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Tallinn võistles rohelise pea-
linna tiitli nimel finaalis seekord 
Bulgaaria pealinna Sofia, Poola 
vanima linna Krakowi ja Rootsi 
linna Helsingborgiga. Päev en-
ne Soomes Lahtis toimuvat fi-
naali silmitseb Tallinna rohest-
rateeg Mihkel Kaevats sealsel 
peatänaval parkivate jalgratas-
te ridu ja tõdeb, et pilt pakub 
silmarõõmu. "Ratas on mõistlik 
ja hoolimata põhjamaisest klii-
mast ka aastaringne liikumis-
vahend," nendib ta. "Jalgratas 
ei erita süsihappegaasi, ei võta 
palju ruumi ja toob inimestele 
rõõmu. Teiseks ma vaatan, et 
väga palju ruumi on siin ja-
gatud ka jalakäijate-
le, seegi on tervis-
tav ja rõõmus-
tav liikumis-
viis. Ka au-
todele on 
liikumis-
võimalu-
sed taga-
tud, aga 
need on 
ehk vä-
hem domi-
neerivad kui 
praegu veel Tal-
linnas."

Rendiratas  
kiirem kui takso

Kaevats sõidab ka ise iga 
päev rattaga – sadamasse esit-
lusele Soome sõiduks saabus ta 
küll ühistranspordiga, sest rat-
takumm läks puruks. Kuid ta 
tõdeb, et tööd on tehtud pal-
ju ja Tallinnas ei hiilata mitte 
üksikute säravate roheideede-
ga, vaid on laotud vundament. 
"Mitte et meil oleks kõik asjad 
õudselt hästi, aga me tahame te-
ha hästi," resümeerib ta. "Enne-
kõike on oluline see rohepöö-
re ise, et tiitel oleks meie pu-
hul innustuseks, mitte pelgalt 
auhinnaks või loorberiks. Meie 
kindlasti loorberitele puhkama 
jääda ei saa. Soovime, et lin-
naelus oleks vähem raiskamist 
ja tühikäiku nii linnalistes lii-
kumistes, tarbimisharjumustes 
kui ka igapäevases ajakasutu-
ses. Õigupoolest jätab hea ro-
heline linn  inimesele veidi roh-
kem vaba aega kätte."

120 000 elanikuga Lahti, 
kelle käes on tänavu rohelise 
pealinna tiitel, on kuulus näi-
teks rakenduse  CitiCAP poo-
lest. Iga kodanik saab rohelise 
käitumise eest koguda boonus-
punkte. Kui linnakodanik, kes 

soovib loodust säästa, 
ajab omi asju ilma 
autota,  saab ta 
virtuaalset ra-
ha, mille eest 
võib osta näi-
teks bussipi-
leti või koogi-
tüki või sisse-
pääsu ujulas-
se.

Lahti elani-
kud leiavad üks-
meelselt, et rohelise 
pealinna tiitel on too-
nud kaasa käegakatsutava 
edasimineku linna keskkonna-
sõbralikuks muutmisel. "Lisaks 
linna rendijalgratastele on nüüd 
jõudnud turule ka elektrirollerid 
ja elektrijalgrattad,  inimestele 
pakuvad need uued liikumis-
viisid huvi," ütleb  müügijuhina 
töötav Miia Kivelä. "Tänapäe-
val on lihtsam võtta rendiratas 

või renditõuks, see lii-
kumisviis on tihti-

peale kiirem kui 
takso tellimi-

ne. Viimase 
kümne aas-
ta jooksul 
oleme lii-
kunud sel-
les suunas, 
et kesklin-

nas oleks 
üha vähem 

autosid – inime-
sed liiguvad roh-

kem jalgsi, rattaga või 
muul moel."
Tõlgina töötav Milka tõdeb 

samuti, et ainuüksi viimase aas-
ta jooksul on rattaga liikumi-
se võimalused oluliselt parane-
nud. "On ehitatud uusi ratta-
teid ja parendatud olemasole-
vaid ning pingutatud on ka sel-
le nimel, et rattaga läbitavaid 
marsruute pikendada," lausub 
ta. "Selle tulemusena on kasva-
nud  jalgrattasõitjate hulk. On 
hea, et me üritame oma linnu 
rohelisemaks muuta. Ma saan 
aru, et maapiirkondades pole nii 
lihtne loobuda isiklikust autost, 
sest ühistransport ei tööta seal 
sellisel tasemel nagu linnades."

Kaotus pani  
siiski pingutama

Linna lähedale parkmetsa 
on aga rajatud arvutitöökohad. 
Puude külge on kinnitatud laua-
kesed rüperaali paigutamiseks 
ja looduses töötamiseks. Lahti 
linnapea Pekka Timoneni jutust 
selgub, et need rohelised lahen-
dused on vaid killukesed suu-
res mosaiigis. Aga kuna need 
meediale meeldivad, siis sage-
li ka räägitakse. 

Lahti rohelise pealinna tiit-
li taga peitub mõistagi midagi 
märksa enamat kui jala käimi-

Virkko  
Lepassalu
virkko. 
lepassalu@ 
tallinnlv.ee

Tallinnale tõid suure tunnustuse muuhulgas ligi sada  
õitsvat kogukonnaaeda, lagunenud tööstusalade 
muutmine tõmbekeskusteks, tasuta ühistransport  
ja see, et igale elanikule asub roheala kõige rohkem  
300 m kaugusel. "Tegelikult on ikka päris hea võita," 
ütles linnapea Mihhail Kõlvart, kelle sõnul annab tiitel 
põhjust edasi pingutada, et viia Tallinnas ellu tõeline 
rohepööre. "Võidust olulisemgi on tulevik, mida  
soovime pakkuda oma lastele. "

VÕIT KÄES: Mis tõi Tallinnale Euroopa rohelise pealinna tiitli?

et osalevad linnad on hakanud 
viimastel aastatel üha enam as-
jale süvitsi lähenema. Üsna vä-
he pakutakse žüriile ohoo-efek-
tiga leiutisi nagu reoveest pruu-
litud õlu. Laste metsa mustika-
le viimise jm taolisega – nõn-
da nagu aastaid tagasi – pole 
mõtet rohelise pealinna žüriid 
enam kõnetada, sest sellega päl-
vib vaid viisakat noogutamist. 

se eest jagatavad koogitükid: 
umbes 30 aastat järjepidevat 
tööd loodushoiu nimel. Märki-
misväärseim on muidugi nüüd-
seks linna auks ja uhkuseks ku-
junenud Vesijärvi puhastamine 
1990ndatel. Enne oli see töös-
tuste koondumise tõttu Lah-
tisse üks Soome saastunumaid 
veekogusid. 2009. a oli Lahti 
esimene Soome linn, kus pan-
di paika kliimasäästmise kava. 
Nüüd loodetakse 2025. aastaks 
saada Soome esimeseks süsini-
kuneutraalseks linnaks.

Lahti linnapea silmad sära-
vad lõbusalt, kui ta muigami-

si ütleb, et teab suurepära-
selt, kui keerukas on rohe-
lise pealinna tiitlit saada.  
"Me oleme enne finaalis 
kaks korda kaotanud ja 
oo kui  raske oli uues-
ti alustada," muigab ta. 
"Oi kuidas ma tegelikult 

vihkan kaotamist!" 
"See on pikk-pikk tee-

kond, see linna muutumine, 
kus me kogu aeg muutume ja 

areneme," lisab meer samas fi-
losoofilise mõõtme. Tema arva-
tes on olulisim inimeste mõtte-
ilma muutumine: "Tänaseks on 
inimesed juba harjunud, et prü-
gi tuleb kõik ära sorteerida ja 
et midagi ei lähe prügimäele, 
vaid kõik töödeldakse ümber."

Lahtis sõidab teiste seas 
üks täiselektriline politseiau-
to ja kontserte annab süsiniku-
neutraalne sümfooniaorkester. 
Mõistagi ei tähenda 
see, et linnapildist 
oleksid täielikult ka-
dunud muskelautod. 
Või et teed ületades 
ei peaks hoolega et-
te vaatama. Kuid siis-
ki on see väga teist-
sugune linn kui kas-
või kümmekond aas-
tat tagasi. Kui enne 
eksportisid Lahti töös-
tused oma toodangut, 
siis muutunud majan-
dusmõõtmes ekspor-
dib linn nüüd rohelisi 
lahendusi või mõtteid.

Lahtis rohelise pea-
linna üritusele kogune-
nutega vesteldes selgub, 

Lapsed õpivad juba lasteaias köögivilju kasvatades, kust tuleb toit.

 

Albert Truuväärt

Paljassaare hoiualal võib tunda end nagu kuskil kaunis maakohas.
   Ilja Matusihis

Lahtis sõidab 
elektriline politsei-
auto ja kontserte 

annab süsinikuneut-
raalne orkester.

Tallinna delegatsioon Euroopa rohelise pealinna tseremoonial pärast tiitlivõitu rõõmustamas. 600 000-eurone võidutšekk ja auhind on auga välja teenitud. Jan Joonas Kimmel

Kui suur rebimine võidu nimel käis?

• Maineka võistluse finaali jõudis Tal-
linn koos Helsingborgi, Krakowi ja So-
fiaga. Euroopa rohelise pealinna tiitli-
le kandideeris ühtekokku 16 linna. 

• Peaauhinnana võitis Tallinn 600 000 
eurot. Meist järgmise, 2024 aasta ro-
helise pealinna valimise tseremoonia 
toimub nüüd just siin.

Tallinna igas linnaosas saavad elanikud kogukonnaaedades näpud 
mulda pista. Pildil Mustamäe aed.  Albert Truuväärt

Pirita Kõrkjasaarel ja Paljassaares "niidavad" võsa ja heina veised.

 
Albert Truuväärt
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VÕIT KÄES: Mis tõi Tallinnale Euroopa rohelise pealinna tiitli?

Taolised ideed on muidugi tore-
dad. Kuid järjest enam kõlavad 
muusikana žürii kõrvadele sõna 
kliimaneutraalsus ja õhu puh-
tuse programmid. Kindlad ees-
märgid ja süsteemne lähenemi-
ne. Žürii esinaine Joanna Dra-
ke Maltalt ütleb hiljem, et just 
tänu süsteemsele tööle ja suure 
pildi nägemisele Tallinn peaas-
jalikult võitiski.

Noored on autohullusest 
vabad

Näiteks Tallinna üks kon-
kurent lõppenud finaalis, Kra-
kow, on samuti tubli. Linn ot-
sustas söepõletusest kui põhi-
lisest energiaallikast loobuda. 
Linn toetab elanikke sooduslae-
nudega jms puhtamatele kütte-
liikidele üleminekul. 2019. a sü-
gisest ei tohi linnas enam puude 
ja söega kütta. Söega kütmise 
tõttu on Poola õhul kurb kuul-
sus – saastatus põhjustab riigis 
umbes 44 000 surma aastas.

