vaba riik ega allu 
tema nõudmistele." 

Eesti valib endale uut presi-
denti ning samas avatakse ko-
he-kohe rahvale ka taasiseseis-
vumist meenutav lauluväljaku 
külastuskeskus. Sel puhul rääkis 
Pealinn Eesti presidendi ja taas-
iseseisvumise juhtfiguuri Ar-
nold Rüütliga Eesti minevikust, 
olevikust ja tulevikust.

Mille  üle tänases Eestis  uh-
ke olete?

Neid asju on päris palju. Olen 
uhke meie arvutiteaduse edu-
sammude üle. Oli rõõm lugeda 
meie õpilaste PISA testi rahvus-
vahelisi tulemusi. Olin väga rõõ-
mus, et suutsime olümpiamän-
gudel medaleid võita. Elan ala-
ti kaasa meie põllumeestele, eri-
ti piimakarja kasvatajatele, kes 
on kõrget tunnustust leidnud.

Kas on mõni sündmus või ka 
objekt, mille saabumist või  
valmimist ootate või tahaksite 
tingimata oma silmaga näha?

Unistamine on inimloomu-
sele omane. Soovin, et sõidak-
sin läbi tunneli Soome pealin-
na tervitama. Meil on suurte ko-
gemustega kaevurid, kes teek-
sid selle tunneli rajamise kiires-
ti teoks. Kaevandamisel saadud 
graniit kuluks marjaks ära meie 
teedeehitajatele.

Teiseks soovin, et põlisrahva 
elujärg jätkuks ka kõige kau-
gemates paikades, sh saartel. 
Meie kõige kaunimad paigad ei 
peaks saama rikaste  välismaa-
laste omandiks. 

Osa noori läheb küll linnast 
maale elama, teisalt süveneb 
siiski linnastumine. Kas on pa-
ratamatu, et elu koguneb Tal-
linna, või saaks ka maaelu kui-
dagi ergutada? Kuidas?

Arvan, et see ei ole parata-
matu. Ei ole kahtlust selles, et 
meie maaelu saab ergutada ja ää-
remaastumist ohjeldada. Omal 
ajal pakkusime välja nn ERA-
RE programmi. ERARE mõte 
oli anda noortele maad ja va-
hendeid oma kodu asutamiseks 
soodustingimustel. Seda ei ha-
katud realiseerima.

Peale kuupäeva on oluliste ot-
suste puhul tähtis ka kellaaeg, 
mil need vastu võtta. Miks saa-
bus meie vabadus alles hilisel 
õhtutunnil, mõni minut pärast 
kella 23?

Ei ole kahtlust, et meie vabaks 
saamisel olid otsustava tähtsuse-
ga meie rahva meelsus ja meie 
vedurite informeeritus. Ülo Nu-
gisel olid oma infoallikad ja 
minul oli küllalt üksikas-
jalik ülevaade sündmus-
te kulgemisest Mosk-
vas. Siit ka meie taas-
iseseisvumise ajasta-
mine hilisemale öö-
tunnile.

Ajas kulgevad 
kulgevaid protsesse 
võrreldakse tihti ron-
gi liikumisega. Olid ve-
durid, olid vagunid, olid 
ka pidurid, kes nägid meie 
tulevikku hoopis teistsugusena. 
Suutsime oma eesmärgi saavu-
tada – olla taas vabad ja pere-
mehed omal maal. 30 aastat on 
piisav aeg, et anda esialgne hin-
nang meie taasiseseisvumisele.

Tänaseks on peale kasvanud 
uus põlvkond vedureid, kelle 
sünniaasta jääb pärast 1991. 
aastat. Oleme jõudnud sinna, 
kus riigi juhtimise on üle võt-
nud elukutselised poliitikud. De-
mokraatia on väga õrn riigiva-
litsemise vorm. Ega ilmaasjata 
olnud meie esimese iseseisvuse 
ajal riigikogu põhiliselt juristi-
de pärusmaa. 1991. aastal vali-
sime taas demokraatia ehk rah-
vavalitsuse meie riigivormiks. 
229 aastat tagasi kirjutas Jean 
Jacques Rousseau oma traktaa-
dis “Ühiskondlikust lepingust 
ehk riigiõiguse põhiprintsiibid” 
järgmist: “Ükski teine riigivõim 
pole kodusõdadele ja sisemistele 
rahutustele nii aldis kui demo-
kraatia. Seepärast peab iga ko-
danik kordama endale iga päev 
oma südamepõhjas: parem oht-
lik vabadus, kui rahulik orjus.” 
Raamatu levitamine keelati ko-
he ära. Hoiame siis kõik meie 
kättevõidetud vabadust.

Olete läbi elu paistnud silma 
tugeva tervise poolest. Kuidas 
on rahva tervis muutunud 30 
taasiseseisvuse  aasta jooksul?

Eks minu tervist on aastate 
jooksul ka korduvalt proovile 
pandud. Olen üle elanud lae-
vahuku, sattunud tõsisesse au-
toavariisse jne. Tänu arstidele 
olen nendest olukordadest välja 
tulnud. Julgen enda kohta öel-
da, et tunnetan oma organis-
mi päris hästi. Kui mingi häda 
hakkab endast märku andma, 
püüan leida abi enne, kui see 
krooniliseks läheb. Meie ajal 
nimetame seda tervisehädade 
ennetamiseks. Meditsiini areng 
eriti viimastel aastakümnetel on 
meile palju rõõmu valmistanud. 
Paljud tervisehädad, mis varem 
loeti ravimatute hulka, on nüüd 

ravitavad, kui neid muidugi õi-
gel ajal diagnoosida.

Piirid tulevad paljudel juh-
tudel ette, kui erijuhtude ravi-
meetodid on väga kallid. Siin 
ei piisa alati riigi abist. 

Mis puutub meie rahva tervi-
sesse, siis minu teada on see 30  
iseseisvusaasta jooksul oluliselt 
paranenud. Seda kinnitavad ter-
vena elatud aastad ja keskmise 
eluea pikenemine. Kuid teha on 
veel väga palju.

Milline oleks  Eestile hea 
president?

Minu vastus on lühi-
ke: selline, kelle valib 
Eesti rahvas.

Kui te kujutaksite 
30-aastaseks saa-
nud Eestit inime-
sena, siis mida te 
talle praeguse juu-

beli puhul soovik-
site?
See puudutab meie 

nooremat põlvkonda ja 
ma soovin neile õnne ja ter-

vist ja jõudu seista meie vaba-
riigi ja tema tuleviku eest.  
Et meie keel ja kultuur säi-
liks ja noored annaksid sel-
leks oma osa. Oleme suut-
nud seda teha seni ja suu-
dame ka edaspidi. Kui me 
tahame oma iseseisvust hoi-
da ja riiki säilitada, siis on 
see paratamatu. 

Millised üleminekuaja  sündmu-
sed  aastatel 1988-1991 olid tei-
le inimlikult kõige keerulisemad 
ja raskemad?

Sündmusi, keerulisi ja ras-
keid, oli tõesti väga palju. Aga 
ma eraldaksin sellest suve-
räänsusdeklaratsioo-
ni vastuvõtmise 
(16. novemb-
ril 1988 
– toim). 
Nõuko-

gude Liit kavatses muuta oma 
põhiseadust. Olin korduvalt väl-
ja kutsutud, ja seda veel oktoobri 
viimastel päevadel, kui igas Bal-
ti riigis käisid poliitbüroo liik-
med. Minuga nad ei kohtunud, 
kuid olin loomulikult informee-
ritud sellest, mis toimus. Aga 
mind kutsuti Moskvasse, kus 
olid kohtumised Ülemnõukogu 
esimehega. Kuna ma ei nõustu-
nud oma seisukohtadest  taga-
nema, siis saadeti mind  ideo-
loogiasekretäri juurde. Tema ei 
ähvardanud esialgu, kuid samal 
ajal kutsus Gorbatšov ta enda 
juurde ja seal toimus nõupidami-
ne teiste poliitbüroo liikmetega. 
Kerkis üles küsimus, et on vaja 
mind kõrvaldada ja Eestisse mit-
te tagasi lasta, et ei oleks või-
malik suveräänsusdeklaratsioo-
ni vastu võtta. Kuid teatavasti 
seda otsust  siiski õplikult vas-
tu ei võetud ja ma sõitsin Tal-

linna tagasi.  Esitasimegi selle 
küsimuse, saime ka hääled ja 
suveräänsusdeklaratsiooni vas-
tu võetud. Alles järgmisel aas-
tal järgnesid sellele Läti ja Lee-
du ja mõned teised liiduvabarii-
gid. Kõige viimane vabariik, kes 
võttis sarnase otsuse vastu, oli 
Kõrgõzstan 1990. aastal.

Sisuliselt sellest algas Nõu-
kogude Liidu lagunemine. Ja 
see pani Nõukogude Liidu ja 
ka Venemaa rahvusvaheliselt 
eriolukorda.

Mis oli ikkagi see, mis teile 
aastatel 1988-1991 jõudu andis, 
et edasi minna?

Ma arvan, et jõudu andis 
meie rahva tahe Eesti iseseis-
vus, omariiklus taastada. Tund-
sin seda paljudel juhtudel Ees-
timaa rahvaga kohtudes. Ja ma 
seisin selle eest, et see tahe rea-
liseerida.

Olete varem öelnud, et teil ja 
teie perekonnal puudus plaan 
B juhuks, kui vabadust ei oleks 
taastatud. Kas teil siiski oli tur-
valisuse kaalutlustel võima-
lust dokumente peita või kuski-
le varjuda?

Tõesti, see küsimus oli päe-
vakorras, et mida teha. Selles 
olukorras tehti mulle mitu ette-
panekut, et kui ma tahan põge-
neda või  varjuda, et nad aita-
vad minu perekonnal seda teha. 
Kuid see oli küllalt ebareaalne, 
sest organid oleks leid-
nud mind igal juhul 

Mari Torga
mari.torga@ 
tallinnlv.ee

"Meie haridussüsteem 
on üks parimaid maail-
mas, meie ülikoolid on 
maailma parimate hul-
gas," rõõmustab 
Rüütel. "Ja kui palju 
medaleid on Eesti 
sportlased juba 
aastaid toonud! 
Võrreldes teiste 
endiste liiduva-
bariikidega on 
Eesti koos Läti 
ja Leeduga 
üks esimesi 
ja oluliselt 
kõrgemale 
tasemele 
jõudnud 
oma ma-
janduse 
arengu 
korralda-
misel." Sv
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Olen üle elanud 
laevahuku ja  

sattunud tõsisesse 
autoavariisse.
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Priit Liiviste
priit.liiviste@tallinnlv.ee

Lauluväljaku külastuskes-
kuse väljapanekus on näi-
teks kõik öölaulupeod läbi 
käinud punkari teksatagi ja 
Urmas Alendri koduigatsu-
se tõttu lõhki löödud kitarri 
osa. Keskus ootab külasta-
jaid 31. augustist.