Tallinna tõsiseimaks konku-
rendiks hindab Kaevats Root-
si linna Helsingborgi. Selle lin-

na trump on muuhulgas reo-
veekäitlus, kus kasutusel on 
kolm toru. Üks tualettruumi-
dele, teist mööda voolab duši-
ruumide reovesi ja kolmas on 
köökide jaoks. Vett taaskasuta-
takse pärast puhastamist näi-
teks pesemiseks. Veest eralda-
tud jäätmetest toodetakse bio-
gaasi. Lisaks ehitatakse linnas 
uutesse hoonetesse vaid liiter 
vett ühe loputuskorraga kasu-
tavaid WC-sid. Helsingborg tar-
vitab peaaegu 100% ulatuses 
rohelist energiat. 

Kolmas Tallinna konkurent 
finaalis, Bulgaaria pealinn Sofia 
läheneb rohelise pealinna mõt-
tele ilmselt kõige traditsioonili-
semalt. "Hoopis meie loodame 
olla järgmine roheline pealinn!" 
teatab sealse rohelise pealinna 
koordinaator Elitsa Panayoto-
va, kui Lahti ühel peatänaval 
jalutame. Ta otse kiirgab päev 
enne auhinnatseremooniat op-
timismist. 

Sofia trumbiks on nn roheli-
ne ring – peamisi linnakeskuse 
punkte ühendav jalgratta- ja ja-
lakäijate tee. Teiseks püüab linn 
siduda kergliiklusteid ja ühis-
transporti üheks võrgustikuks, 
et paikades, kus ühistransport 
hõredam, saaks pakkuda elekt-
ritõukse. Nõnda nagu paljudes 
maades, ostavad rohkem auto-
sid ennekõike vanemate põlv-
kondade esindajad. "Nooremad 
on autohullusest vabamad  ja see 
annab lootust, et saame liikuda 
puhtama ühistranspordi poole," 
lisab Panayotova, täis kõiguta-
matut optimismi, et kui Sofia 
ei võida seekord, siis järgmisel 
korral ikka.

"Lähme teeme ära!" sõnab 
Tallinna linnapea Mihhail Kõl-
vart lühidalt pärast otsustava 
päeva hommikust koosolekut, 

kus Tallinna esitlus linna stra-
teegiakeskuse töötajatega veel 
kord läbi arutatakse. Žürii oo-
tab Lahti suures klaasist, kau-
nite järvevaadetega Sibeliuse 
kontserdimajas. Keskendumist 
ei soodusta hall ilm ja järve ko-
hal rippuvad udulaamad. Võib 
tajuda, kuidas Tallinna au kaits-
jatel oma järjekorda oodates 
vererõhk kõigil vaikselt tõu-
seb. Delegatsioon läheb just-
kui eksamile.

Esitlussaalis kantakse žürii-
le ette Tallinna tutvustav video-
klipp. Selle taustal, laval räägib 
Tallinna rohelistest edusammu-
dest rohestrateeg Mihkel Kae-
vats. Saavutuste hulgas on muu-
hulgas 92 kogukonnaaeda. Ek-
raanile ilmuvad kogukonnaae-
dadest saaki korjavad lasnamäe-
lased. Oluline, et 80% elanike 
jaoks on roheala 300 m raadiu-
ses. Viidatakse 28-hektarilisele, 
äsja avatud Tondiraba pargile. 
Uutele rohekoridoridele. Zoo-
loog Aleksei Turovski räägib tut-
vustavas klipis muuhulgas pu-
tukarohkusest. Linnas elab 20 
kimalase liiki. Putukaväil läbib 
kuut linnaosa. Mööda seda saa-
vad liikuda putukad jt liigid. Ja 
nõnda edasi.

Umbes tunni kestev film Tal-
linnast kui rohelisest linnast 
haarab seega kõiki tahke – pu-
tukatest kuni ümbertöödeldud 
materjalidest kokku pandava-
tesse ja pärast ära kulumist taas 
käideldavate tõuksideni. Nõn-
da nagu varemgi, viidatakse 
Tallinn klipis laulupeole – 
100 000 inimest ko-
guneb, kuid edas-
pidi ilma öko-
loogilise jala-
jäljeta. Järg-
nevad žü-
riiliikme-
te küsimu-
sed Tallin-
na linna-
peale ning  
strateegia-
keskuse ja 
linnakantselei 
ekspertidele. Reg-
lement on range: sel-
leks vooruks palutakse mee-
dial lahkuda.

Nagu koolivaheajale  
lastud lapsed

Pärast rohelise Tallinna žü-
rii esitlusruumist lahkumist on 
linna eksperdid heatujulised na-
gu koolivaheajale lastud lap-
sed. Lõpuks pole niivõrd suurt 
tähtsust tiitlil. Peaasi, et rohe-
line vanker nobedamalt eda-
si veereb.

Võitja kuulutatakse õhtul Si-
beliuse-nimelises kontserdisaa-
lis välja pärast Lahti süsiniku-
neutraalse orkestri muusika-
palu. Õhtut juhtiv tuntud Soo-
me telenägu Mikko Silvennoi-
nen tõmbab paralleeli Euro-
visiooniga, kus valitsevat fi-
naalis samasugune ootusäre-
vus. "Teadus ütleb, et me pea-
me muutuma sajandi keskpai-
gaks kliimaneutraalseks," tea-
tab virtuaalselt ühinenud pea-
minister Sanna Marin. "Klii-
mamuutused ei ole poliitiline 
vaidluskoht, vaid teaduslikult 
tõendatud fakt. Siiski peame 
me võtma vastu poliitilisi ot-
suseid, et tagada kliimaalaseid 

tegusid tehtaks sotsiaalselt õig-
lasel moel."

Euroopa Komisjoni keskkon-
navolinik Virginijus Sinkevišius 
kuulutab kõigepealt välja rohe-
lise lehe auhinna saajad: Portu-
gali linna Valongo ja Hollandis 
asuva Wintersvijki.  Sel ajal pais-
tavad sekundid tundidena. Lõ-
puks kostavad tema suust sõ-
nad: "Mul on hea meel kuuluta-
da, et aastal 2023 roheline pea-
linn on… Ma võtan veel klaasi 
vett (neelab lonksu)… Tallinn – 
palju õnne!". 15 aastat kestnud 
maraton – sest rohelise pealin-
na idee algatas 2006. a toonane 
linnapea Jüri Ratas – on jõud-
nud vahefinišisse. Auhind on lõ-
puks pärast pikki pingutusi ko-
ju saanud. Žürii tõi Tallinna tu-
gevustena välja terviklikku lä-
henemist, tasuta ühistransporti, 
tööstuslike linnaalade rohelise-
maks muutmist ja rohelise mõt-
teviisi saadikuks olemist.

Pidu, mis viib tulevikku
Žürii kuulutab Tallinna kui 

konkursi võitja välja Lahtis 9. 
septembril kell 19.40. "Ma plaa-
nisin alustada oma kõnet lause-
ga, et me ei ole siin mitte au-
hinna pärast või tiitli pärast – 
asi pole võidus või kaotuses –, 
aga tegelikult on ikka päris hea 
võita," tõdeb Tallinna linnapea 
Mihhail Kõlvart oma tänukõnes. 
"Meie jaoks on see väga süm-
boolne võit, ja eriti just sel aastal. 
Tänavu tähistasime me 30 aas-
ta täitumist taasiseseisvumisest 

ja ma usun, et see pole pi-
dupäev, mis tähistab 

minevikku, vaid 
hoopis tulevik-

ku. Nüüd on 
meil veel 
üks väga 
tugev sõ-
num Eesti 
ja Tallinna 
jaoks, sõ-
num tule-

viku kohta. 
Tänan žüriid 

selle au ja suu-
re väljakutse eest 

kanda 2023. aastal Eu-
roopa rohelise pealinna tiitlit."
Kõlvart lisab, et meie ees-

märgiks ei ole mitte pelgalt tiit-
lid ja direktiivid, vaid ennekõi-
ke inimesed. "Roheline pealinn 
tähendab meie jaoks, et Tallinn 
on oma inimeste jaoks sõbralik, 
mugav ja puhas tulevikulinn," 
sõnab linnapea ja lisab, et suur 
töö on veel ees. "Siinkohal tä-
nan oma meeskonda ja kõiki 
kolleege, kes on aastate vältel 
pühendanud ja panustanud oma 
töös rohelise Tallinna nimel."

Oma tänukõnes meenutab 
linnapea, et rohelise pealinna 
idee sündis 15 aastat tagasi just 
Tallinnas. Ta annab Euroopa Ko-
misjonile üle seda päeva tähis-
tava ajaloolise meene – pronk-
sist tammelehe.

Soome peaminister tähtsus-
tab oma kõnes linnade võimalik-
ku rolli kliimamuutustega võit-
lemisel ning seda, et poliitilised 
otsused peaksid toetama kliima-
muutustega võitlust.

Vaata auhinnasteremoo-
niat pealinn.ee

Tallinna delegatsioon Euroopa rohelise pealinna tseremoonial pärast tiitlivõitu rõõmustamas. 600 000-eurone võidutšekk ja auhind on auga välja teenitud. Jan Joonas Kimmel

ŽÜRII JUHT: Tallinn suudab  
panna elanikud oma  
kodulinna üle uhkust tundma

"Tallinn on kaasa-
nud rohelisema 
tuleviku jaoks 
ülikoolide eks-
perte, linnaela-
nikke ja isegi 
lapsi," kiitis Eu-
roopa rohelist 
pealinna valinud žürii 
juht, Euroopa Komisjoni kesk-
konnaala asepeadirektor 
Joanna Drake.

Tallinn peaks olema 2023. 
aasta rohelise pealinna tiitli 
üle uhke, sest linn on teinud 
igal tasandil põhjalikku tööd, 
ta on kaasanud rohelisema tu-
leviku jaoks ülikoolide eksper-
te, linnaelanikke ja isegi lapsi.  
Tallinnal on vägagi strateegili-

ne nägemus, kuidas la-
hendada nende elus 

hiljem ette tulla või-
vaid keskkonnaprob-
leeme ja muuta ela-
nikke uhkeks, et nad 

seal linnas elavad.
2010. aastast alates, 

mil Euroopa rohelisi pealin-
nu hakati valima, on see sünd-
mus esile tõstnud linnu, kes on 
võtnud vastu võimaluse ja väl-
jakutse pakkuda oma elanike-
le jätkusuutlikku tulevikku. Sa-
mas need linnad ei mõtle vaid 
oma kogukonnale, vaid sellele, 
mis on hea meie planeedile ja 
kogu inimkonnale, et me saak-
sime elada keskkonnaga har-
moonias. 

LINNAPEA: Võit on suur,  
sest selleks kulus 15 aastat
"See oli tõepoolest väga 
suur võitlus, mis võttis väga 
palju aega – umbes 15 aas-
tat," tõdes Tallinna linnapea 
Mihhail Kõlvart. "Võib-olla 
mõned ei mäletagi, et mõte 
sellise ürituse korraldami-
seks ja Euroopa rohelise 
pealinna valimiseks tekkis 
Tallinnas ja selle autor on en-
dine Tallinna linnapea Jüri 
Ratas, praegune riigikogu 
esimees."

Linnapea sõnul paneb au-
väärne tiitel linnale küll palju 
kohustusi ja toob juurde ka pi-
sut tööd, ent rohelisema tule-
viku nimel oleks Tallinn tööd 
teinud niikuinii. "Seda tööd ole-
me me juba alustanud ja isegi 
kui seda tiitlit poleks, jätkaksi-
me me seda tööd igal juhul, 
sest minu arvates ei ole rohe-
pööre lihtsalt ilus kaasaegne 
kontseptsioon ja jutt ei ole ai-
nult sellest, mida otsustab Eu-
roopa Komisjon või mis on 
uued trendid," märkis Kõlvart. 
"See tiitel on ka tallinlaste tiitel 
ja tiitel tallinlastele. Samas me 
ei jää nüüd loorberitele puhka-

ma, võit on üks verstapost ro-
helisema linna nimel. Me saa-
me nüüd rahvusvaheliselt 
suurt tähelepanu ja tänu selle-
le teha kergemini koostööd ja 
arendada võrgustikku kesk-
konnasõbralikumaks muutu-
miseks. Rahvusvahelised ette-
võtted soovivad avada oma 
kontoreid Euroopa rohelises 
pealinnas, mis toob meile ka 
uusi tehnoloogiaid ning inves-
teeringuid."

Kõlvarti sõnul on tegelikult 
oluline elukvaliteet, mida me 
soovime pakkuda tulevikus 
oma lastele. "Need on väga 
lihtsad asjad – puhas õhk, pu-
has vesi, roheline linn, kus on 
igal pool pargid ja rohealad, 
aga samas ka kaasaegne 
ühistransport, uus linnaruum, 
nii et kõigil oleks mugav, huba-
ne ja turvaline elada," loetles 
ta. "Meie soov on säilitada se-
da keskkonda ja ressursse, 
mis meil on. Samas arendada 
linna, et see oleks roheline ja 
kaasaegne. Loomulikult see 
600 000-eurone auhind  on 
samuti suur asi."

SOFIA ESINDAJA: Auto on ka meil 
olnud jõukuse sümboliks
"Rajame Sofia linnasüdame 
ümber nõndanimetatud ro-
helist võru, kus liikumine 
oleks ette nähtud vaid 
jalakäijatele ja jalgrat-
turitele," tuvustas So-
fia rohelise pealinna 
projekti koordinaator 
Elitsa Panayotova.

Panayotova selgitas, et 
jalgrataste kasutamise sti-
muleerimiseks on oluline ra-
jada turvaline ja praktiline 
taristu, et jalgratturid tun-
neksid end turvaliselt ka lin-
nas liigeldes.

"Lisaks üritame me Sofias 
siduda ühistranspordisüstee-
mi jalgrataste ja tõukerataste 
rendisüsteemiga, et vähenda-
da autostumist," ütles ta. "Pal-

judes riikides, peamiselt post-
sovetlikes riikides, 

on autod varem 
olnud justkui 

jõukuse 
sümboliks, 
aga ma loo-
dan, et lähe-

me üle puhta-
matele trans-

pordiviisidele. Meil 
on oma linnas palju rohepolii-
tilisi plaane ja projekte, näiteks 
valmis Sofias hiljuti metroo, 
aga üks võtmetähtsusega 
projekte on see, et me rajame 
linnasüdame ümber nõndani-
metatud rohelist võru, kus lii-
kumine oleks ette nähtud vaid 
jalakäijatele ja jalgratturitele."

Tallinna igas linnaosas saavad elanikud kogukonnaaedades näpud 
mulda pista. Pildil Mustamäe aed.  Albert Truuväärt

2019. aastast  
ei tohi Krakowis 
enam puudega  

kütta.
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Ivo Karlep
ivo.karlep@tallinnlv.ee

"Veekindlad riided, mida 
meie  lapsed vajavad, mak-
savad väga palju. See, et me 
saame hakata maksma las-
teaia kohatasu ainult ühe 
lapse eest, on ikka suurepä-
rane kingitus!" rõõmustas 
kahe lasteaialapse ema 
Karin Pajur, et tänu linna abi-
paketile lasteaiamaks alates 
teisest lapsest kaob.

Pajurite peres kasvab kokku 
neli last ja kõigi nendega on seo-
tud oma väljaminekud. "Meie pe-
re lausa ootas, et niisugune ot-
sus lõpuks tehtaks. See, et me 
saame hakata maksma ai-
nult ühe lapse eest, on 
meile väga suureks 
abiks," kommen-
teeris pereema 
Karin linna ot-
sust. "Summa, 
mis meil tuleb 
lasteaia koha-
tasuna välja 
käia, on pere 
jaoks ikka päris 
suur. Lapsel peavad 
olema korralikud õue-
riided, mida kasutatuna saa-
da eriti ei õnnestu. Need peavad 
olema veekindlad, sest selles eas 
lastele meeldib lausa veelompides 
elada. Aga sellised riided maksa-
vad korralikult. Nii  et see soo-
dustus on meiesugustele perede-
le ikka suurepärane kingitus!"

Vanematele sääst vähemalt 
800 eurot aastas

Tallinna volikogu kinnitaski 
eelnõu, mis ütleb, et kui ühest 
perest käib lasteaias rohkem kui 
üks laps, siis maksma peab vaid 
esimese lapse eest. Teise, kol-
manda jne lapse eest kohata-
su enam maksma ei pea. Soo-
dustus laieneb ka eralasteaias ja 
lastehoius käivatele mudilastele.

Tallinna lasteaedade kohata-
su on praegu  71,25 eurot kuus. 
Abilinnapea Vadim Belobrovtse-

vi sõnul säästavad nüüd mitme 
lapsega pered lasteaia kohata-
sult vähemalt üle 800 eurot aas-
tas. Kokku puudutab soodustus 
umbes 3000 linna- ja 100 era-
lasteaedade last. "Koroona mõ-
jude tõttu kannatavad eelkõige 
lastega pered, eriti kui lapsi on 
peres rohkem," lausus ta. "Möö-
dunud aastal eriolukorra ajal aju-
tise meetmena kehtestatud laste-
aiatasu sajaprotsendiline soodus-
tus oli tõhus. Lapsi said lasteae-
da endiselt viia ka pered, kes 
olid majanduslikesse raskustes-
se sattunud. Seetõttu otsustasi-
me, et edaspidi on Tallinna pere-
del teisest lasteaiaealisest lapsest 
alates lasteaias käimine tasuta." 

Praeguseni olid vanemad las-
teaia kohatasust vabasta-

tud alles kolmandast 
lapsest alates.

Kadaka laste-
aias käib selle 
direktori Ma-
rianne Lui-
ge sõnul pal-
ju ühest pe-
rest lapsi, kel-

le vanematel 
hakkab nüüd 

kergem, sest laste-
aiatasu tuleb edaspidi 

maksta ainult ühe põngerja 
eest. "See toob naeru vanema-
te näole kindlasti ja muudab ka 
lapsed rõõmsamaks, kui vane-
mad on heas tujus," lausus ta. 

"Vanematel hea tuju kandub 
üle lasteaia üldisele meelolule," 
arvas ka Rännaku lasteaia juht 
Pille Siimpoeg. "Kui kodus on 
õhkkond murevabam, on ka lap-
sed rõõmsamad. Linna abi va-
nemate rahakotile mõjub kõi-
gile toonust tõstvalt. Vanemad 
saavad sedaviisi rohkem mõel-
da muudele vajalikele asjadele, 
mida lastel on samuti kogu aeg 
vaja. Ja lastele ehk natuke tas-
kurahagi anda."

Laagna Rukkilille direktori 
Merike Plutusegi hinnangul on 
lasteaia kohatoetus väga hea 
algatus. "Kolme ja enama lap-
se meede, mis oli kasutusel ju-

ba eelmisel aastal, oli paljudele 
väga suureks abiks ja see kind-
lasti mõjutas ka lasteaedadesse 
registreerimist," ütles ta. "Kind-
lasti on kõik, mis aitab perel toi-
me tulla – eriti noortel peredel 
– tervitatav."

Trennid maksavad Tallinnas 
kõige rohkem 

Tallinna ja Harjumaa lasteri-
kaste perede liidu juhatuse esi-
mees Karl Laas rääkis, et lasteaia 
kohatasu on paljulapseliste pere-
de jaoks korralik kulu. "Kohata-
sust vabastamine alates juba tei-
sest lasteaias käivast lapsest saab 
olema väga suur tugi paljulapse-
liste perede jaoks," ütles Laas. 
"Jooksvaid kulusid on ju lastega 
kogu aeg vaja teha. Ja need kah-
juks ei vähene, vaid kipuvad ai-
na kasvama aja jooksul. Ka las-
teaias käies ei ole ju nii, et ku-
lud piirduvad ainult kohatasu-
ga. On ühisüritusi ja muid sünd-
musi, mille puhul lapsevanemad 
peavad oma rahakotti kergenda-
ma. Ka huvitegevusega lasteaias 
kaasnevad kulud. Tallinnas ja ka 
Harjumaal on kõik laste huvi-
tegevuse tasud palju suuremad 
kui maal ja väiksemates linna-
des. See, et linn märkas palju-
lapseliste perede muret, on vä-
ga ja väga teretulnud." 

Laasi hinnangul peaks pere-
des olema rohkem ka kolman-
daid või miks mitte ka enamaid 
lapsi. "Sellest linnavalitsuse toe-
tusest on suur abi perede planee-
rimisel," leidis ta. "Enamikul kol-
melapselistel peredel käivad las-
teaias kaks last, aga üks juba koo-
lis.  Kui kohatasu vabastus keh-
tib juba teisest lapsest, siis kül-
lap hakkab peredesse sündima 
ka rohkem kolmandaid lapsi. Ka 
suuremates peredes, kus on neli 
või rohkem last, on tavaliselt nii, 
et lasteaias käib neist kõigist ai-
nult kaks. Seepärast näeme, kui 
õige on kohatasu vabastus juba 
teisest lapsest. Me peame oma 
rahvast taastootma."

Linn annab soodustuseks 
kokku 900 030 eurot.

Lasteaia kohatasust pääseb 
soovi korral umbes 3100 last

Karl Laasi kinnitusel on lasteaia tasu soodustus tänuväärt, sest vane-
mate raha röövivad ka kõikvõimalikud lapse kunstivahendid, väljasõidud 
ja ringid. Scanpix

Kesklinnas  
tegutseb noor-
tenõukogu
9. septembril kogunesid esi-
mest korda kesklinna koolide 
õpilaste esindajad, et arutleda 
loodava noortenõukogu tee-
mal. "Algatuse eesmärk on 
luua Kesklinna linnaossa ak-
tiivne noortenõukogu ja aren-
dada välja koolide ja noorte 
koostöövõrgustik, multikul-
tuursuse toetamiseks kasuta-
takse kohtumistel ja tegevuste 
läbiviimisel lisaks eesti ja vene 
keelele ka inglise keelt," ütles 
Kesklinna vanem Monika Hau-
kanõmm (pildil). Nõukogu kut-
susid ellu noored ning kõik ka-
vandatud tegevused põhine-
vad nende initsiatiivil. 