Külastuskeskus jutustab laul-
va revolutsiooni, laulupidude ja 
lauluväljaku lugu. "Lauluvälja-
kul on külastuskeskuse rajami-
sest unistatud kaua ning olen 
väga rahul, et just Eesti taas-
iseseisvumise 30. aastapäeva 
saabudes oleme selle reaalsu-
seks teinud. Toome külastaja-
teni laulva revolutsiooni, lau-
lupidude ja lauluväljaku loo. 
Mil viisil need kõik üksteisest 
erinevad ning mil viisil on ühi-
sed. Kindlasti aga ei tohi jääda 
see külastuskeskus ühele koha-
le paigale, vaid peab pidevalt 
avastama, arenema ja kasva-
ma," ütles lauluväljaku juhata-
ja Urmo Saareoja.

Esimene osa rajatavast kes-
kusest, mäel asuv ja tudengi-
te võistlustööna valminud pa-
viljon Aste avati juuni keskel. 
Põhiline näitusepaik asub aga 
laulukaare siseruumides kokku 
350 ruutmeetril.

Punkarid hoidsid korda
Taasiseseisvumine on külas-

tuskeskuse põhiteema pildis ja 
helis. Näiteks aitavad riigi taas-
sündi meenutada intervjuud. 
Kuraator Risto Lehiste sõnul 
on väljapanekul nn muusika-
liste revolutsionääride meenu-
tused ja videod. Ivo Linna, Tõ-
nis Mägi ja Justamendi kõrval 
meenutavad 30 aasta tagust ae-
ga ansambel Vanaviisi, Henry 
Laks jpt. "Palju isamaalisi lau-
le on Rujalt ja Urmas Alend-
rilt," lausus Lehiste. "Väljapa-
nekute hulgas saab muuhulgas 
näha ka Alendri kitarri pingu-
tite pead. Kitarri enda lõi Ur-
mas Rootsis vihaga puruks – 
kahjutundest, et oli sunnitud 
Eestist ära olema. Koduigatsus 
oli nii suur. Nagu ta ise ütles: 
kurat võtaks, ma armastan se-
da riiki!"

Keskuse töötajad kogusid ini-
mestelt taasiseseisvumisega seo-
tud esemeid, mida saaks väljapa-
nekus näidata. Nii lisandus ko-
gusse näiteks kõikidel öölaulu-
pidudel osalenud punkari tek-
satagi. "Kui vanalinnapäevade 
ajal noored punkarite eestvõt-
tel linnasüdames laulma hak-
kasid, paisus rahvahulk seda-
võrd suureks, et vanalinnapäe-
vade korraldajad suunasid nad 
lauluväljakule," rääkis Lehiste. 
"Seal oli ruumi ja seal saadi ra-
hulikult oma laule laulda. Too-
nane puhkeparkide direktsiooni 
direktor Rita Mägar võttis nad 
heal meelel vastu. Poolpimeda 
laulukaare alla saadeti noorte-
le eeslauljaks ansambel Rodeo, 
kes samuti meeles pidamist vää-
rib. Punkarid, keda peetakse ka 
igasuguse riigikorra vastasteks 
ja anarhistideks, panid korraks 
oma egod riiulisse, aitasid öölau-
lupidusid käima tõmmata ja sa-
mas ka lauluväljakul korda hoi-
da. Sündmusi jälgiti teraselt ja 
igasugused joomingud või pu-
delilõhkumised andnuks alust 
spontaansed kogunemised laiali 
ajada. Kord oli majas!"

Külastuskeskuses teadusju-
hina tööle asuv ajaloolane ja õi-
gusteadlane, endine Põhja-Tal-

linna linnaosa juht Peeter Jär-
velaid rääkis, et väljapanekuks 
koguti materjale kolmekümne 
aasta tagusest ajast. "Praegu pa-
kuvad inimesed neid juba ise. 
See on põnev, kui keegi ütleb, 
et tal on selline haruldane asi, ja 
keegi teine, et tal on veel harul-
dasem asi jne. See keskus aitab 
materjale ja mälestusi päästa. 
Oleme rääkinud ka 20. augus-
ti klubiga, et nemad hoiaks osa 
oma materjale meil. Et nad an-
naks oma publikatsioonid koos 
nii-öelda autogrammidega mei-
le. Võib-olla tuleksid siia oma 
tähtpäevadel ja nii edasi. Kõik 
on väga positiivselt vastu võe-
tud. See kõik elavdab ekspo-
sitsiooni. Näen sellel keskusel 
suurt perspektiivi." 

Haridusprogrammid  
õpilastele

Külastuskeskus hakkab pak-
kuma haridusprogramme õpi-
lastele, korraldama näitusi ning 
kohtumisõhtuid laulupidude ja 
laulva revolutsiooni sangarite-
ga. "Plaanis on, et rääkida lä-
bi haridusministeeriumiga ja 
Tallinna haridusametiga. Meil 
on ju kooliprogramm ja kooli-
programmis on kõik need va-
jalikud teemad olemas," lausus 
Järvelaid. "Vaadates seda eks-
positsiooni,  kuhu on palju in-
vesteeritud ja mis on hästi teh-
tud... oleks fantastiline, kui lap-
sed saaksid teatud osa ajaloo ja 
ühiskonnaõpetuse ainetest lä-
bida siin. Me saame õpetajate 
koolitust anda selles keskkon-
nas. Kõik see peabki kujunema 
niimoodi, et noortele ei oleks 
siia tulemine sundus."

Keskuses saab kuulata ka 
nö ajamasinaga tehtud kõne-
lusi, näiteks eri sajandite vest-
luskaaslasi. "Omavahel peavad 
dialoogi esimesel üldlaulupeol 
1869. aastal Tartus esinenud 
mees ja Tallinna lauluväljakul 
1988. aasta laulva revolutsiooni 
esindaja," ütles  Saareoja. "Tu-
ristile, kes pole kunagi laulu-
peol käinud ja laulval revolut-
sioonil osalenud, annab neist 
päevist tunde kätte üks näi-
tuse põhiekspositsioone – ela-
muste sein. Elamuste seina ees 
tekib ruumiline taju, nagu sei-
saksid ise lauluväljaku ja sünd-
muste keskel. Nii saab näiteks 
viit isamaalist laulu kuulata."

Linnapea Mihhail Kõlvart 
tõdes, et lauluväljaku külastus-
keskus pakub võimalust meenu-
tada kõiki toonaseid sündmusi. 
"Laulupidude traditsioon on la-
hutamatu osa meie kultuurist, 
ajaloost ja rahvuslikust identi-

teedist," ütles ta. "Kuid lisaks 
sellele, et Tallinna lauluväljak 
ja laulukaar on laulupeo süm-
bolid, on see paik olnud tunnis-
tajaks ka meie lähiajaloo pöör-
delistele hetkedele."

ARNOLD RÜÜTEL: Unistan, et sõidan  
tunneli kaudu Soome pealinna tervitama

Lauluväljaku külastus-
keskus jutustab laulva 
revolutsiooni lugu

Oli võimas vaatepilt, kuidas  
järsku eikusagilt läks suur  
rahvahulk Toompeale

Irina Raud, 
Tallinna peaarhitekt ja abilin-
napea aastatel 1989-1991

Putši aeg oli nii keeruline. 
Ma pidin terve öö valves 
olema, mulle helistas kodu-
kaitse juht Andrus Öövel ja 
ütles, et Männikul tahavad 
intrid rünnata. Mõtlesin, et 
mis ma nüüd teen. No kust 
mina tean? Aga püüame 
vastu seista!

Sain linnapea Hardo Aas-
mäe käest ümbriku, kus oli 
kirjas, mida ma pean siis te-
gema, kui mind arreteeritak-

se. Kui 
olukord ju-
ba muu-
tus, andsin 
ümbriku taga-
si. Nii et ma ei saanudki tea-
da, mis ma tegema oleks pi-
danud. Kui Savisaar kutsus 
kõiki Toompeale, seisime 
Hardoga linnavalitsuse trepi-
kojas, vaatasime, kuidas kor-
raga eikuskilt tuli rahvas tä-
navatele. Kõik läksid Toom-
peale. See oli võimas!

Selline keskus on oluline, 
tulen ka vabal ajal tagasi ja 
vaatan rahulikult kõik üle.  

Tankistid Moskvas  
olid kui oma inimesed
Igor Gräzin, 
NSV Liidu rahvasaadik aasta-
tel 1989-1991  

Olin taasiseseisvumise ajal 
Moskvas, kus olukord ei paist-
nud nii hirmus kui Tallinnas. 
Moskvas Kutuzovi prospektil 
on kolm sõidurada ühes suu-
nas, kolm teises. Seal tundub 
tank lihtsalt üks tikutops liiklu-
se keskel, ei midagi erilist.  Ma 
ei ole enne ega pärast näinud, 
et tank jääks punase tule taga 
seisma.

Läksin tankistide juurde jut-
tu ajama. Tankist tõmbas luugi 
lahti ja ma küsisin, kust te ole-
te. Ta vastas, et Kantemiri-ni-
melisest tankidiviisist. Mina 
olen vanemleitnant ja  
reservohvitserina olin kirjas 
just Kantemiri diviisis. 

Küsisin, kas kolmanda pa-
taljoni söökla on veel alles, et 
meie ajal see lagunes. Suhe 
selle tankistiga oli kohe hoopis 

teistsugu-
ne, ikkagi 
oma ini-
mene. Ne-
mad sattusid 
ka Moskvasse 
vastu oma tahtmist ja nüüd 
tuli inimene, kes teab, kustko-
hast nad on. Oli täiesti selge, 
et kogu see putš kukub väga 
kiiresti läbi, sellepärast et neil 
puudus igasugune rahva toe-
tus. Tankistidele ei olnud ka 
mingisugust normaalset käs-
ku antud, mida teha. Nad ei 
teadnud, mis juhtuma hakkab. 
Sajad tuhanded inimesed olid 
väljas, kui Jeltsin luges tanki-
tornist ette deklaratsiooni, mil-
lega ta saatis hunta "kukele".  

Eestis tundsid sõjaväelased 
ehk rohkem, et nad on kuidagi 
millegi eest väljas. Moskvas oli 
asi lihtsalt jabur. Ma olen ise 
näinud, kuidas seal käidi neile 
leiba toomas, sest poisid pol-
nud mitu päeva süüa saanud.

Keskuses saavad nii suured kui väikesed külasta-
jad kuulata ja vaadata lauluväljaku ja sellega seo-
tud tuntud inimeste lugusid.  Aleksandr Gužov

üles.  Minu ennetav tegevus 
seisnes selles, et ma ei kirjuta-
nud  märkmikutesse oma tege-
miste kohta mitte midagi. See 
oleks olnud tõestusmaterjal, kui 
oleks mind karistama hakatud. 
Ja täpselt samuti oli minu sõnas-
tus mu tegevustes mõõdetud, ta-
sakaalustatud, aga eesmärgikin-
del, ning selle nimel ma tegut-
sesin.  Nii et niimoodi möödu-
sidki need ajad.

Mille poolest erinevad 30 aas-
ta tagused soovid tänaste ees-
timaalaste soovidest ja eesmär-
kidest?