Masti täna-
va korterelamu 
plaan avalikule 
arutelule

Arendaja soovib Piritale Masti 
11 varem plaanitud ridaelamu 
asemel ehitada korterelamu, 
plaanile seisavad vastu naab-
rid, sh TOP. Suvel korraldas Pi-
rita linnaosa valitsus projek-
teerimistingimuste eelnõu 
avaliku väljapaneku ja sellele 
laekus neli vastuväidet. Keh-
testatud detailplaneeringu jär-
gi on kinnistule määratud ehi-
tusõigus 12 sektsiooniga ri-
daelamu püstitamiseks, kuid 
arendaja soovib selle asemel 
ehitada 16 korteriga korterela-
mu ning tõsta hoone kõrgust 
90 cm võrra.  Kehtiva detail-
planeeringu tingimusi täpsus-
tavate projekteerimistingi-
muste eelnõu avaliku väljapa-
neku tulemusi tutvustav avalik 
arutelu toimub 16. septembril 
kl 16 Pirita linnaosa valitsuses 
(Kloostri tee 6, ruum 123).

 

Hopneris  
taasalustab  
kesklinna  
eakate ülikool
Hopneri majas alustab ühek-
sandat hooaega kesklinna 
seenioride ülikool, uuel hooajal 
saab tänu vaktsineerimisele 
saali mahutada suurema hulga 
publikut. Loengud toimuvad 
üle nädala kolmapäeviti. Osa-
leda võivad Kesklinna elani-
kud, kellel vanust 60+, kes on 
vaktsineeritud, omavad kehti-
vat läbipõdemise tõendit või 
on saanud alla 72 tunni eest 
negatiivse koroonatesti tule-
muse. Jutuks tulevad teemad 
ajaloost, ühiskonnast, kultuu-
rist ja tervisest. Rohkem infot 
www.hopnerimaja.eu, võttes 
ühendust eestikeelse prog-
rammi juhiga nele.talussaar@
hopnerimaja.eu, tel 641 0022 
või venekeelse programmi ju-
higa roman.ljagu@hopnerima-
ja.eu, tel 641 4207.

Taolised  
toetused  

aitavad laste ja 
rahva  

arvu tõsta.

Kes ja kuidas soodustust saab?

• Vanem, kelle kaks või 
enam last käivad 
lasteaias, peab 
maksma tagasi-
ulatuvalt 1. sep-
tembrist kohatasu 
vaid ühe lapse eest. 

• Soodustuse saamiseks 
peavad vanem ja tema laps 
elama ametlikult samal Tal-
linna aadressil. 

• Eralasteasutuses käi-
vate laste eest 

maksab linn 71,25 
eurot kuus, mis on 
võrdne linna enda 
lasteaedade koha-

tasuga.
• Loe soodustuse taotle-

mise kohta põhjalikumalt 
tallinn.ee või küsi infot laste-
aiast.

"Rattaga sõitmine muutub 
igal aastal Tallinnas pare-
maks, kuid just südalinna lä-
bivad rattateed teevad mu-
ret nii meil kui ka teistes 
Euroopa suuremates linna-
des," ütles abilinnapea 
Andrei Novikov. "Seetõttu 
märgistab Tallinn tänavu lin-
nasüdamesse spetsiaalse 
punase värviga rattarajad."

Abilinnapea sõnul on tegu aju-
tise lahendusega, sest tulevikus 
on plaan tänavate põhjalikuma 
ümberehituse käigus rajada ka 
päris uued, kõnni- ja sõiduteest 
eraldi seisvad rattateed kõikja-
le, kus see võimalik on. "Tege-
likult saab uut liikluskeskkonda 
luua vaid tänavaid põhjalikult 
ümber ehitades," selgitas Novi-
kov. "Praegu ei ole see võima-
lik, sest kui me kasvõi 10% neist 

ajutistest rattaradadest oleks tei-
nud põhjaliku ümberehituse raa-
mes püsivate lahendustena, sei-
saks linnas sisuliselt kogu liik-
lus ja elu, aga nii-öelda ajuti-
se lahendusena on need puna-
sed jalgrattarajad kindlasti liik-
lemist turvalisemaks muutnud."

Tuli muuta bussipeatusi
Tallinna transpordiameti ju-

hataja Andres Harjo sõnul alus-
tati rattaradade märgistustööde-
ga juulis ja sellele eelnes pikk 
ettevalmistus. "Me ei saa suu-
nata jalgratturit kavandatavale 
jalgrattateele vastu olemasolevat 
reklaamtulpa ehk liiklusruumis 
tehti päris palju muudatusi. Näi-
teks muudeti foore ja tõsteti rek-
laamtulpi ümber," lausus Harjo. 
"Kohandati ka mõningaid bussi-
peatusi uudse disaini järgi, kus 
kõnnitee ja ooteplatvormi vahelt 

liigub läbi rattatee. Sellistes pai-
kades peavad nii ühistranspordi-
sõidukite juhid kui ka jalgrattu-
rid olema eriti tähelepanelikud."

Punase värvi kandmine teele 
on üsna aeganõudev, sest seda 

saab teha ainult kuiva ilmaga. 
Seetõttu oleneb töögraafik väga 
olulisel määral ilmataadist. "Li-
saks tuleb selleks, et märgistus 
korralikult teekattega haakuks, 
teepind enne hoolikalt puhasta-

da, ja mõnel puhul on see võt-
nud isegi rohkem aega, kui vär-
vimine," selgitas Novikov.

Punaseks ka  
liiklusohtlikud paigad

Novikov tunnistas, et siin-seal 
pole värv korralikult haakunud 
või on see liiga kiirelt kulunud. 
"Muret tegevates kohtades on 
tööde tegijal vastavalt lepingu-
le kohustus vead garantiiremon-
di raames kõrvaldada," lisas ta.

Ajutiste rattaradade märgis-
tamine peaks lõppema 20. sep-
tembril, seejärel märgistatakse 
punase värviga ka liiklusohtli-
kud paigad.

Kokku kaetakse punase vär-
viga 50 000 m2 Tallinna täna-
vaid. Linn andis selleks 1,5 mil-
jonit eurot, ent praegu on suu-
rem osa sellest summast veel 
kulutamata.

Punased rattarajad valmivad septembri lõpuks

Tänu uutele radadele on ka kesklinnas mugav ja ohutu rattaga sõita.
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Enam kui sada Tallinna 
noort saab võimalust tegut-
seda oma kogukonna pare-
maks muutmise nimel. 

Soomes välja töötatud noorte-
programm Gutsy Go laieneb sel 
aastal ka välisriiki ning esime-
sena saavad sellest 13.-17. sep-
tembrini osa Eesti noored. Gutsy 
Go pakub enam kui sajale Tal-
linna noorele võimalust tegut-

seda oma kogukonna pa-
remaks muutmise nimel. 

Programmi on kaa-
satud Kalamaja põhi-
kooli ja Ehte huma-
nitaargümnaasiumi 
8. klasside õpilased, 
kes peavad leidma la-
henduse mõnele koha-
likku kogukonda puuduta-
vale probleemile. Õpilased jaga-
takse tiimideks ning juhendaja 

kaasabil viiakse nädala 
jooksul oma idee el-

lu. Ideed võivad ol-
la seotud koolisu-
hete ja konfliktide 
lahendamise või 
näiteks vanemate 

inimeste üksinduse 
leevendamisega.
Abilinnapea Vadim 

Belobrovtsev peab noorte ideid 
linna heaolu arendamiseks oluli-

seks. "Linn panustab noorte ku-
junemisse aktiivseks ühiskonna-
liikmeks noorsootöö kaudu, sh 
võimaldades neil osaleda rah-
vusvahelistes projektides," lau-
sus Belobrovtsev. "Endise Eh-
te humanitaargümnaasiumi õpi-
lasena ja Kalamaja elanikuna 
ootan põnevusega, mida paku-
vad Põhja-Tallinna noored väl-
ja oma kogukonna elu paremaks 
korraldamiseks." Kogu protses-

si ideest teostuseni jäädvustavad 
noored oma mobiiltelefonidega 
ning professionaalse meediatii-
mi toel viimistletud dokumen-
taalfilmid esilinastuvad 17. sep-
tembril kinos Sõprus. Videoid ja-
gatakse laiemale publikule sot-
siaalmeedia vahendusel, et ins-
pireerida ka teisi noori ja suuna-
ta täiskasvanute tähelepanu tee-
madele, mis noori hetkel kõige 
enam kõnetavad.

Noored hakkavad pakkuma ideid kodukoha arendamiseks

Kristiines algas 
kahe trenniväl-
jaku ehitus
Kristiine linnaosas alustati ka-
he välitreeningväljaku rajamist. 
Lille asumisse aadressil Paldis-
ki mnt 65b kerkib street-  
workout jõulinnak, Tondi asumi 
kasarmute tagusesse elura-
jooni aadressil Seebi 34 paik-
neva korvpalliplatsi kõrvale tu-
leb professionaalsete seadme-
tega jõusaal.  Tööd peavad 
olema lõpetatud hiljemalt sep-
tembrikuu jooksul, väljakute 
lõplik valmimisaeg sõltub il-
mast. 

 

Kose pargi 
mänguväljak  
läbis uuendus-
kuuri

Mänguväljak Pirital Kose par-
gis Rahvakooli tee 3 on pärast 
uuenduskuuri taas avatud, 
tööd läksid maksma üle 160 
000 euro. Mänguväljakul on 
võrkronila, ronimistorn, liumä-
gi, tegeluspaneel ja kiiged eri 
vanuses lastele, lisaks asfaldi-
mängud. Üks tegeluspaneel 
asub liivaala piiril, nii et seda 
saab kasutada ratastooliga lii-
kuja. Mänguväljak sobitub 
hästi loodusesse ja materjali-
de valikul on eelistatud puitu. 
Väljaku kõrvale paigaldatud 
välijõusaalis saab treenida ko-
gu pere. Kompaktne komp-
leks on varustatud kardiotree-
ningu ratta ja veel mitme tree-
ninguseadmega. Pargis vahe-
tatakse sügise jooksul veel is-
tepinke ja sinna tuleb 
leedvalgustus.

 

Anneta toiduja-
gamiskappide 
rajamiseks
Ringmajandusettevõte Fud-
Loop OÜ alustas annetuste 
kogumist, et katsetada Tallin-
nas oma toidujagamiskappide 
lahendust. Pilootprojekti ees-
märk on vähendada koduma-
japidamistes, jaekaubanduses 
ja toitlustusettevõtetes tekki-
vat raisatud toidu hulka. Toi-
dujagamiskappide kaudu ja-
gatav toit on kõigile tasuta – 
sinna on võimalik nii toitu an-
netada kui ka seda saada. 
Esimesed kaks kappi on plaa-
nis püsti panna Kesklinna ja 
Põhja-Tallinna linnaosas, an-
netusi kogub ettevõte kappi-
de ehitamiseks ja toidu pääst-
misega seotud kulude katmi-
seks. Annetusi saab teha Fud-
Loop OÜ arvelduskontole 
EE132200221077188828 
Swedpangas, saajaks märki-
da FudLoop OÜ ja selgituseks  
Annetus.