Kahtlemata oli üks eesmärk 
Eesti riigi taastamine tõesti rea-
liseerida ja samas üles ehitada 
riik, mis on teovõimeline. Ja ma 
usun, et Eesti on suutnud seda 
teha. Meie haridussüsteem on 
üks parimaid maailmas, meie 
ülikoolid on maailma parimate 
hulgas.  Ja kui palju medaleid 
on Eesti sportlased juba aastaid 
toonud! Võrreldes teiste endis-
te liiduvabariikidega on Eesti 
koos Läti ja Leeduga üks esi-
mesi ja oluliselt kõrgemale ta-
semele jõudnud oma majandu-
se arengu korraldamisel. Selles 
mõttes võime rõõmu tunda. Ol-
gugi et täielikuks rahuloluks ei 
ole põhjust, sellepärast et kõike 
on võimalik veel paremini teha.

Kas enne 1991. aasta 20. au-
gusti hilisõhtust hääletust 
Ülemnõukogus ei olnud siiski 
kahtlust hinges, et võib-olla ei 
saada vajalikke hääli kokku?

Oli küll. Ma kohtusin eri po-
liitiliste rühmituste esindajate-
ga. Ma püüdsin neid veenda, et 
kindlasti on vaja see otsus vas-
tu võtta. Seda vaatamata asja-
olule, et Stockholmis tegutse-
va välis-Eesti valitsuse esinda-
ja rääkis minuga pikemalt, pak-
kudes, et minule antakse Eesti 

Vabariigi juhi positsioon, mi-
na komplekteeriksin siis va-
litsuse jne. Ma kategoorili-
selt keeldusin sellest. See 
oleks loomulikult tähenda-
nud jõu kasutamist Mosk-
va poolt, see on üks asi. 
Ja segadust võib-olla po-

liitilisel tasandil erineva-
te poliitiliste jõudude vahel. 

Nii et  ma jäin enda seisuko-
hale kindlaks. Nende poliitilis-
te jõududega, kes olid kujune-
nud juba selleks ajaks, leppisi-
me kokku. Nii et lootus oli ik-
kagi, et me kindlasti need hää-
led saame. Ja saimegi.

Millised kriitilisemad hetked ja 
ohud meenuvad teile 30 aasta 
tagustest augustipäevadest?

Eks kõikvõimalikke ohte oli 
väga palju. Teatavasti salvesta-
ti kõik telefonivestlused. Selle 
tõttu pidasime Eesti omariik-
lusest rääkivad mõttevahetu-
sed sageli roosiaias. Jalutasime 
seal ja vestlesime, sest linte ei 
olnud ja distantsil ilmselt ka ei 
lindistatud.

Aga kui putš kuulutati väl-
ja, siis tuli minu juurde Lenin-
gradi sõjaväeringkonna asetäit-

ja, kindral, koos 7-8 ohvitseri-
ga. Ohvitserid jäid koridori sek-
retäri juurde. Kindral tuli mi-
nu tuppa, meil oli pikem jutu-
ajamine, samal ajal olid saalis 
maavanemad. Ja mina vestle-
sin kindraliga, kes teatas, et te-
ma on nüüd Eestimaa valitseja, 
et temale on sellised ülesanded 
antud. Ma keeldusin kategoo-
riliselt tema nõudmistele järe-
le andmast.  Kinnitasin talle, 
et Eesti on vaba riik. Niimoo-
di meie vestlus lõppes, aga tea-
tavasti sõjaväe suuremad üksu-
sed saadeti ikkagi  Pihkvast tee-
le  Eestimaa territooriumile ja 
Tallinna peale. 

Kas te magada saite 20. augus-
tile eelnenud ja järgnenud öö-
del?

Võib-olla mõned tunnikesed, 
sest ega tõesti puhkamiseks ae-
ga polnud, ja kui saigi koju min-
na, ega uni ei tulnud lihtsalt. 
Saime olla ootevalmis kõigiks 
ohtudeks.

Meil on kuulda olnud arvamu-
si, et Nõukogude Liit oleks nii 
või teisiti lagunenud ja vabadu-
se oleksime saavutanud igal ju-
hul.  Kuidas teie sellist seisu-
kohta hindate?

Nõukogude Liidu lagune-
mine ei olnud sel ajal reaal-
ne, sest loodeti Gorbatšovile. 
Teised suurriigid lootsid, et te-
ma demokratiseerib Nõukogu-
de Liidu ja et teda on vaja toe-
tada selles. Meie tegevus aga ei 
leppinud nende programmidega, 
mis olid Gorbatšovil juba rea-
liseerimisel Nõukogude Liidus. 
Need tõesti uuendasid Nõuko-
gude Liidu korda, aga see ei 
tähendanud veel, et Nõukogu-
de Liidust oleks saanud demo-
kraatlik ühiskond. Ja sellepärast 
oli meie tegevus siiski suunatud 
eesmärgile taastada oma riik.

Millised rahvuslikud muudatu-
sed te laulva revolutsiooni ajal 
sisse seadsite?

Toona sai kokku pandud aka-
deemiline nõukogu, kuhu kuu-
lusid 15-16 eri eluala esinda-
vad juhtivad teadlased, Teadus-
te Akadeemia president sealjuu-
res. Akadeemiline nõukogu is-
tung oli neli korda aastas, see 
tegi kokkuvõtteid Eesti arengust 
ja sotsiaalmajanduslikest prob-
leemidest. Et kõik kodanikud 
saaksid oma arvamust avalda-
da, oli loodud ühiskondlike or-
ganisatsioonide esindus, kuhu 
võis saata oma ettepanekuid. 
Komisjon või nõukogu arutas 
kõik need asjad läbi, siis esi-
tati need Ülemnõukogu Presii-
diumile ja arutati akadeemilise 
nõukoguga läbi. 

Kas Eesti vabadus on praegu 
heades kätes?

Ma usun, et me oleme saa-
vutanud küllalt hea taseme võr-
reldes maailma teiste riikidega 
ja arvestades seda kõike, mis 
meie rahval on tulnud üle elada.
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Pealinn vestles Eesti taasise-
seisvumise 30. aastapäeva pu-
hul Heinz Valguga, et pärida, 
millisena tema Eesti vabaduse 
taastulekut mäletab.

Kuidas saabus teie jaoks 19. au-
gust 1991? Kuidas saite teada, 
et suures Nõukogude riigis on 
riigipööre juhtunud?

Ma olen varajane tõusja. 
Maarika ja lapsed magasid, mi-
na aga keerasin teleka lahti, et 
uudiseid jälgida. Aga sealt tu-
li vaid "Luikede järve" muusi-
ka ja valged baleriinid hüppa-
sid. Mu kogemus ütles, et kui 
kesktelevisioon etendab niisu-
gusel ebaharilikul ajal "Luike-
de järve", siis on riigis midagi 
juhtunud. Varem oli see tähen-
danud isakeste surma. Esimest 
korda mängiti mitu päeva "Lui-
kede järve", kui Stalin suri. Ma 
olin siis koolipoiss ja mäletan 
seda hästi. Ja kui surid Andro-
pov ja Tšernenko, mängiti sa-
muti "Luikede järve", enne kui 
siis rahvale teatati, et niisugu-
ne traagiline juhtum on juhtu-
nud, meie päike loojunud ning 
meie suur juht ja õpetaja sur-
nud. Ja niimoodi ma mõtlesin 
ka esimese raksuga, et no kes 
see siis võib olla. Gorbatšov oli 
noor ja tugeva tervisega mees, 
arvasin et võib-olla mõni te-
ma asetäitja on lahkunud. Ma 
ei osanud mõeldagi, et seal on 
riigipööre. Ja siis keerasin te-
leri kähku Soome kanali pea-
le. Seal kaks onu arutasid, kas 
Soome peaks uut Nõukogude 
Liidu võimu kohe tunnustama.  
Soome poliitika lõi ka niisugu-
sel hetkel välja. Siis mul plahva-
tas pähe, et Moskvas on toimu-
nud riigipööre. No siis hakkas 
asi juba liikuma, siis juba tuli 
Eesti raadiost vajalikku infot ja 
ühel hetkel oli see kamp ka te-
leekraanil. Pika laua taga istus 
seal üks tosin mornide nägude-
ga meest, tülpinud ja väsinud. 
Mõned tukkusid käsi põsakil, 
mõnel käed värisesid. Need olid 
siis nüüd need kuulsad riigiku-
kutajad. Ja kui ma seda kam-
pa vaatasin, siis minus tekkis 
kohe tunne, et need mehed ei 
suuda midagi teha. Nad mõt-

levad ainult hapukurgi ja 100 
grammi peale ja nende näge-
mus kaugemale ei ulatu. See 
andis jah, enesekindlust, et see, 
mis nüüd seal Moskvas toimu-
ma hakkab, et see võib keera-
ta Eestile kasulikuks. 

Kuivõrd üksmeelel olid Eesti 
poliitikud selles, et just nüüd oli 
õige aeg taasiseseisvumiseks? 

Eestlaste hulgas puudus üks-
meel. Taasiseseisvumiseks oli 
vaja minimaalselt 53 häält. Aga 
lõhe oli nii suur, et me poleks 
saanud vajalikke hääli kokku. 
Seal oli eri põhjuseid. Oli neid, 
kes juba valmistusid läände põ-
genema hirmust, et stalinistlik 
võim taastatakse. Oli neid, kes 
valmistusid põranda alla mi-
nekuks, et seal uue diktatuu-
ri vastu võitlema hakata. Suur 
osa oli neid, kes ütlesid, et ei 
maksa tormata. Võtame asja 
rahulikult, vaatame, mida see 
uus võim teeb. Mina olin selle 
poolt, et putši ajal tekkinud või-
muvaakumit tuleks nüüd kind-
lasti iseseisvumiseks ära kasu-
tada. Gorbatšov oli ju läänerii-
kide suur lemmik, kelle võimul-
olekut nad kõik igati toetasid. 
Kui tema oleks võimule jäänud, 
siis oleks meil olnud raske asju 
ajada. Samal ajal oli osa Eesti 
poliitikuid üldse iseseisvumi-
se vastu, nad ei soovinud, 
et Ülemnõukogu selli-
se otsuse vastu võ-
taks. Nii arvasid Il-
lar Hallaste, Mart 
Laar, Kaido Kama 
jt. Nende meelest 
oli Ülemnõukogu 
ebaseaduslik oku-
patsiooniorgan, kes 
ei tohtinud Eesti ise-
seisvusega üldse tege-
leda. Mart Laar hüüdis-
ki ühel koosolekul 19. au-
gustil väga dramaatiliselt, et 
ärge jumala pärast iseseisvusot-
sust vastu võtke, sest kui te se-
da teete, ei tunnusta seda üks-
ki lääneriik. 

Kuidas saite siiski kindlad olla, 
et Ülemnõukogul on rahva ja 
lääneriikide toetus?

Pärast meie iseseisvusrefe-
rendumit kinnitasid Euroopa 
ühenduse välisministrid, et Ees-
ti Vabariigi Ülemnõukogu on 
pädev langetama otsust Eesti 
riikliku staatuse kohta. Põh-
jus oli, et Ülemnõukogu vii-
mane koosseis ei olnud määra-

HEINZ VALK: Osa eestlastest rahvasaadikuid 
olid jonnakalt iseseisvumise vastu
"Kui ma telerist tukkuvaid riigikukutajaid vaatasin, 
tekkis mul kohe tunne, et need mehed ei suuda mida-
gi teha. Nad mõtlevad ainult hapukurgi ja saja gram-
mi peale ja nende nägemus kaugemale ei ulatu," mee-
nutas Eesti taasiseseisvumist selle üks juhtfiguure, 
kunstnik Heinz Valk (85). "Kui aga iseseisvumise hää-
letuseks läks, lahkus Kaido Kama saalist, öeldes, et 
tema seda jama kaasa ei tee. Mart Laar hüüdis veel 
enne kuskil istungil dramaatiliselt, et ärge jumala pä-
rast iseseisvusotsust vastu võtke."

tud kompartei poolt nagu kõik 
eelnevad Ülemnõukogud, vaid 
vabalt valitud. Aga nemad aja-
sid ikka oma jonni, sest Eesti 
Kongress oli oma esimesel is-
tungjärgul 90. aastal vastu võt-
nud otsuse, et nendel on ainu-
õigus otsustada Eesti iseseisvu-
se üle, mida Ülemnõukogul ei 
ole. Ja nad pöördusid selle tõttu 
ka ametlikult Nõukogude Lii-
du keskvõimu poole alustamaks 
läbirääkimisi Eesti iseseisvuse 
taastamiseks ja okupatsiooni-
vägede väljaviimiseks. Mosk-
va ei reageerinud sellele isegi 
ühegi köhatusega sest Moskva 
silmis oli Eesti Kongress rahva-
liikumine, mitte riigivõimuor-
gan. Riigivõimuorgan on Ülem-
nõukogu. Eesti Kongress ei saa-
nud Eesti iseseisvust taastada, 
kuna tal puudus selleks maa-
ilmalt antud pädevus. Samas 
Ülemnõukogu ei saanud seda 
oma meeste jonni tõttu teha. 

Kuidas meil õnnestus kõhklejate 
ridu hõrendada?

No need kõhklejad, kes ei 
tahtnud kiirustada, nägid, et 
meie tähtsaim liitlane Jeltsin 
peab sitkelt vastu. Teda tahe-
ti ju arreteerida ja maha lasta, 
kuid ta ei hoolinud isegi tema 
vastu Vene NFSV Ülemnõuko-
gu hoone poole saadetud tan-
kidest ja erariietes KGB spets-
väeosadest. Teda asusid kaits-
ma kümned tuhanded mosk-
valased, seistes elusa müüri-
ga Ülemnõukogu hoone ees. 
Tankistid keeldusid selle rah-
vamassi hulka tormamast. See, 
et Jeltsin püsis võimul, kergen-
das nende kõhklejate seisukoh-
ta. Nad nägid, et asjad võivad 
ikkagi positiivses suunas arene-
da, ja hirm hakkas seetõttu ta-
sapisi murenema. Meie spiiker 
Ülo Nugis käis pidevalt uuri-
mas erinevates fraktsioonides, 
millised meeleolud seal on, kui 
palju on seal iseseisvuse otsuse 

toetajaid. Nende arv tasa-
pisi kasvas, kuid 19. au-

gusti õhtuks ei olnud 
ikkagi neid veel nii 
palju, et oleks või-
malik Ülemnõuko-
gu poolt sellist ot-
sust üldse menet-
lusse võtta. 

Milliseid repressioone 
võis liidumeelsetelt või-

mudelt karta?
1991. aasta 19. augus-

ti õhtu eel maandus Tallin-
na lennuväljal Nõukogude ar-
mee transpordilennuk Mosk-
vast, mis tõi kaasa KGB eri-
väeosa Alfa. See varjus vanas-
se stalinismiaegsesse lennujaa-
ma. Meil Ülemnõukogu liikme-
te hulgas oli ka neli Nõukogu-
de armee ohvitseri. Üks major 
nendest kuulus armeeluuresse. 

Too ütles neljasilmavestlu-
ses Nugisele et Alfa on maan-
dunud ja neil on kaasas pitsee-
ritud ümbrik, milles 300 nõu-
kogude võimule kõige ohtliku-
mate inimeste nimed, aadres-
sid ja telefonid. Moskvast tule-

va signaali põhjal tuli neil ümb-
rik avada ja Alfa pidi vastavalt 
tegutsema. Miks ta seda ütles, 
kui see oli nagu omade reet-
mine? Võib-olla tahtis ta meid 
veel viimasel hetkel hirmutada 
tõelise ohuga, mis istub siinsa-
mas, mõne kilomeetri kaugusel, 
et me tõmbaksime tagasi ja loo-
buksime oma iseseisvuse otsu-
sest. See major ei olnud mingi-
sugune Eesti sõber. 

Aga Nugis oli nii ettenäge-
lik, elukogenud mees. Ta ei ha-
kanud seda kogu Ülemnõukogu 
koosseisule ütlema, sest sellele 
oleks järgnenud kohutav paa-
nika. Selle asemel ütles ta, et 
kuna aeg on ärev, ei soovita 
ma teil minna koju magama. 
Ta palus saadikutel otsida mõ-
ni teine ööbimiskoht kas sugu-
laste, sõprade-tuttavate juures 
või kus tahes. Igaüks luges sel-
lest välja nüüd, mis ta tahtis. 
Minul ei olnud mingit hirmu, 
sellistel ärevatel ja samas ka 
lootustandvatel hetkedel kaob 
hirm ära, siis ei mõtlegi üldse 
sellele. Niimoodi tulin ka mina 
koju. Marika ootas mind siin, 
et uudiseid kuulata. Ma heit-
sin magama ja ei teinud teist 
nägugi, et mind võidakse öö-
sel arreteerima tulla. 

Selle koju jõudmisega on teil ka 
varuks üks humoorikas lugu. 
Kuidas see sündis?

Ja see on tõesti nii! Kuna 
meie istung lõppes pärast sü-
daööd. Ühistransport enam ei 
liikunud. Ma seisin ja ootasin 
Vabaduse väljakul, et ehk tuleb 
mõni juhuslik auto, ma peatan 
ta ja räägin oma loo ära. Ehk 
viib see mind kuskile Nõmme 

Keset ööd  
laternapostist kinni 

hoidnud mees  
hüüdis mulle, et 

viib mu koju.

Külli Mariste
kylli.mariste@ 
tallinnlv.ee

äärele, kust ma lähen jala koju 
edasi. Aga linn oli täiesti välja 
surnud ühtegi autot, ka taksot 
ei tulnud. Ja siis sattus sinna 
üks purupurjus noormees, kes 
hoidis kahe käega laternapos-
tist kinni ja kõikus edasi-tagasi. 

Ma ei hakanud temaga rää-
kima, vaatasin kella ja mõtlesin, 
et olukord on lootusetu. Hakkan 
jala Nõmmele astuma, et ikkagi 
koju jõuda ja veel neli-viis tun-
di magada. Siis see mees järs-
ku ajas selja sirgu ja hüüdis, et 
oota, Heints. Me viime su vars-
ti koju, ära muretse. Läks mõni 
minut mööda ja tuligi üks va-
na bussiromu igavese kolina ja 
raginaga. See jäi seisma ja siis 
vintis poiss süüdis, et tule sisse, 
viime su koju. Nad tõidki mind 
siia Raja tänava otsa sealt siis 
ma tulin jala. 

Mida aga mäletate suurest rah-
vakogunemisest Vabaduse välja-
kul 20. augustil? 

20. augustil, kui me hom-
mikul kogunesime jälle Ülem-
nõukogusse ja kuulasime uudi-
seid Moskvast, selgus, et Jelt-
sin endiselt püsib kindlalt tüü-
ri juures. Ja Moskvas on tohu-
tud meeleavaldused riigipöö-
rajate vastu. Ühesõnaga, seis 
muutub järjest positiivsemaks 
ja riigipöörajad ise on niivõrd 
saamatud. Nad ei suutnud mi-
dagi ekstreemset ja dramaati-
list korda saata, vaid lihtsalt is-
tusid Kremlis, jõid viina, sõid 
hapukurki ja vaatasid, milleks 
asi keerab. Siis läks Ülemnõu-
kogus muidugi rabinal töö lah-
ti. Nugis sai rõõmustava teate, 
et iseseisvuse toetajate häälte 
hulk suureneb kogu aeg. Ja siis 

"Minul ei olnud taasiseseisvumise ärevatel aegadel mingit hirmu," rääkis Valk. "Heitsin magama ja ei teinud teist nägugi, et mind võidakse öösel arreteerima tulla." Oliver Õunmaa
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MÕTTETALGUD: Linn vajab 
kogumiskohti ka kõlbmatuks 
kantud riiete jaoks
Lea Eisen
lea.eisen@talinnlv.ee

"Linnas on küll kogumis-
kastid, kuid need on korra-
like riiete tarbeks, mis lä-
hevad uuele ringile," rääkis 
linna ja tehnikaülikooli 
mõttetalgutel Liina 
Kanarbik Tallinna stratee-
giakeskusest, lisades, et 
praegu lähevad läbi kuluta-
tud rõivad hoopis 
segaprügisse.

Tehnikaülikooli teadla-
sed pidasid möödunud teisi-
päeval koos linnaga mõttetal-
guid, kuidas hooneid säästli-
kumaks, transporti keskkon-
nasõbralikumaks ja sõitjatele 
sobivamaks ning kogu elu lin-
nas rohelisemaks muuta.

Juhita bussid ja energia 
kokkuhoid

Kanarbiku ettekanne oli prü-
gi käitlemisest. "Tekstiilijäät-
med on probleem," märkis ta. 
"Linnas on küll kogumiskastid, 
kuid need on korralike riiete 
tarbeks, mis lähevad uuele rin-
gile. Mingi protsent sinna ko-
gutud rõivastest jääb Eestisse 
ning väga palju neist läheb siit 
välja. Euroopa jäätmedirektiivi 
järgi aga peaksime 2025. aas-
tal eraldi koguma kõik tekstii-
lijäätmed."  

Praegu lõpetavad katkised ja 
läbi kulunud riided segaprügi 
hulgas. "Segaolmejäätmed lä-
hevad Iru koostootmisjaamas 
põletamisele, kuid kangad te-
kitavad seal probleeme, sest 
need ei põle hästi," selgitas Ka-
narbik. "Niisiis peaks linnako-
danik saama oma tekstiilijäät-
med tasuta ringlusesse suunata. 
Mõni ettevõte võiks luua teha-
se, mis töötleks rõivajäätmeid 
ja saaks kogutust oma toorme. 
See tekitaks ka uusi töökohti."

Kanarbiku sõnul on inimes-
tel eelarvamus, et taaskasuta-
tud materjal on kehvem kui 
uus toode, kuid tänapäevaste 
tootmisvõtete juurtes ei vas-
ta see tõele.