Kai Maran
kai.maran@tallinnlv.ee

Linlasi ootavad õppereisid 
kogukonnaaedadesse, 
orienteerumine Uue 
Maailma asumis ning mara-
ton, mida saab kaasa teha 
ka virtuaalselt.

September on Tallinnas kesk-
konnasõbraliku liikumise kuu, 
mille tunnuslauseks on tänavu 
"Jalgsi ja rattaga liikudes hoiad 
tervist ja keskkonda".

"Tallinn on korraldanud 
keskkonnasõbraliku liikumise 
kuu kampaaniaid juba kümme 
aastat," ütles abilinnapea Kal-
le Klandorf. "Sel aastal toimub 
selle kuu raames Tallinnas üle 
viiekümne ürituse, kuhu huvi-
lisi ootame."

Näiteks saab kuni 29. sep-
tembrini osaleda õppevisiitidel 
ja koolitustel linna õppeaedades. 
"Vahetatakse loodus- ja aiahari-
duse kogemusi ning tehakse ring-
käike õppeaedades," ütles Klan-
dorf, kelle sõnul jagatakse aiahu-
vilistele teadmisi nii aia kavan-
damisest kui ka ehitamisest ja 
hooldamisest, samuti õuesõppe 
ja loodushariduse kohta.

Maheseemned lilleniiduks
Tugikeskuse Juks õppe- ja ko-

gukonnaaias  räägib teadur An-
neli Banner 15. septembril ko-
dumaiste looduslike seemnete 
kogumisest, millega saab kaa-
sa aidata elurikkuse taastumi-
sele ja kujunemisele. Hästi sobi-
vad maheseemned õppe- ja ko-
gukonna aeda. Ilusa ilmaga te-
hakse kohapeal algust ka lille-
niidu rajamisega.

"Ehk siis tekib linnaelanikel 
mõtteid, kuidas ka ise kogukon-
naaeda luua," ütles Klandorf. 
"Kutsume inimesi üles hoidma 
oma füüsilist ja vaimset vormi 
ning samas avastama kodulin-
na. Soovime ka innustada ini-
mesi liikuma rohkem jalgsi, jalg-
rattal ja ühistranspordiga, mis 
kõik on keskkonnasõbralikud 
liikumisviisid." 

Ameerika kogukonnaaia aed-
nik Elisabeth Niitaru viib 27. 
septembril ringkäigule Solarise 
keskusesse, et tutvustada ko-
gukondlikku Tootsi peenra näi-
tust. See kulgeb läbi keskuse eri 
korruste, nn Tootsi peenra stii-
lis kujundatud peenrakastid on 
meisterdatud euroaluste krae-
dest. Avastamisrõõmu pakuvad 
maitse-, köögivilja-, marja- ja 
ilutaimed. Heleni koolis saab 
29. septembril õppida projekti 
kirjutama ja juhtima ning Kop-
li ametikooli ja noortekeskuse 
õppeaias 22. septembril aiaplaa-
ni koostama.

Tallinna maratoni virtuaal-
jooksu distantsi saab läbida 30. 
septembrini. 

"Virtuaaljooksul saab iga osa-
line valida talle sobiva distant-
si ja joosta seda endale sobival 

ajal endale sobivas paigas," rää-
kis spordiürituste korraldamise 
klubi juhatuse liige Mati Lilli-
allik. "Selline kaugjooksu for-
maat on omamoodi ajastu märk! 
Virtuaaljooksul võib kaasa teha 
ükskõik mis maailma nurgas."

Programmi kuuluvad laste-
jooksud, viie- ja kümnekilomeet-
rised jooksudistantsid, poolma-
raton (21,1 km) ning klassika-
line maratonijooks (42,2 km).

Kingikott ja medalid
"Pärast distantsi läbimist tu-

leb osalejal seda kinnitada ning 
oma jooksu tõestus korraldajate-
le virtuaalkeskkonda üles laadi-
da," selgitas Lilliallik. "Kõik osa-
lejad saavad tänavu sponsoreilt 
ka kingikoti."

Jooksjaile saadetakse elekt-
rooniliste kanalite kaudu e-dip-
lom ning DPD pakiautomaadi-
ga Tallinna Maratoni ametlik 
jooksusärk. Unikaalse medali 
saab vastavalt läbitud distantsile. 

"Lastejooksudele on kirja 
pandud juba lasteaiarühmade 
kaupa," lisas maratoni peakor-

raldaja Lilliallik. "Mudilased saa-
vad vabalt valitud distantsi läbida 
koos kasvatajate või vanemate-
ga. Medali saavad kõik lapsed."

Maratoni virtuaaljooksu eel-
datavalt populaarseim distants 
on kombineeritud maraton ehk 
maratoni kombo, mis on Lillial-
liku sõnul jõukohane igale jook-

susõbrale ja liikumisharrasta-
jale. Täispikk maratonidistants 
tuleb septembrikuu jooksul lä-
bida kas joostes või käies osa-
de kaupa, kuni vajalik kilome-
traaž täis saab. Ühekorraga tu-
leb läbida minimaalselt kümnen-
dik maratonist ehk 4,2 kilomeet-
rit.  Registreerida saab https://

www.jooks.ee/et/tallinna-mara-
ton/virtuaaljooks

Rahvusvahelisel autovabal 
päeval 22. septembril kutsub 
linn orienteeruma Uue Maail-
ma asumisse. 

"Autovabal päeval kutsume 
osa võtma linnaorienteerumi-
sest Uue Maailma kombineeri-
tud maastikul, samuti avatakse 
sel päeval näitus heast tänavaruu-
mist," ütles Klandorf, kelle sõnul 
annab näitus "Tänavad on liiku-
miseks ja heaks olemiseks: tule ja 
avasta oma tänava tüüp!" ülevaa-
te Tallinna üheksast tänavatüü-
bist ja säästvatest liikumisviisi-
dest. "Jalgratta juhiloa  saamiseks 
viiakse läbi 10- kuni 15-aastaste 
õpilaste koolitused. Kokku toi-
mub neli koolitustsüklit 14 teoo-
ria ja 10 sõidutunniga."

Ühel koolitusel saab osaleda 
kuni 25 õpilast. Kes eksamid 
ära teeb, saab jalgratta juhiloa.  
Kogu keskkonnasõbraliku liiku-
mise kuu ürituste programmiga 
saab tutvuda ja üritustele regist-
reeruda veebilehel www.tallinn.
ee/est/keskkond/liikumiskuu

Muuhulgas saavad lapsed 
ja noored rattaloa teha.  

Albert Truuväärt

16.-23. septembrini saab võimelda 
kogukonnaaedades
Tervisevõimlemise välitree-
ninguid juhendab treener 
Aliis Sarapik (OÜ Treksi Te-
raapiad). 
• 16. septembril kl 18-20 

Pääsküla aias (Liipri 8, 
Nõmme)

• 17. septembril kl 18-20 Pad-
riku linnaaias (Padriku 10, 
Padriku lasteaia kõrval üle 
künka, Pirita)

• 18. septembril kl 10-12 Kän-
nukuke aias (Vilde tee 72, 
Mustamäe)

• 19. septembril kl 10-12 Väi-

ke-Õismäe aias (Järveotsa 
2a, Haabersti)

• 20. septembril kl 18-20 Pel-
guaias (Ehte 40, Põhja-Tal-
linn)

• 21. septembril kl 18-20 Kra-
meri aias (Keemia 41, Kristii-
ne)

• 22. septembril kl 18-20 Aaf-
rika aias (Püssirohu 5, Kesk-
linn)

• 23. septembril kl 18-20 Pae 
aias (Pae 19, Lasnamäe)

• Välitrennid on tasuta. 

Keskkonnakuu jagab 
lastele jalgrattaga 
sõitmise tarkust
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"Minu lugu sai alguse – na-
gu ikka – päris varases eas. Esi-
mene sügava depressiooni diag-
noos tuli juba 15-aastaselt, aga 
mul puudus igasugune perekon-
na toetus. Mäletan, et suurimaks 
abiks oli inimestega rääkimine 
ning tunne, et ma pole maail-
mas üksi – mul on keegi, kel-
lele oma muresid jagada. Kuigi 
pidin enamuse ajast salaja pro-
fessionaalide vastuvõtule hiili-
ma, sest mu perekond ei taht-
nud vaimse tervise muresid nii 
noorel inimesel tunnistada, oli 
see kõik seda väärt," võib luge-
da peaasi.ee kodulehelt. 

10. septembril tähistatava 
rahvusvahelise suitsiidiennetus-
päeva raames koguti inimestelt 
nende lugusid, mis võiks teistele 
enesetapu mõtetega heitlevate-
le toeks olla. "Abilisteks esime-

sel teekonnal olid klassijuhata-
ja, koolipsühholoog ja psühhiaa-
ter," jätkub lugu. "Psühhiaatri 
kiitvad ja tunnustavad laused 
tõid sageli hea tuju päevadeks 
ning nii sai ka esimene pikem ja 
süngem episood ületatud. Ras-
kel hetkel, kui polnud ümber 
mõistvat sõpruskonda ega pe-
ret, hoidis mind pinnal usk, et 
saan iseendale loota ning olen 
tugev. Isegi hetkedel, kui sul 
pole kedagi ning  üritad mõne 
tuttavaga oma vaimsest tervi-
sest rääkida või saata välja appi-
karjeid ning sind saadab inimes-
te haihtumine või ignoreerimi-
ne, tuleb teada: sa pole maail-
mas üksi! Sinusuguseid on veel-
gi! Sulle on lubatud kõik tun-
ded ja miski, mida sa mõtled, 
pole väär. Inimesed su ümber 
sageli ei oska selliseid olukor-
di lahendada – neil pole piisa-
valt kokkupuudet või kogemu-
si aidata. Tegelikult on sul ole-
mas kõik vahendid, lihtsalt va-
hel on vaja kõrvalist abi, et need 
tööriistad taas enda jaoks tööle 
saada. See on täiesti normaal-

"Suitsiidikatsega noori valdab depressioon, lootuse-
tus ja  üksildus," nentis Tallinna laste vaimse tervi-
se keskuse psühhiaater Ere Vasli. "See tuleb kontakti 
puudumisest täiskasvanutega ning asjaolust, et vane-
mad ei ole lapse muresid kuulanud. Lisaks teevad las-
tele muret koolistress ja koolikiusamine, samuti koolis 
ja kodus kogetud emotsionaalne vägivald." Alaealiste 
enesetapukatsete arv aastas on alates aastast 2015 
kasvanud peaaegu kahekordseks.

ne! Sa ei pea end kellelegi õi-
gustama, end välja vabandama, 
end kellegi eest varjama. Tegut-
se – tee midagi selleks, et end 
hästi tunda!"

Oktoobris saab taoliste lugu-
dega tutvuda vaimse tervise kuu 
raames valmival rändnäitusel. 

Iga viies noor on mõelnud 
enesetapule

Eesti on alaealiste enesetap-
pude poolest maailmas esimes-
te seas ning abivajajate arv ai-
na suureneb. Eestis sureb suit-
siidi tõttu aastas kümme või 
enam noort. Eelmisel aastal 
oli kõige noorem enesetapja 
12-aastane tüdruk. 13-15-aas-
tastest noortest iga viies on aas-
ta jooksul mõelnud enesetapu-
le. 13-15-aastastel tüdrukutel oli 
suitsiidimõtteid 26% ja poistel 
13%, seega esineb suitsiidimõt-
teid tüdrukutel kaks korda 
rohkem kui poistel.

Alaealiste ene-
setapukatse-
te arv aas-
tas on ala-
tes aastast 
2015 jär-
sult kas-
vanud 
peaaegu 
kahekord-
seks. Ala-
ealiste hul-
gas on tüdru-
kute suitsiidikat-
sete tase poiste omast 
üle kahe korra kõrgem. Sa-
mas õnnestunud enesetappe on 
poiste seas rohkem. Põhjus on 
selles, et ühiskonnas oodatakse 
poistelt oma tunnete vaka all 
hoidmist. Suitsiidikatse on läbi 
teinud 60% kuni 17-aastaseid 
noori, kel on vaimsed mured. 

Tallinna ülikooli ühiskonna-
teaduste instituudi sotsiaalter-
vishoiu professori Merike Si-
saski kinnitusel põhjustab ene-
setappe enim depressioon. "Kui 
kümme-kakskümmend aastat 
tagasi oli piinlik depressiooni 
kõneks võtta, räägitakse sellest 
praegu ehk liigagi palju, jättes 
tähelepanuta, et päris depres-
sioon on tegelikult ajuhaigus," 
rõhutas Sisask. "Kurb ja ma-
sendunud meeleolu – kui see 
ei kesta liiga kaua ega ole lii-
ga sügav – ei ole haigus, vaid 
elu normaalne osa. Ka stress on 
normaalne reaktsioon tundma-
tule pingeolukorrale. Kui aga te-
kivad emotsioonid, tunded või 
mõtted, mis ei lase elust rõõmu 

tunda, süveneb väsimus kõigest. 
Samuti kui ei leia ressurssi en-
dast ega abi väljastpoolt, võib 
protsess kulmineeruda suitsii-
dikatsega."

Depressioon on 15-24-aas-
taste noorte seas vaimsete mu-
rede üks suurimaid põhjuseid. 
Vanuse tõustes suureneb teisme-
listel nii kurvameelsuse kui ka 
depressiivsete episoodide sage-
dus. Kurvameelsus on 15-aas-
tastel 6,5% kõrgem ja depres-
siivsete episoodide sagedus 9% 
võrra kõrgem kui 13-aastas-
tel. Tüdrukutel on depressiiv-
susele osutavate näitajate osa-
kaal tunduvalt kõrgem kui pois-
tel. Osalt on süü noorte kauge-
nemine reaalsusest ekraanide 
kaudu ja küberkiusamine. Hil-
jutised vaimse tervise mured 
tõi aga koroonaaegne üksin-
dus. "Suitsiidkatsega noori val-

dab depressioon, ärevushäi-
red, lootusetus, üksil-

dus," loetles Vasli. 
"On palju põh-

juseid, miks 
võib juhtu-
da, et puu-
dub kon-
takt täis-
kasvanu-
tega, ise-

gi oma va-
nematega. 

Oluliseks te-
guriks erineva-

te psüühikahäire-
te kujunemisel on iga-

sugune vägivald koolis, kodus, 
ühiskonnas."

Koroonaaeg valas  
lihtsalt õli tulle

Sotsiaalministeeriumi rahva-
tervise osakonna nõunik Käth-
lin Mikiver rääkis, et laste vaim-
se tervise probleemid tõstatusid 
juba kaua enne koroonaaega. 
Lihtsalt koroonaaeg lisas veel-
gi õli tulle. "Koolinoorte tervi-
sekäitumise uuringud on ka va-
rem näidanud, et järjest on hal-
venenud 13-15-aastaste vaimne 
tervis," rääkis Mikiver. "Sooli-
se erinevusena paistab silma, 
et selles vanuses on kurbust 
ja depressiooni just tüdruku-
tel, ning see sageneb 
vanuse tõustes. 
Kui vaadata 
enesevigas-
tuste sta-
tistikat, on 
raskemad 
ajad august-
september 

Krista Kiin
krista.kiin@ 
tallinnlv.ee

ja mai-juuni, mis on suuresti 
seotud kooliaasta alustamise ja 
lõpetamisega."

Tüdrukute kurvameelsuse ja 
depressiivsete episoodide sage-
dus 2010. aastast 2018-ni on mõ-
lema näitaja osas võrdselt 8% 
võrra tõusnud. Kurvameelsuse 
näitaja tõusis 25%-lt 33%-ni, 
depressiivsete episoodide osa-
kaal oli aga kõrgem, tõustes 
32%-lt 40%-ni.

Poiste kurvameelsuse näita-
ja suurenes 2010. aastast 2018. 
aastani 6% võrra, näit tõusis 
11%-lt 17%-ni. Depressiivsete 
episoodide näitaja tõusis pois-
tel 2018. aastaks 8% võrra, see 
suurenes 18%-lt 26%-ni.

Suurem osa ärevuse, depres-
siooni ja suitsiidimõtete käes 
kannatajaid ei jõua spetsialis-
ti juurde ja nad ei oska ka abi 
otsida. "Kiirelt oleks vaja pak-
kuda üle Eesti vanematele koo-
litusi, kuidas kasvatada teisme-
list last," lausus Tallinna laste 
vaimse tervise keskuse juht An-
ne Kleinberg.

Vasli nentis, et lastehaiglasse 
pöördub iga kuu 11-15 suitsii-
dikatse järgset noort. Ena-
mik neist on vanuses 12+. 
"Arvatakse, et 75% noor-
test, kes surevad eneseta-
pu tõttu, pole kunagi jõud-
nud vaimse tervise spetsia-
listi juurde – see tähendab, 
et nad ei ole abi saanud 
oma vaimse tervise ras-
kuste osas," tõi dr Vas-
li välja.

Suitsiidimõte-
tega või -katse 
teinud noore-
le pakutakse 
lastehaigla 
vaimse 
tervise 
kes-
ku-

EESTI NOORTE 
SUITSIIDIDEGA TIPUS:  
Mullu oli noorim enesetapja 
12-aastane tüdruk

Võta lapse jaoks 
kasvõi 15 minutit 
päevas, et teda 

kuulata.

Enim kanna-
tavad dep-

ressiooni all ja 
teevad suitsiidi-
katseid just 
tüdrukud.  

 Scanpix
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doskuste juurde, lisaks sellele, 
et koolis õpitakse matemaati-
kat ja eesti keelt."

Südalinna kooli kooliõde ja 
vaimse tervise õde Elis Singh 
Sunar leidis, et õpetajad saak-
sid ja võiksid märgata koolikiu-
samist ning kiusamisele omast 
käitumist. "Koolikiusamine on 
suur murekoht ning toob sage-
li õpilaste seas kaasa üksindus-
tunde, tõrjutuse ja ebakindlu-
se, mis omakorda võivad viia 
erinevate vaimse tervise mu-
redeni nagu depressioon, äre-
vus, söömishäired, enesevigas-
tamised jm," rõhutas ta. "Juhul 
kui õpetaja märkab, et õpilasel 
tundub olevat mure – olgu see 
seotud klassikaaslastega või ko-
duse eluga –, tasuks konsultee-
rida koolipsühholoogi, sotsiaal-
pedagoogi või kooliõega, et laps 
saaks tuge ja tal oleks võimalus 
kellegagi rääkida. Sageli piisab, 
kui lapse mured lihtsalt, hinnan-
guid andmata ära kuulata. Ega 
niisama ei öelda, et jagatud mu-
re on pool muret!"

Vaimset tervist saab tugevda-
da võrdlemisi lihtsate tegevuste-
ga, pöörates tähelepanu vaim-
se tervise vitamiinidele, milleks 
on piisav puhkus, liikumine, re-
gulaarne ja mitmekeskine toitu-
mine, toetavad suhted ja meel-
divate emotsioonide kogemine

"Tõsi küll, need on teada-tun-
tud nipid, kuid suurema stressi 
tingimustes kipume ära unusta-
ma, mis meid aitab ja tugeva-
maks teeb," selgitas Oidermaa. 
"Näiteks ei tasu näpistada ae-
ga unetundide arvelt, et jõuaks 
kõik kohustused ikka ära täita 
või jätame ära rõõmsad koos-
toimetamised sõpradega, sest 
muud asjad on olulisemad. Või 
istume tuima pilguga ekraani 
ees, sest õue jalutama minek 
tundub liiga suur ettevõtmine. 
Pahatihti jätame vahele hommi-
kusöögi, sest muidu ei jõua õi-
gel ajal kodust välja minna. Ta-
sub meeles pidada, et puhkust, 
rõõmu ja mõnusat suhtlemist on 
rasketel aegadel enda tugevda-
miseks vältimatult vaja!"

Teistega suhete hoidmine ja 
kontaktis olemine on eluliselt va-
jalik. "Suhted aga ei pruugi ise-
enesest tekkida ega püsida – nei-
le tuleb eraldi tähelepanu pööra-
ta," rõhutas Oidermaa. "Hea oleks 
oma lähedaste jaoks olemas olla 
ja selleks teadlikult aega pühen-
dada. Võta kasvõi 15 minutit päe-
vas, et päriselt kohal olla, kuula-
ta ja koos mõnusaid emotsioone 
kogeda, olgu selleks vestlemine, 
jalutamine või koos kokkami-
ne. Anna teisele märku, et ta on 
sulle oluline! Vahel on abi väga 
vähesest: küsimisest, ära kuula-
misest, tundest, et keegi on sinu 
jaoks olemas. Kui vaja, aita jõuda 
ka professionaalse abini."

Söö ja puhka piisavalt
Merike Sisask rõhutab samu-

ti, et asjad oleksid tasakaalus. 
"Elus võib olla küll palju emot-
sionaalset heaolu ohustavaid ris-
ke, kuid kui on palju ka kait-
setegureid, saab inimene hak-
kama ja püsib vaimselt terve," 
rääkis prof Sisask. "Kaitsetegu-
rid võivad olla nii inimesest en-
dast tulenevad – et kuidas ta end 
väärtustab, räägib oma asjadest 
ja kas ta suhtleb teistega – kui 
ka need keskkonnast või mik-
rokeskkonnast tulenevad, mis 
teda ümbritseb koolis või tööl, 
või ka ühiskonnas laiemalt. Olu-
lised kaitsetegurid on ka eluviisi 
valikud. See tundub mõnikord 
liiga lihtne retsept, kuid suitsii-
di ennetamise puhul rõhutatak-
se just eluviisi nüansse. Kui ini-
mene ei maga, ei liigu piisavalt 
värskes õhus, ei söö normaal-
selt, on ta kõigele negatiivsele 
palju vastuvõtlikum."