Linnapea Mihhail Kõlvarti 
sõnul on teadus Tallinna aren-
guks väga oluline. "Tallinna 
peab muutuma jätkusuutlikuks 
linnaks, mis tõmbab talente 
oma elu- ja töökeskkonnaga," 

märkis ta. "Selleks on tähtis 
teha tihedat koostööd ülikoo-
liga. Just Tallinnas asub Eesti 
ainuke tehnikaülikool ning se-
da võimalust tuleb linna aren-
gus rakendada." 

Elanike huvi
Kõlvart sõnas, et suuri plaa-

ne ei saa ellu viia, kui nende eest 
seisab vaid riik, omavalitsus või 
erafirma eraldi. "Ja selleks ei 
ole ka mingit vajadust," lau-
sus ta. "Ainult koos-
töös, ja seda ka 
ülikoolidega, 
saab kaas-
aegset linna 
arendada ja 
ellu viia."

Koos 
tehnikaüli-
kooliga kat-
setab linn ju-
hita busse, töö-
tab välja hoone-
te energiasäästlikku-
se ja sisekliima mõõtmise 
viisi jpm. 

Linnapea ütles, et tänaseks 
on linn muidugi palju laiem 
mõiste kui ainult teed, tänavad, 
pargid, isegi majad. "Kindlasti 
räägime liikuvusest, bioloogili-
sest mitmekesisusest, energia-
tõhususest," lausus ta. 

Tehnoloogiasiirde keskuse 
ettevõtlustöö koordinaator Al-
lan Lahi rääkis linna planeerimi-
sest. "Praegused detailplanee-
ringud on tihti juhitud arenda-
jate huvist, mitte niivõrd linna 
kui terviku huvidest," väitis ta. 

Lahi sõnas, et on linna väl-
jakutsetele otsinud teaduse abil 
lahendusi. "Olen kokku vii-
nud õigeid inimesi. See on vä-
ga hea, et Tallinna linn ja üli-

kool nii hästi omavahel läbi 
saavad ja suhtlevad." 

Lahi sõnul lei-
dub koostöövõi-

malusi veel. 
"Võib-olla ei 
peaks vaa-
tama ainult 
ühe üli-
kooli pea-
le, vaid kaa-

sama kompe-
tentsi ka väl-

jastpoolt," rääkis 
ta. "Ülikool on vä-

ga mitmete võrgustike liige 
nii Eestis kui ka üle Euroopa 
ja isegi üle maailma. Ülikool 
oleks just see hea vahend lin-
nale,  kust tuua maailma kõi-
ge värskemat teadmust."

Vaata videoid konverentsi 
ettekannetest www.pealinn.ee 
sama artikli juurest.

Tehnikaülikool avas ligi 6 miljonit 
eurot maksnud ökomaja
• Tallinna tehnikaülikool (Tal-

Tech) avas kolmapäeval pi-
dulikult oma uue õppe- ja 
teadushoone Mäemaja 
aadressil Mäepealse 3.

• Osaliselt ümber ja osaliselt 
uuesti ehitatud maja on üli-
kooli esimene liginullener-
giahoone. See on kõige 
energiatõhusam ja parima 
sisekliimaga õppe- ja tea-
dushoone. 3500 m2 suu-
ruse hoone energiatõhu-
susarv 99 kilovatt-tunnini 
ruutmeetri kohta.

• QP Arhitektide kavanda-
tud hoone ehitus läks 
maksma 5,78 miljonit eu-
rot.

• Majas saavad tudengid 
tipptasemel insenerihari-
dust, teadlased teha tea-
duskatseid ning edasi 

arendada kogu maailmas 
üha olulisemaks muutu-
vaid energiatõhususe või-
malusi. Majas on unikaal-
ne ja suuremõõtmeline 
ehituse katsehall, ehitus-
konstruktsioonide labor, 
teede ja liikluse labor, ehi-
tusfüüsika ja sisekliima la-
bor, veetehnika labor, kivi-
lõikamise töökoda, geo-
tehnika õppelabor ning 
üldkasutatavad õppeklas-
sid.

• Lisaks allkirjastasid maja 
ehitanud Nordecon ja Tal-
Tech ka nelja-aastase 
koostöölepingu. Selle järgi 
saab ülikool ehitusfirmalt 
100 000-eurose toetuse 
ehitusinseneride koolita-
miseks ja selleks vajalike 
seadmete ostmiseks.

Linn on  
enamat kui vaid 
tänavad, pargid 

ja majad.

Tarka linna saab arendada vaid omavalitsuse, 
erafirmade ja ülikoolide koostöös. Tallinna Tehnikaülikool

meie mõtlesime, et teeme Rah-
varindega nende viimaste kõhk-
lejate virgutamiseks ning enese-
usu ja teotahte tugevdamiseks 
Vabaduse väljakul suure mee-
leavalduse.  Putšistid olid ko-
gunemised keelanud. Väeosa-
de kindralid käisid Kadriorus 
Rüütli jutul ja keelasid ära iga-
sugused meeleavaldused. Rüü-
tel aga kui sirge seljaga mees 
ütles, et me teie sõna ei kuula 
ja teeme, mis ise tahame. 

Meeleavaldus ju toimuski. Kui-
võrd see aitas iseseisvusele kaa-
sa?

Rahvarinne oli tollal ikka 
veel väga-väga populaarne. Me 
saime vaid paar tundi enne mee-
leavaldust anda sellest teate raa-
diosse ja Eesti televisiooni. Aga 
teade levis. Kui me hakkasime 
istungi vaheajal Toompealt alla 
Vabaduse väljakule poole mine-
ma, siis mõned kartlikud ja kõr-
valehoidvad Ülemnõukogu liik-
med ütlesid, et no mis te sinna 
lähete. Nad laususid, et võib-ol-
la paarsada eidekest tuleb sin-
na, enamik jääb tulemata, sest 
nad kardavad. Aga me ei juba 
Harju mäe nõlvad ja kõik teed 
olid kubinal rahvast täis, kes 
ei mahtunud enam Vabaduse 
väljakule ära. Kõikjal olid si-
nimustvalged lipud 

Ma trügisin rahvahulgast lä-
bi sinna, kus oli tribüüniks veo-
auto, nagu revolutsiooni ajal ik-
ka. Kastis olid Rein Veidemann 
ja Enn Põldroos ja Marju Lau-
ristin ja Edgar Savisaar ja Jelt-
sini valitsuse asju ajav inime-
ne, Popov vist oli ta nimi. Ja 
noh, seal me siis pidasime seal 
kiiresti improviseeritud kõned, 

kus kutsusime rahvast üles mõ-
jutama kõhklevalt Ülemnõuko-
gu, et see lõpuks ometi täidaks 
selle rahva soovi, mille nimel 
on siin neli aastat võideldud ja 
millesse on kogu aeg usutud. 
Kaasaelamine meile oli vägev! 
Kohaletulnud inimesed laulsid 
Roman Toi juhatusel uhkeid 
võitluslaule ja isamaalisi laule.

Kas te üritasite Pihkkvast ko-
hale saabunud dessantvägedele 
kuidagi vastu ka hakata?

Toompea lossis oli üks sala-
jane side meeskond, kellel olid 
igasugused võimsad pealtkuu-
lamisvahendid. Nad peilisid väl-
ja Tallinnasse saabunud soomu-
kite lainepikkuse ja hakkasid se-
da segama. Masinate meeskon-
nad ja nende ülemused kaota-
sid sideme ja ei teadnud täpselt, 
mida, mida nüüd teha või kui-
das käituda. Osa nendest tan-
kidest sõitis vist Tondi kasar-
mutesse ööbima. Ja osa suunati 
siis ilmsed kaartide põhjal tele-
torni juurde. Ühesõnaga nende 
tegevus oli pärsitud täielikult 
ja Moskvaga nad sidet ei saa-
nud. See oli jälle eesti meeste 
nutikuse näide, mismoodi ras-
kes olukorras võib leida oota-
matu väljapääsu. 

Kui nüüd 20. augustil taasise-
seisvumine välja kuulutati kell 
23.06, siis millised meeleolud 
valitsesid? 

No kui Ülo Nugis oli lugenud 
poolthääled kokku ja leidis, et 
hääli on isegi rohkem kui miini-
mumiks vaja, kadusid kogu eel-
nev mure ja kõhklused, et kas 
ikkagi eestlased julgevad saa-
tuslikul hetkel otsustama haka-

ta või mitte. Nüüd oli mure, et 
äkki juhtub midagi ootamatut, 
mida me ei ole ette näinud ja 
mis võib meie plaanid segi lüüa. 
Ja kui lõpuks see iseseisvuse ot-
suse tekst saali toodi, jagati see 
kõigi rahvasaadikute laudadele. 
Intrid oli eriti mihklid takista-
ma meie tegevust. Nad mõtlesid 
välja igasuguseid krimkasid ning 
jala taha panekuid. Aga me oli-
me Ülo Nugisele andnud eriolu-
korra õigused. Kuna olukord oli 
tõesti eriline, siis Ülo Nugis an-
dis võimaluse pidada nüüd kõ-
nesid ainult kuuele inimesele. 
Ta oli nendega eelnevalt kok-
ku leppinud, et kui ta kuulu-
tab välja sõnavõttude registree-
rimise, siis vajutagu teised nüüd 
kähku rohelist nuppu, mis fik-
seerib nime. Teistele võimalust 
esinemiseks ei annagi. Ainuke-
ne, kes selle ühtsuse ära rikkus, 
oli intrite juht Lebedev, kes oli 
sitke ja kaval vaenlane. Ta sai 
aru, et eestlased on hakanud mi-
dagi sepitsema, ja esitas kirja-
liku sõnavõtu soovi, mida Nu-
gis pidi arvestama. Mina olin 
üks nendest, kes siis seal vii-
mast kõnet pidas enne hääle-
tust. Meie kutsusime veel kord 
eestlasi ühtsusele ja tuletasime 
meelde meie valimistel antud 
lubadust taastada Eesti iseseis-
vus. Ütlesin, et see lubadus on 
täitmata ja me oleksime ebaa-
umehelikud, kui me selle nüüd 
praegusel hetkel täitmata jätak-
sime. Lebedev muidugi, nagu tal 
kombeks oli, ähvardas vereva-
lamise ja kodusõjaga. 

Kas intrite ähvardused teile siis-
ki hirmu peale ei ajanud?

Meie jaoks oli see tühi su-
min. Selle asemel oli hoopis 
tunne, et iseseisvus saab ära 
tehtud. Ja niimoodi Nugis pa-
nigi siis selle hääletusele. Mui-
dugi intrid lahkusid saalist, ai-
nult Lebedev jäi istuma, ta ei 
uskunud vist viimase hetkeni, 
et eestlased ikka julgevad se-
da otsust vastu võtta. Ja mui-
dugi demonstratiivselt lahkus 
ka üks Eesti Komitee auväärse-
maid liikmeid Kaido Kama. Ta 
tõusis ja ütles, tema seda jama 
kaasa ei tee. See oli selge tun-
nistus hoiakust. No ja siis me 
jäime ekraani vaatama, kuidas 
seal need rohelised ristkülikud 
süttisid.  Poolthääli oli algul 
50, siis juba 53 ja miinimum 
oli täidetud. Lõpuks oli poolt-
hääli 69. No siis muidugi kar-
gasime püsti ja hakkasime ap-
lodeerima. 

Kuidas te taasiseseisvumist tä-
histasite? Kas korraldasite peo?

Ei noh meil polnud aega peo 
peale mõeldagi, kõik need kaks 
päeva olid nii pingelised ja när-
vesöövad. Aga spontaanseid, 
väikseid pidutsemisi juhtus siin 
ja seal ülemnõukogus. 

Mina olin väliskomisjoni lii-
ge. Meid oli seal viis-kuus ini-
mest ning Tiit Made oli võtnud 
kaasa ühe kolmveerandliitrise 
viskipudeli. Selle korkisime siis 
lahti Eesti auks ja terviseks. 

"Minul ei olnud taasiseseisvumise ärevatel aegadel mingit hirmu," rääkis Valk. "Heitsin magama ja ei teinud teist nägugi, et mind võidakse öösel arreteerima tulla." Oliver Õunmaa
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"Jalgrattaparkla peaks 
kindlasti asuma igas 
rongijaamas, ja mida 
linna südamele lähe-
mal, seda rohkemate 
kohtadega," ütles 
tuntud rattatreener 
Kalev Nõmm (pildil) , 
kelle arvates on see 
elementaarse kultuuri 
näitaja.

Laias laastus on linnavõim 
jalgrattaparklatega varustanud 
enamiku siinsetest rongijaa-
madest, nüüd kutsub Nõmm 
ka eraettevõtjatest arendajaid 
üles ratturitele rohkem park-
laid rajama. 

Tallinna rongijaamadesse 
jalgrattaparklate rajamisel võt-
tis linn suurema hoo sisse 2018. 
aastal, mil need loodi Paldiski 
raudteeliini äärsetesse jaama-
desse. Kokku saab seal parkida 
enam kui 110 jalgratast ja kes-
keltläbi asub igas jaamas 10-15 
kohta. Inimestel on seega mu-
gav jätta oma kaherattaline sõi-
duriist jaama, et käia ise rongi-
ga kusagil asju ajamas. Treeneri 
ja MTÜ Nõmme Rattaklubi ju-
hataja Kalev Nõmme sõnul on 
see üks olulisemaid võimalusi, 
kuidas jalgratturite elu muga-
vamaks teha. "Jalgrattapark-
latena võiks veel ära kasutada 
vanu ja tühjalt seisvaid jaama-
hooneid," lisas ta. 

Rongijaamu varustab ratta-
parklatega praegu kokkuleppel 
Eesti Raudteega Tallinna kesk-
konna- ja kommunaalamet. Siis-
ki võiksid ka  eraettevõtjad ja 
-arendajad Nõmme arvates se-
nisest enam härjal sarvist haa-
rata. Positiivseteks näideteks on 
siin Balti jaama turg, kus suur 
jalgrattaparkla, ja Ülemiste kes-
kus, kus samuti on eraettevõt-
ja jaama lähedusse parkla ra-
janud. Balti jaamas asuvad li-

saks turu omadele  linna paku-
tavad parkimiskohad. "Jalgrat-
taparkla peaks kindlasti asuma 
igas rongijaamas, ja mida linna 
südamele lähemal, seda rohke-
mate kohtadega," ütles Nõmm.

Eesti Raudtee  
annab meeleldi loa

Tallinna keskkonna- ja kom-
munaalameti hooldusosakon-
na peaspetsialisti Erik Sarapuu 
kinnitusel rajab linn rongijaa-
made piirkondadesse jalgratta-
parklaid järgmistel aastatel juur-
de. Kuid parkla on nagu mo-
saiigikild. See peab sobituma 
terviklikku pilti olukorras, kus 
mingit piirkonda ümber ehita-
takse või renoveeritakse. "Lähi-
ajal algava Vana-Kalamaja piir-
konna remondiga lisandub Balti 
jaama hulganisti uusi rattahoi-
dikuid," märkis Sarapuu.

Teise näitena võib tuua Üle-
miste jaama. "Tuleviku vaates 
muudab Rail Balticu Ülemis-
te terminal raudteejaama ilme 
sootuks teistsuguseks, ning mui-
dugi ei unustata uue terminali 
juurde ka jalgrattaparklaid ra-
jada," ütles Sarapuu. Praegu 
on Ülemistel võimalik kasuta-
da nii elektroonilisi kui tava-
hoidikuid.

Meedias levis väide, et Tal-
linn ei saa rattaparklaid rongi-

jaamadesse ja peatustesse ise 
rajada, sest sealne maa kuu-
lub Eesti Raudteele (ER). See 
ei vasta aga tõele. Esiteks on 
linn juba aastaid jaamade jalg-
rattaparklate eest hea seisnud 
(vt kaarti) ja teiseks arendab 
linn raudtee-ettevõttega tõhu-
sat ühistegevust. 

"Ma hindan koostööd Tallin-
na linnaga väga tulemuslikuks 
– mitte ainult seoses rattapark-
late rajamisega, aga ka tunneli-
te või kergliiklusteedega," ütles 
ER taristudirektor Kaido Aet-
tik. Tulevikus tehakse koostööd 
Telliskivi piirkonna või Putuka-
väila arendamisel. 

Raudtee annab linnale põhi-
mõtteliselt loa enda maal tegut-
semiseks. Vastuseks küsimusele, 
miks on parklate rajamine vaid 
Tallinna kui omavalitsuse õlu-
le jäetud, viitab Aettik asjaolu-
le, et see ongi kohaliku omava-
litsuse ülesanne: "Omavalitsus 
peab tunnetama ja lahendama 
kogukonna nõudmisi ja soove."

Loomulikult on jalgratta-
parklad autostumise vähenda-
mise juures oluline detail. Kuid 
mitte ainult. Kaudsemalt mõju-
tavad need kogu jaama ümbru-
se piirkonna mainet ja mingis 
osas kinnisvarahindu. Muidugi 
on see lisaboonus, kui korteri 
müügil saab märkida, et lähe-
duses asub rongijaam koos rat-
taparklaga. 

Ühistransport ja ratas  
muutuvad elitaarseks

Liikuvusekspert Mari Jüs-
si on esile toonud, et kuigi 
Harjumaal autostuvad kesk-
misest väiksema sissetuleku-
ga leibkonnad mühinal edasi, 
hakkavad suurema sissetule-
kuga inimesed tasapisi ühis-
transpordi ja/või jalgrataste 
poole pöörduma. Sellel võib 
olla eri põhjuseid, neist huvi-
tavaim vast asjaolu, et suure-
ma sissetulekuga inimesed suu-
davad valida elukohaks pai-
ku, kus on hea ühistranspor-
diühendus ja lähedal mugavad 
rattateed ja -parklad. Tihti on-
gi see üks elukohavaliku kri-
teerium. Jüssi on viidanud, et 
see võib muuta ühistranspor-
di, jalgsi ja rattaga liikumise 
omamoodi elitaarseks.  

Sama süsteemi, et pargi ra-
tas ära ja sõida mingi muu sõi-
duvahendiga edasi, võiks jalg-
rattatreener Kalev Nõmme ar-
vates kasutada ka sõiduauto ja 
jalgratta kombineerimisel.

"Suuremad jalgrattahoidlad 
võiksid asuda veel linna piiril, 
et inimene saaks jätta auto sin-
na ja sõita jalgrattaga linna omi 
toimetusi tegema," ütles Nõmm. 
Teine samasugune aktiivne jalg-
rattur, liikuvus- ja liiklusekspert 
Marek Rannala jääb selles osas 
pisut skeptilisemaks. Ta soovi-
tab praegu ressurssi kasutada 
pigem hädavajalikumates koh-
tades nagu kesklinna jalgratta-
teede võrgustik. 

JALGRATTURID: Rongijaamadesse rajatud 
rattaparklad on enesestmõistetavad

Hollandis ehitatakse majade viisi 
jalgrattaparklaid

Jalgrattamaal Hollandis on 
leitud, et kõige enam hinda-
vad jalgratast jaama parki-
vad inimesed kiirust – mis 
on mõistagi loogiline. Seda 
püüavad nad uusi parklaid 
rajades ennekõike arvesta-
da.

Kui Tallinnas rajatakse 
jalgrattaparklaid, siis Hollan-
dis suuri parkimismaju. Nii 
avati 2019. a Utrechti jaamas 
12 500 kohaga  parkimis-
hoone, kusjuures püüti ar-
vestada, et inimesed sealt 
oma sõiduki võimalikult kii-
resti kätte saaksid. Riigi suu-
rimat raudteejaama läbib 
päevas miljon reisijat ja poo-
led neist kasutavad jalgra-
tast. Hollandis on lisaks 
muudele jalgratastele palju 
kasutusel Eestis harva koha-

tavaid kaubaveorattaid. 
Teisalt on vale arvata, et 

Hollandis ei pea võimud 
enam pingutama, et inime-
sed tuleksid autodest välja 
jalgratastele. Uuringute järgi 
kasutatakse seal autot ikkagi 
60% töölesõitudest. Nõnda 
nagu Tallinnaski ummistavad 
keskuste tänavaid üha enam 
linnastuvatest endistest 
maapiirkondadest tulijad. Lii-
kuvusuurijad ennustavad, et 
järgmise kümne aasta jook-
sul hakkab äärelinnaosadest 
keskuste vahet sõeluma veel 
pool miljonit inimest, ja kui 
kõik nad sõidaksid autoga, 
tähendaks see liikluse kol-
lapsit. Nii pingutavad võimud 
kõigiti, arendamaks ühis-
transporti ning ehitamaks 
jalgrattateid ja -parklaid. 

TEATED DETAILPLANEERINGUTEST

Haabersti Linnaosa Valitsus avali-
kustab   ajavahemikus 03.09 – 
17.09.2021 Ründi 9 kinnistu projek-
teerimistingimuste eelnõu
Lubatud on projekteerimistingimuste 
alusel täpsustada detailplaneeringu 
lahenduses Ründi tn 9 kinnistule mää-
ratud kasutamise otstarvet kahe kor-
teriga elamu püstitamiseks. Detailpla-
neeringu lahenduses määratud hoo-
nete alust pinda ei suurendata. Kõikide 
teiste nõuete ja näitajate osas peab 
ehitusprojekt vastama alal kehtivale 
detailplaneeringule.
Projekteerimistingimuste taotlusega 
on võimalik tutvuda Tallinna planeerin-
gute registri veebiaadressil https://tpr.
tallinn.ee/ detailplaneeringu nr 
DP005650, juurest rubriigist „Doku-
mendid“.
Avalik väljapanek toimub Haabersti 
Linnaosa Valitsuses, Ehitajate tee 
109a/1  teisel korrusel nimetatud aja-
vahemikus tööaja jooksul. Lisainfo te-
lefonil 6404 689.