Sunar paneb vanematele sü-
damele säilitada lapse sotsiaalsed 
suhted, luua nädalaplaan, tagada 
lapsele piisav füüsiline aktiivsus 
(käia koos igapäevastel jalutustel 
ning nädalavahetustel pikematel 
retkedel, matkadel), süüa võima-
likult tasakaalustatult (puu- ja 
juurviljad, head rasvad, seem-
ned, pähklid jne) ning võima-
lusel piirata või vähendada ek-
raaniaega. "Vanemana peaksi-
me rohkem oma lapsi kuulama 
ning püüdma neid mõista, mitte 
kohe nende muresid, soove või 
ideid hukka mõistma," lausus 
Sunar. "Võimalusel olla avatud 
ning valmis kompromissideks sel 
keerulisel perioodil. Lapsi tuleks 
kiita ja tunnustada, see tõstab 
nende meeleolu ning suurendab 
heaolutunnet. Ning kindlasti on 
meil vanematena oluline hoolit-
seda ka omavaheliste suhete ja 
vajaduste eest – ei saa pakkuda 
lastele tasakaalukat ja turvalist 
keskkonda, kui meie endi "tass" 
on täitmata."

Möödunud aastal võttis en-
dalt elu 212 inimest Eestis. Uu-
ringute järgi mõjutab iga selli-
ne elust lahkumine keskmiselt 
135 lähikondlast. Kui arvesta-
da, et igal aastal sooritab suitsii-
di keskmiselt paarsada inimest, 
tähendab see, et suitsiidi tõttu 
kannatab igal aastal umbes 27 
000 inimest. 

Sunari sõnul on positiivne, et 
vanemad ja ka lapsed tunnista-
vad järjest enam oma muresid, 
häireid ja probleeme. "Häbitun-
ne on vähenenud, rohkem on jul-
gust end avada ning vajadusel 
pöörduda spetsialistide poole," 
täheldas Sunar. "Liigume vaik-
selt sinnapoole, kus vaimsest 
tervisest rääkimine pole enam 
tabuteema, vaid täiesti tavaline 
osa igapäevaelust."

ses abi nii ravimite kui ka te-
raapiate näol, olenevalt raskus-
test ja ressurssidest. "Suitsii-
diriski hindamiseks kasutame 
Ameerikast pärit metoodikat 
ning järgnev tegelus on psüü-
hilise häire keskne, kas statsio-
naarne või ambulatoorne ravi," 
lausus dr Vasli. "Võimalusel vii-
me läbi dialektilise käitumiste-
raapia gruppe."

Märka ja küsi abi
Peaaegu alati eelnevad suit-

siidikatsele selged ohumärgid. 
Oluline on võtta neid tõsiselt 
ning otsida abi. peaasi.ee tegev-
juhi, psühholoog Anna-Kaisa 
Oidermaa sõnul levib suitsiidide 
osas üksjagu valearusaamu, mis 
kiiret abi takistavad. "Üks oht-
likumaid müüte on see, et suit-
siidimõtete kohta ei tohi küsida 
– arvatakse, et kui mainida sõna 
"enesetapp", paneb see inimes-
tele pähe mõtteid, mida neil va-
rem ei olnud," tõi Oidermaa väl-
ja. "See aga ei pea paika. Noo-
red enesetapumõtetega inime-
sed tunnevad hoopiski kergen-
dust, kui teema avatult jutuks 
võtta! Küsides ja kuulates saa-
vad ka lähedased paremini aru, 
kui kiiresti abi peab leidma." 

Levinud on veel eksiarva-
mus, et need, kes enesetapust 
räägivad, seda tegelikult ei tee, 
ning seetõttu ei peaks nende ju-
tule tähelepanu pöörama. "Pa-
raku on nii, et väga suur osa ini-
mestest, kes enesetapu on tei-
nud, on sellest kellelegi rääki-
nud," tõdes Oidermaa. Umbes 
80% endalt elu võtnutest on oma 
kavatsusest eelnevalt teada and-
nud mõnele lähedasele, sõbra-
le, nõustajale või arstile enese-

tapule eelnenud nädalate ja kuu-
de jooksul. "Seega, kui keegi 
mainib, et ei taha enam elada, 
peab seda kindlasti tõsiselt võt-
ma, täpsemini uurima ning abi 
pakkuma," rõhutas Anna-Kaisa 
Oidermaa. "Suurem osa suit-
siididest võivad õige-
aegse tegutsemise 
korral olla väl-
ditavad."

Sage-
dasemad 
ohumär-
gid on näi-
teks lapse 
napisõna-
lised vas-
tused, kes-
kendumisras-
kused, ülesöö-
mine, liiga vähe-
ne ja valikuline söö-
mine, isutus, raevu- ja viha-
pursked, sagedased nutuhood, 
masendus, ärevus, enesevigas-
tamised, suurenenud ärrituvus, 
enesehügieeni halvenemine ja 
raskused õppimises. "Kodus on 
kergem märgata unerütmi muu-
tusi ning söögiisu ja toitumisega 
seotud muresid," selgitas Oider-
maa. "Oluline on tähele panna, 
kas lapsel on huvi teistega su-
helda või mitte, kuivõrd ta on 
kontaktis omavanuste või täis-
kasvanutega, ning kas suhetes 
tekib kergesti pingeid."

Muremõtteid ei saa  
ära keelata

Ere Vasli nimetas mitut tun-
nust, kuidas vaimsetes hädades 
last ära tunda. "Inimene on teist-
sugune kui varem, ta käitub tea-
tud oludes erinevalt kui teised. 
See, mis temaga toimub, põh-
justab igapäevaeluga toimetu-
lekuraskusi ja inimesele endale 

kannatusi." Lähedased võik-
sid siis saada toimuvale jä-

lile. "Esiteks tuleks ini-
mese käest küsida, 

kuidas sul lä-
heb ja mis 

si-

nuga toimub," jätkas dr Vasli. 
"Kuulata tasub avatud meelega, 
hinnangutevabalt. Kui noorel on 
suitsidaalseid mõtteid, ei saa neid 
ära keelata, kuid tohib küsida. 
Sealjuures ei maksa rääkida lugu-

sid teistest, kes on suitsiidkat-
se teinud, vaid tunda 

huvi, mida inime-
ne tunneb. See 

on esmane 
suitsiidiris-
ki hinda-
mine. Kui 
kellelgi 
on enese-
tapumõt-
ted ja te-

ma turva-
lisust ei suu-

deta tagada, tu-
leb kutsuda kiir-

abi. Vähema riskiga 
suitsidaalsuse puhul tasuks 

rääkida perearsti või koolipsüh-
holoogiga. Samuti ei tohiks ras-
kete mõtetega inimest  üksi jät-
ta, vaid talle turvavõrgustik or-
ganiseerida."

Koolis võivad lihtsamini 
silma torgata õppetööga toi-
metulekuga seotud teemad, 
keskendumisraskused ja hu-
vipuudus. "Muidugi on tähtis 
ka kuulata, mida laps räägib: 
palju ta oma elust rõõmu tun-
neb, kas ta kurdab tujutuse, 
pingetunde või ka näiteks pea- 
või kõhuvalu üle," loetles Oi-
dermaa. "Kooli ja kodu puhul 
on tähtis rääkida ka koostööst 
ja mõtete vahetusest. Kui näi-
teks kodus märgatakse, et lap-
sel on raske uinuda, ja samal 
ajal on koolis näha, et lapsel 
on keeruline keskenduda, on 
oluline see pilt kokku panna 
ja omavahel arutada, mida te-
ha saaks – kas vanem otsus-
tab konsulteerida näiteks pe-
rearstiga või saab kool pak-
kuda koolipsühholoogi abi. 
Sageli võivad laste mured lii-
ga pikalt abita jääda just sel-
le pärast, et jäädakse lootma: 
küll raskused ise mööduvad. 
Eks nad võivad ka iseenesest 
mööduda, aga täiskasvanute 

kohustus on siiski tuge pak-
kuda – ja seda nii ajutiste 

kui pikemaajaliste ras-
kuste puhul."

Võta aega, et ol-
la olemas

Ka Sisask 
peab noorte 
vaimse tervi-
se puhul koo-
li oluliseks ko-
haks, kus või-
daks muresid 
märgata. "Vii-

mane ei tähenda 
alati seda, et mär-
kajaks peab olema 

spetsialist – mõni-
kord on klassi- või 

aineõpetajal võima-
lust isegi rohkem, sest 

tema näeb õpilast loo-
mulikus keskkonnas ja 
olekus ning oskab tähe-
le panna, kui laps on 
rohkem norus, käitub 
kuidagi teistmoodi või 
hoiab eemale," rõhu-
tas Sisask. "Teismelis-
tele võiks õpetada, kui-
das nii enda kui kaasla-
se juures näha märke, et 

kõik ei ole päris korras 
ja oleks abi vaja. Küsimi-

se julguse ja oskuse juu-
rutamine, suhtlemisoskus-

te, emotsionaalse enesere-
gulatsiooni oskuste õpetami-
ne – kõik see võiks käia ül-

Üks  
ohtlikumaid  

müüte on see,  
et suitsiidimõtete 

kohta ei tohi  
küsida.

Enamik vaimse tervise  
muresid tekib lapsena
• Aastal 2020 sooritati 210 

enesetappu, otsusele ai-
tas kaasa ka koroonaaja 
üksindus. Suitsiidikõver 
kalendrikuude lõikes 
näitab pisut kõrgemat 
taset mais ja augustis 
2020.

• Vanusgrupiti esineb enese-
tapukatseid kõige rohkem 
15-19-aastaste hulgas. Kui 
2009. aastal oli kordaja 
236, siis 2019. aastal juba 
441. Seejuures on noorema-
tes vanusgruppides kuni 24. 
eluaastani naistel eneseta-
pukatse kordaja oluliselt 
kõrgem kui meestel. Aastal 
2009 oli see keskmiselt 1,5 
korda kõrgem ja aastal 
2019 keskmiselt 2,4 korda 
kõrgem. Aastate 2009 ja 
2019 võrdluses on näha, et 
kordaja on oluliselt kõrgem 
aastal 2019, eriti tugevalt 
on see märgatav noorema-
tes vanusgruppides. 

• Trend ajas on olnud stabiil-
selt tõusev. Alaealiste ene-
setapukatsete arv on alates 
aastast 2015 kasvanud 
peaaegu kahekordseks.

• Sotsiaalministeeriumi 
"Vaimse tervise rohelise 
raamatu" (2020) andmetest 
nähtub, et enamik vaimse 
tervise probleeme arenevad 
välja lapsepõlves või noore-

mas täiskasva-
nueas: 50% 

vaimse 
tervise 
problee-
midest 

avaldub 
enne 14. elu-

aastat ja 75% 
enne 24. eluaastat. Esma-
haigestumus on suurim va-
nuses 20-24, naiste puhul 
vanuses 10-14, 15-19 ja 20-
24 näha selles tõusutrendi.