Endla tn 13, Lõkke tn 3a ja Lõkke tn 5 
kinnistu detailplaneeringu väljapa-
neku tulemusi tutvustav avalik aru-
telu
Tallinna Kesklinna Valitsus ning Tallin-
na Linnaplaneerimise Amet avalikus-

tasid ajavahemikul 26.07.-09.08.2021 
Tallinna Linnavalitsuse 09.06.2021 
korraldusega nr 612 vastu võetud 0,46 
ha suuruse maa-ala kohta koostatud 
Endla tn 13, Lõkke tn 3a ja Lõkke tn 5 
kinnistu detailplaneeringu. Avaliku väl-
japaneku kestel laekus neli arvamusi, 
ettepanekuid või vastuväiteid sisalda-
vat pöördumist.
Väljapaneku tulemusi tutvustav avalik 
arutelu viiakse läbi 23.09.2021 alguse-
ga kell 15.00 Tallinna Kesklinna Valit-
suse saalis (Nunne tn 18).

Pirita Linnaosa Valitsus teatab
Masti tn 11 kinnistu detailplaneeringu 
tingimuste täpsustamiseks koostatud 
projekteerimistingimuste eelnõu avali-
kul väljapanekul 19.07. – 3.08.2021 
esitati mitmeid arvamusi ja ettepane-
kuid. Masti tn 11 projekteerimistingi-
muste eelnõu avaliku väljapaneku tu-
lemusi tutvustav avalik arutelu toimub 
16.septembril 2021 kell 16.00 Pirita 
Linnaosa Valitsuses Kloostri tee 6, 
ruumis 123.

Põhja-Tallinna Valitsus TEATAB:
Manufaktuuri tn 5 kinnisasja osas keh-
tiva detailplaneeringu tingimusi täp-
sustavate projekteerimistingimuste 
eelnõu ja taotluse avalik väljapanek

Põhja-Tallinna Valitsus ja Tallinna Lin-
naplaneerimise Amet avalikustavad 
Kopli tn 35, 35a, 35d ja Sitsi tn 13a 
kinnistute detailplaneeringu tingimusi 
täpsustavate projekteerimistingimuste 
eelnõu  15.09 - 29.09.2021. Projektee-
rimistingimuste eelnõu ja taotlus koos 
lisamaterjalidega on tööpäeviti avalikul 
väljapanekul Põhja-Tallinna Valitsuse 
infosaalis, Kari tn 13.
Tallinna Linnaplaneerimise Ametile on 
esitatud  projekteerimistingimuste 
taotlus nr 2111002/06239 Manufak-
tuuri tn 5 kinnistu osas kehtiva detail-
planeeringu tingimuste täpsustami-
seks.
Manufaktuuri tn 5 krundi ehitusõigus 
on määratud Tallinna Linnavolikogu 
25.03.2010 otsusega nr 73 kehtesta-
tud „Kopli tn 35, 35a, 35d ja Sitsi tn 
13a kinnistute detailplaneeringuga“ 
(DP026280). Manufaktuuri tn 5 kin-
nistu on detailplaneeringus positsioo-
niga nr 2.
Ametile 17.06.2021 esitatud projek-
teerimistingimuste taotluse ja illust-
reerivate materjalide kohaselt soovi-
takse suurendada hoonestusala või-
maldamaks rajada sissepääsud maa-
alusele korrusele; täpsustada ehitise 
kasutamise otstarvet ja krundi kasuta-
me sihtotstarvete osakaalu; täpsusta-

da arhitektuurilisi, ehituslikke või ku-
junduslikke tingimusi; täpsustada hal-
jastuse, heakorra või liikluskorralduse 
põhimõtteid; täpsustada krundijaotust 
ja korterite arvu.
Detailplaneeringuga on kavandatud 
19779 m² suurune 25% ärimaa ja 75% 
elamumaa sihtotstarbega krunt. Krun-
dil asuvad endise Balti Manufaktuuri 
tsehh (EHR koodiga 101028976) ja 
katlamaja (EHR koodiga 101028979), 
mis on ette nähtud rekonstrueerida 
vastavalt muinsuskaitse eritingimuste-
le. Manufaktuuri tn 5 kinnistul asuv 
muinsuskaitsealune hoone: Balti Puu-
villavabriku tootmishoone peakorpus 
(1900-1909) on Kultuuriministri 
13.05.1997 määrusega nr 22 „Kultuuri-
mälestiseks tunnistamine“ (RTL 1997, 
88, 519) tunnistatud ehitismälestiseks 
registri numbriga vastavalt 8280. 
Tootmishoone peakorpuse restauree-
rimiseks on koostatud OÜ EENSALU 
& PIHEL poolt 2018 aastal muinsus-
kaitse eritingimused. Kuna Muinsus-
kaitseamet ei ole nõudnud uute eritin-
gimuste koostamist, siis käesoleva 
projekteerimistingimuste väljastami-
sega järgitakse nii detailplaneeringut, 
kui ka muinsuskaitse eritingimusi (EhS 
§ 27 lõige 2 punkt 4). Projekteerimis-
tingimustega taotletav järgib ka üld-

planeeringus sätestatud ning antud 
projekteerimistingimused ei riku isiku-
te õigusi ega avalikku huvi. Pigem ava-
liku huvi seisukohast on soosiv, et nn 
Manufaktuuri tehasehoonete komp-
leks saab funktsionaalselt sobivama 
kasutuse ja seeläbi säilib selle ajalooli-
ne kehand ja väärtus (EhS § 27 lõige 2 
punkt 2 ja 3). Manufaktuuri tn 5 kinnis-
tu vahetusse lähedusse on püstitatud 
2019 aastal uued elamud. Laienenud 
elamufunktsiooniga kasutusse võetud 
hooned loovad piirkonna elanike jaoks 
turvalise elukeskkonna ja korrastatud 
avaliku ruumi.
Parima linnaehitusliku lahenduse leid-
miseks korraldas arendaja koostöös 
Tallinna Linnaplaneerimise Ameti ja 
Eesti Arhitektide Liiduga viie kutsutud 
võistkonnaga Manufaktuuri tehaseala 
kutsutud arhitektuurivõistluse. Manu-
faktuuri 5 hoone ja katlamaja pari-
maks lahenduseks valiti Sitsiniit (Ka-
darik Tüür Arhitektid).
Ehitise kavandamine käesolevates 
projekteerimistingimustes detailpla-
neeringu täpsustamiseks antud tingi-
muste alusel on aktsepteeritavad, ku-
na ei sekkuta detailplaneeringus ka-
vandatud linnaehituslikku lahendusse 
ning detailplaneeringu kohase põhi-
mõttelise lahenduse elluviimine on jät-

kuvalt võimalik. Seega ei ole tegemist 
detailplaneeringu olemusliku muutmi-
sega. Lubatud täpsustuste ja muuda-
tuste alusel kavandatav lahendus ta-
gab samasuguse tasakaalustatud ja 
mitmekesise linnaruumilise lahenduse 
planeeritud alal nagu ka detailplanee-
ringus kavandatu elluviimisel. Kavan-
datavad muudatused ei oma visuaal-
selt nähtavat linnaruumilist, ega ehi-
tustehnilist mõju, samuti ei kaasne 
sellega olulist negatiivset mõju naa-
berkinnisasjadele ega nende kasuta-
jatele.
Projekteerimistingimuste eelnõu, taot-
luse nr 2111002/06239 ja selle lisama-
terjalidega on võimalik tutvuda ka 
elektroonselt Tallinna planeeringute 
registris aadressil https://tpr.tallinn.ee/
DetailPlanning/Details/DP026280.
Huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi 
võib avatud menetluse korras antav 
õigusakt puudutada, on õigus esita-
da menetlust läbiviivale haldusorga-
nile eelnõu või taotluse kohta ettepa-
nekuid ja vastuväiteid kuni 
29.09.2021. Juhul kui nimetatud täht-
aja jooksul ettepanekuid või vastu-
väiteid ei esitata, soovib haldusorgan 
asja arutada ilma avalikku istungit lä-
bi viimata (alus haldusmenetluse 
seadus § 50 lõige 3).
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TASUTA

Info 640 4232
facebook.com/tallinnaettevotluskeskus

www.tallinn.ee/tarbija

11.00  Avasõna
Aivar Riisalu abilinnapea

11.05  Tuleviku pension otsusta targalt!
Kristiina Selgis Sotsiaalministeerium

Kristi Saare Aasta investor

11.50  Üürisuhted ning üürikorter 
 kui investeering 
Evi Hindpere Raid & Ko Kinnisvara- ja Õigusbüroo

Peeter Pärtel Kinnisvarainvestor

Raivo Salumäe HUGO.legal

Ville Jehe Ettevõtja

12.45  Tehinguid tehes kaitse end ise!
Aase Sammelselg Tarbijavaidluste komisjon

Marilyn Intelmann WeekendShoes.ee

Birgit Valgus Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet

Veiko Kopamees Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet

13.40  Eduka internetikaubanduse väljakutsed
Tõnu Väät MTÜ Eesti E-kaubanduse Liit 

Marilyn Intelmann WeekendShoes.ee

Birgit Valgus Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet

Kristina Vaksmaa-Tammaru 
Euroopa Liidu tarbija nõustamiskeskus

TARBIJAÕIGUSTE PÄEV „TARGAD TEHINGUD”
VIRU KONVERENTSIKESKUS / LIVE SEMINAR 

07.09.2021 KELL 11.00

Strateegiakeskus

Strateegiakeskus

www.pealinn.ee
VÄRSKEID UUDISEID
LOE IGA PÄEV
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Seiklused Põhja-
maade lugudega
Eesti lastekirjanduse keskuses on ava-
tud Skandinaavia mütoloogiat tutvus-
tav tegelusnäitus "Raamatuuputus. 
Seiklus läbi Põhjamaade lugude", mis 
tutvustab mänguliste tegevuste kaudu 
iidseid Põhjamaade muistendeid ja 
muinasjutte ning tänapäevaseid raa-
matulugusid. Näituse idee autor on Is-
landi kirjanik ja illustraator Kristin Rag-
na Gunnarsdóttir. Näitusele oodatakse 
klassirühmi ja ka üksikkülastajaid koos 
perega kuni 30. oktoobrini. 

Arvuti- ja netikursu-
sed rahvaülikoolis
Tallinna rahvaülikool kutsub kümnest 
praktilisest töötoast koosnevale kur-
susele "Digioskuste omandamine". 13. 
oktoobrist alustab kursus, mille ees-
märk on õppida tundma oma arvuti 
põhifunktsioone ja lihtsamaid interne-
tivõimalusi, nende hulka kuulub näiteks 
isikutuvastamise võimalustega tutvu-
mine ja eesti.ee kasutama õppimine. 
Samuti õpitakse tundma info talleta-
mise viise ja tutvutakse Google tee-
nustega.  Õppimine toimub praktiliste 
töötubadena, kus on võimalik kõik as-
jad ise läbi proovida ja katsetada. Kur-
sus toimub 13. oktoobrist 15. detsemb-
rini kolmapäeviti kl 18-19.30. Täpsem 
info ja kursusele registreerimine rahva-
ülikooli kodulehel kultuur.ee või tel 
5887 7165.

Laste  
lugemisprogramm 
lõpeb siserannas
31. augustil kell 12 toimub Teras Beach 
(Lõuka 6) siserannas keskraamatuko-
gu laste lugemisprogrammi "Suvi raa-
matuga 2021" lõpetamine. Tublisid lu-
gejaid tunnustatakse auhindadega, 
mängitakse koos Leiutajateküla Lotte-
ga ja nauditakse pehmes liivas joonis-
tamist. Oodatud on kõik lapsed, kes lu-
gesid suve jooksul läbi vähemalt küm-
me raamatut.

18. korda toimunud suvine lugemis-
programm kestis 1. juunist 21. augus-
tini, sellega liitus 200 last, kes lugesid 
kokku üle 2000 raamatu. Tagasiside-
na saadeti loetu põhjal joonistusi ja 
fotosid paigast, kus loeti. Lisainfo tel 
683 0913 ja merle.tanilsoo@tln.lib.ee.

KRISTIINES RAHVAJOOKS JA  
TASUTA TRENNID
4. septembril toimub neljandat korda Löwenruh  ̀pargis kogu perele sobiv 
Kristiine rahvajooks. Kell 11 algavale 300 m pikkusele lastejooksule on ooda-
tud kuni 10-aastased jooksjad. Rahvajooksu start antakse kell 12  ja samas 
pargis on ka finiš. Kahest 5-kilomeetrisest ringist koosnev distants sobib nii 
algajatele jooksuharrastajatele kui ka edasijõudnutele. Jooksule tuleb regist-
reerida Stamina kodulehel, sest igale lõpetajale on auhinnaks Kristiine rahva-
jooksu medal.  13. oktoobrini ootavad igal kolmapäeval kell 12 huvilisi ka väli-
trennid, kohtumispaik on lõvi juures. Treeningutel osalemine on tasuta, juhen-
davad Aliis Sarapik ja kord kuus FC Flora klubi jalgpallitreener.

Minu  
TALLINN

Minu esimese aabitsa andis  
mulle koolidirektorist isa,  
kehalist andis vahepeal aga ema

Maadleja Epp Mäe     
 
Minu esimese koolipäeva tähtsaim hetk oli aabitsa saami-
ne. Selle ulatas mulle kooli direktorina minu isa, nagu 
kõigile teistelegi esimese klassi õpilastele. See oli 
ülev hetk! Hea õpetaja on minu arvates see, kes 
oma tööd hingega teeb.  Kes vaid ei anna õppeka-
vas ettenähtud teadmisi edasi, vaid kellele on tähtis, 
et õpilased ka tõesti teemast aru saaksid. Hea õpe-
taja püüab teha koolitunni nii huvitavaks, et lap-
sed on sellesse täielikult kaasatud.      Kui aine 
kaasa haarab, on tunnid õpilastele lihtsamad 
ja ainet kergem omandada. Õpetaja peab ole-
ma oma aine entusiast! Mulle meeldisid erili-
selt kooli kehalise kasvatuse tunnid. Vahepeal 
oli minu kehalise kasvatuse õpetajaks ema, see-
tõttu jagus kehalist aktiivsust väljaspool tundegi. 
Sport on juba väiksest peale meie peres aus ol-
nud.

• Kooli alguse eel küsis Pealinn tuntud inimestelt, mida mäletavad nemad oma esimesest koolipäevast  
ning milline on hea õpetaja.

KOIT TOOME: Hea õpetaja on soe ja 
sõbralik, ta oskab lapsi julgustada

Minu esimesel  
koolipäeval oli  
armastust tunda

Haridustegelane  
Ülo Vooglaid
 
Esimene koolipäev on 
hästi meeles, mäletan 
õpetaja nägu, miimi-
kat, hääletooni ja lõh-
nu. Kõiki detaile! Mä-
letan sedagi, kuidas 
juba eelmisel päeval 
õpetajale kinkimiseks lil-
leõie pudeli sisse panime. 
Kooli minnes kandsin lilleõit 
nagu lippu ees! Peenemalt öel-
des – heas õpetajas on tubli annus 

empaatiat. Lihtsamalt öeldes – ta 
peab ennekõike lapsi armastama. Minu 
esimesel koolipäeval oli seda armas-

tust tunda. Kutsusime oma 
õpetajat omavahel tip-

siks. Kui olime juba 
suured, tundis ta 

ikka meie käe-
käigu vastu hu-
vi. Koolivalikul 
pean oluliseks 
kasvatust. 
Tähtsad on 
kasvatuse, õp-

pe ja kogemu-
se ühtsus. Ko-

gemuse omandab 
õpilane tegutsedes. 

Tarkus tuleb praktika 
kaudu.  

Tundsin uhkust,  
sest mu koolivormi 
nähes taipasid kõik, 
et käin juba koolis
Näitleja Rita Raave
 
Esimesel koolipäeval oli põnev ja uhke 
tunne. Mäletan, kuidas jalutasin koolist 
koju – jala tulla oli päris palju maad – ja 
tundsin heameelt selle üle, et kõik näe-
vad, kuidas ma käin juba koolis. Kooli-
vormiks oli meil pruun kleit, must või 
valge põll ning valge krae ja kätised. 
Minu õpetaja oli väga sõbralik, kord 
ta võttis mind isegi sülle! Ta oli meie-
ga lahke ja hea. Pidasime oma klassi-
juhatajat kõik väga targaks ja ma ar-
mastasin teda. Minul koolis õppimisega 
probleeme polnud. Seda enam, et mul 
on aasta vanem vend, kes juba koolis 

käis. Nii olin juba koolieluga kursis. Mil-
list kooli valida, sõltub nii lapsest kui ka 
vanematest, kui iseseisev on laps ja pal-
ju vanematel on aega temaga tegeleda. 
Terasele lapsele sobib ükskõik milline 
kool.

Tänu esimesele  
klassijuhatajale oli 
mul kindel tunne  
koolis käia
Laulja ja muusikalinäitleja Koit 
Toome

Oma esimest klassiju-
hatajat mäletan ma 
kõige rohkem. Esi-
mene koolipäev tõi 
kaasa ärevustun-
de, sest kõik oli 
uus ja põnev. Mul 
olid ranits ja kooli-
vorm! Tuli endale 
klassis õige koht lei-
da ja kõigega iseseis-
valt hakkama saada. 
Hea õpetaja on soe ja 

sõbralik, ta oskab lastega suheldes 
neid julgustada. Minu esimene klassi-
juhataja, kes meid aastaid juhendas, oli 
just selline. Kindel tunne oli koolis käia! 
Minu üks laps käib Rocca Al Mare koo-
lis, sest see on meil kodule üsna lähe-

dal. Poeg, kes veel koolis 
ei käi, võiks ehk 

õpinguid alustada 
muusikakesk-

koolis, kus ma 
isegi õppi-
sin. 

Loe Pealinna  
veebis:   

PEALINN.EE
TELLIMISNUMBER 

LINLASTELE:

661 6616

TEATED DETAILPLANEERINGUTEST
Kopli tn 2a // 2b, Vana-Kalamaja 
tn 2e, Kesk-Kalamaja tn 3 kinnis-
tute detailplaneeringu avaliku väl-
japaneku kestel esitatud vastuväi-
dete arutelu tulemused
Põhja-Tallinna Valitsus teatab, et 
03.08.2021 toimus Põhja-Tallinna 
Valitsuse saalis, Niine tn 2, Kopli tn 
2a // 2b, Vana-Kalamaja tn 2e, 
Kesk-Kalamaja tn 3 kinnistute de-
tailplaneeringu avaliku väljapaneku 
kestel esitatud vastuväidete arute-
lu.
Detailplaneeringu avalik väljapanek 
toimus 07.06 - 21.06.2021, mille 
jooksul esitati planeeringu kohta ar-
vamusi ja ettepanekuid. Tallinna Lin-
naplaneerimise Amet vastas kirja-
dele ning kõiki puudutatud isikuid 

teavitati planeeringu avaliku arutelu 
toimumise ajast ja kohast.
Kopli tn 2a // 2b, Vana-Kalamaja tn 
2e, Kesk-Kalamaja tn 3 kinnistute 
detailplaneering (K-Projekt Aktsia-
seltsi töö nr 15107) 0,26 ha suuruse 
maa-ala kohta on vastu võetud Tal-
linna Linnavalitsuse 05.05.2021 
korraldusega nr 461. Planeering on 
koostatud eesmärgil liita Kopli tn 2a 
// 2b, Vana-Kalamaja tn 2e, Kesk-
Kalamaja tn 3 kinnistud, määrata 
moodustatava krundi sihtotstar-
beks äri- ja elamumaa, määrata 
moodustatavale krundile ehitusõi-
gus kuni 5 maapealse ja 1 maa-alu-
se korrusega äriruumidega korte-
relamu ehitamiseks ja krundi kasu-
tamise tingimused. Planeeringualale 

on tagatud juurdepääs avalikult ka-
sutatavalt Kopli tänavalt ja Kesk-
Kalamaja tänavalt.
Avalikust arutelust võtsid osa arva-
muste ja ettepanekute esitajad ning 
nende esindajad, planeeringu koos-
taja K-Projekt Aktsiaseltsi esinda-
jad, huvitatud isiku esindajad, Tallin-
na Linnaplaneerimise Ameti ning 
Põhja-Tallinna Valitsuse esindajad.
Arutelul vaadati üle küsimused 
(kaaluda Kopli tn 2a // 2b kinnistul 
asuva ajaloolise hoone fassaadi säi-
litamist, planeeringu ala Kopli täna-
va poolse kõnnitee laiendamine, 
planeeritava hoone korruselisus 
ning kõrgus, sh korruste kõrgused, 
Kesk-Kalamaja tänava sademevee- 
ja reoveekanalisatsiooni probleem 

jt), mis olid laekunud avaliku välja-
paneku käigus ning anti neile vastu-
sed ja selgitused. Lisaks käsitleti 
ehitusmahtude sobivust antud piir-
konda, ehitustehnilise ekspertiisi lä-
biviimist ning liikluskorralduse ter-
viklahendust.
Täiendatud on planeeringu jooni-
seid ja seletuskirja. Ajalooliselt välja-
kujunenud hoonestuse ja arhitek-
tuuri omapära säilitamiseks on kaa-
lumisel Kopli tn 2a // 2b kinnistul 
olemasoleva hoone fassaadi säilita-
mine, mille võimalus selgub tehnilise 
ekspertiisi tulemusel. Planeeringus-
se on lisatud tingimus, et enne arhi-
tektuurivõistluse korraldamist, tuleb 
läbi viia ehitustehniline ekspertiis 
hoone seisukorra hindamiseks. 

Hoone tehniline seisukord tuleb 
kindlaks teha enne projekteerimist.
Arutelul tehti täiendav ettepanek 
kaaluda hoone ehitustehnilise eks-
pertiisi läbiviimist planeeringu koos-
tamise käigus.
Avalikul arutelul vastuväiteid taga-
si ei võetud, detailplaneeringu 
edasine menetlemine jätkub. Tule-
nevalt arutelu tulemustest ja välja-
pakutud lahendusest vaadatakse 
detailplaneeringu  lahendus uuesti 
üle Tallinna Linnaplaneerimise 
Ametis.
Planeeringu materjalidega on või-
malik tutvuda elektroonselt Tallinna 
planeeringute registris aadressil htt-
ps://tpr.tallinn.ee/DetailPlanning/
Details/DP041780.