• 11-15-aastaste tüdrukute 
kurvameelsuse ja depres-
siivsete episoodide sage-
dus on 2010. aastast 2018. 
aastani 8% võrra tõusnud. 
Kurvameelsuse näitaja tõu-
sis 25%-lt 33%-ni, depres-
siivsete episoodide osakaal 
oli aga kõrgem, tõustes 
32%-lt 40%-ni. 

• Sama vanadel poistel tõusis 
depressiivsete episoodide 
näitaja 2018. aastaks 8% 
võrra, näit suurenes 18%-lt 
26%-ni. Poiste kurvameel-
suse näitaja suurenes 2010. 
aastast 2018. aastani 6% 
võrra, näit tõusis 11%-lt 
17%-ni. Depressiivsete epi-
soodide näitaja tõusis pois-
tel 2018. aastaks 8% võrra, 
näit suurenes 18%-lt 26%-
ni.

Ära jää murega üksi!

• Veebilehelt www.
peaasi.ee leiab 
infot ning õp-
pematerjale nii 
vaimse tervise 
toetamise kui 
ka raskuste 
kohta. Peaasjade 
keskuses saab nõusta-
mist kirja teel, 16-26 aasta 
vanustel noortel on võimalik 
tulla nõustamisele kas video- 
silla teel või ka kohapeal. 
Korraldatakse ka vaimse ter-
vise koolitusi.

• Laste ja noorukitega seotud 
muredega toetab lasteabi-
telefon 116 111 ja www.las-
teabi.ee

• Pöörduda võib koolipsüh-

holoogide tugiliinile 
1226.

• Vaimse tervise abiliin 
kõigile: 660 4500, 
www.palunabi.ee/
vaimne-tervis

• Laste ja noorte kriisi-
programm (www.laste-

kriis.ee) korraldab leina-
laagreid lähedase kaotanud 
lastele.

• Eluliin 655 8088 pakub 
emotsionaalset tuge iga 
päev kella 19-07.

• Hingehoiutelefon 116 123 
on helistamiseks avatud öö-
päev läbi.

• Veebipõhist vaimse tervise 
nõustamist pakub ka www.
lahendus.net



8  •  13. september 2021  •  ARVAMUS  

Nüüd on siis see käes – kauaoodatud Euroopa rohe-
lise pealinna tiitel. Paljud ilkusid selle üle, et Tal-
linn püüab püüdmatut, kuid ega siis Euroopa Ko-
misjon saanud kohe anda tiitlit linnale, kus roheli-

se pealinna valimise idee sündis. Selle mõtte käis omal ajal 
välja Jüri Ratas, kui ta veel Tallinna linnapea oli. 

Tallinn sai võimaluse tiitlit püüdes end 15 aasta jooksul üha 
paremaks ja rohelisemaks muuta. Eesti pealinn on vahepeal 
mereäärt rahvale avanud, lastele ja nende vanematele õppeae-
du ja uusi parke rajanud, tasuta ühistranspordi sisse seadnud 
jpm. Praegu tundub kunagi kriitikatulva alla sattunud tasuta 
ühistransport linlastele iseenesest mõistetav. Alati on tundunud 
endastmõistetav ka Tallinna uppumine parkidesse jm roheala-
desse, kuigi paljudes linnades see nii ei ole. Lähim park asub 
iga linlase kodust kõige rohkem 300 m kaugusel. Tallinlased 
armastavad rohelust ja looduslähedust, selle tõestuseks on ka 
üha kasvav kogukonnaaedade hulk, mille arv küündib juba 92-
ni. Tallinnas on võimalik lilli  ja köögivilju kasvatades näpud 
mulla pista, nautides samas linna võlusid nagu rikkalik kauba-
valik ja kultuurielu või see, et kõik asub käe-jala juures. Kogu-

konnaaedade võlu on seegi, 
et nii saavad inimesed lähe-
dasemaks. Naabritel on ühi-
selt üheksakordse paneelmaja 
hoovile aedu rajades võima-
lik üksteisega tuttavaks saa-
da. Inimesed on õnnelikumad 
ja sõbralikumad.

Linnade inimsõbralikumaks muutmine on ühtaegu trend 
ja teisalt paratamatus kõikjal. Kuna kogu maailm linnastub, 
tuleb võtta tükike külaidülli linna kaasa. Lisaks tuleb ai-
na soojenevas kliimas hoolitseda, et elanikel oleks piisavalt 
parke, kus puude vilus ja veesilmade lähedal kuumavarjus 
olla. Nn rohepööre, millega Tallinn endiselt tegeleb, on too-
nud ja toob ka edaspidi mitmeid loodust säästvaid uuendu-
si. Olgu need siis päikesest elektrit tootvad tänavakivid või 
juhita elektribusside arendamine, millega Tallinn esirinnas 

on. Ees ootab aga rohekoridoride loomi-
ne nii, et jalakäija või rattur ei pea 
ühest pargist teise minekuks kordagi 
rohelusest väljuma. Kogu teeäär saab 
olema ääristatud näiteks niidutaime-
de ja arvukate putukatega, kes seal 

elavad. Seepärast on esime-
se taolise koridori nimeks 
pandud Putukaväil. Kõi-
ke seda võttis rohepealin-
na tiitli andnud Euroopa 
Komisjon arvesse. Nagu 
mainis žürii juht Joan-
na Drake: "Tallinn on 
teinud palju selleks, et 
siinsed inimesed tun-
neks uhkust, et nad siin 
elavad."

Tunne kodulinna 
üle uhkust!

Oilver Õunmaa,  
toimetaja

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

Aiad maandavad 
päevapingeid ja 
muudavad naabrid 
sõpradeks.

Uus seadus annaks omava-
litsustele võimaluse luua le-
pitusorgan, et lahendada 
korteriomanike ja -ühistute 
vahelisi vaidlusi.

Linn teeb valitsusele vastava 
seaduse loomiseks ettepaneku ja 
on valitsusele ette valmistanud 
ka vastava eelnõu teksti. "Tallinn 
on Eesti suurim haldusüksus nii 
elanike kui ka korteriühistute ar-
vult. Äriregistri andmetel on siin 
üle 6200 korteriühistu. Tallinna 
eripäraks on ka Lasnamäe lin-
naosa, kus on loodud väga suu-
red korteriühistud – näiteks 17 
elamu ja 1675 eluruumiga Mas-
ti korteriühistu. Seega puuduta-
vad korteriühistutega seondu-
vad teemad otseselt väga palju-
sid inimesi," rääkis abilinnapea 
Eha Võrk. "Sageli tekivad oma-
nike ja ühistute vahel vaidlused, 
millega kokkuleppele ei jõuta ja 

ka linna võimalused olukordade 
lahendamiseks on piiratud. See-
pärast esitame valitsusele ettepa-
neku töötada välja korteriühis-
tute vaidluste lahendamise sea-
dus, mis annaks kohalikule oma-
valitsusele võimaluse moodusta-
da lepitusorgan." 

Praegu on korteriühistute ja 
nende liikmete vaheliste erimeel-
suste lahendamiseks kaks võima-
lust – kas kohus või kohtuväline 
nõustamine lähtuvalt lepitussea-
dusest. Esimene neist on kulukas 

ja ajamahukas protsess, teine aga 
eeldab mõlema osapoole soovi ja 
nõusolekut vaidlust lepitusega lõ-
petada. Korteriomaniku ja -ühis-
tu vahelise vaidluse lahendami-
sel ei saa abi ka üürikomisjonist, 
sest see lahendab vaid omaniku 
ja üürniku vahelisi ja üürilepin-
guga seotud vaidlusi. 

Tallinn on oma korteriomani-
kele ja -ühistutele juba üle küm-
me aasta pakkunud linnavalitsu-
se infosaalis tasuta nõustamist. 
2019. aastal avati nõustamiskes-

kus ka Lasnamäel. Käesoleva 
aasta esimese kuue kuu jook-
sul sai keskustes nõu 676 ini-
mest. "Eelmisel aastal moodus-
tasime linnavalitsuse korralduse-
ga veel ajutise korteriühistuko-
misjoni, mille eesmärk on lahen-
dada ühistute ja nende liikmete 
vaidlusi," lisas Eha Võrk. "Siia-
ni on komisjoni poole pöördutud 
üle 65 korra." Eeltoodu kinni-
tab abilinnapea sõnul, et korte-
riomanikud ja korteriühistu ju-
hatuse liikmed vajavad sellist 
kohtuvälist organit, mis lahen-
dab probleeme kohtuga võrrel-
des oluliselt odavamalt ja lühe-
ma aja jooksul. Korteriühistute 
ja -omanike vaidluste lahenda-
mise vaideorgan oleks alterna-
tiiv kohtule, sarnanedes töövaid-
lus- ja üürikomisjonile. 

Praegu kehtivad seadused ei 
anna omavalitsusele võimalust 
moodustada lepitusorganit.

Linn soovib korteriomanike ja -ühistute vaidluste lahendamise seadust

Järveotsa tee remondi tõttu 
muutub 13. septembrist 7. no-
vembrini bussiliini nr 13 liiku-
mistee, nii et buss liigub Õis-
mäe teelt Ehitajate teele ja ära 
jääb tavapärane liikumistee 
Järveotsa, Akadeemia ja Ka-
daka teel.

Suunal Väike-Õismäelt Seli 
poole peatuvad 13. liini bussid 
ümberkorralduste ajal Meistri 
peatuses, kuid ära jäävad Pöö-
rise, Kadaka ja Pilvetee peatus. 
Seli poolt Väike-Õismäele lii-
kuval suunal on ümberkorral-
duste ajal Autobussikoondise 
peatus ajutiselt Ehitajate teel, 
buss peatub Meistri peatuses 

ja ära jäävad Pilvetee, Kada-
ka ja Pöörise peatus.

Akadeemia teest kuni Õis-
mäe tee ringini käiv remont 
algab 13. septembril. Tööde-
ga uuendatakse tänava sõidu- 
ja kõnnitee asfalti, vahetatak-
se välja lagunenud äärekivid 
ning korrastatakse töömaale 
jäävad kaevupäised. Ehitus-
töid teeb Watercom OÜ 198 
000 euro eest. Remondi ajal 
vahetab KE Infra AS ajava-
hemikul 15. septembrist 1. ok-
toobrini samas piirkonnas va-
nanenud soojatorustiku.  Liik-
lejatel palutakse järgida ajutist 
liikluskorraldust ja märgiseid.

Kindlasti olete märganud, et sa-
gedamini rikuvad liikluseeskirja 
uhkete automarkide eelistajad. 
Nad kihutavad, teevad ohtlikke 
möödasõite, ei näita suunda või 
sõeluvad närviliselt ridade vahel. 
Tundub, et BMW, Mercedes või 
Audi lausa sunnivad juh-
ti liiga enesekind-
lalt gaasi vaju-
tama. Hiljuti 
esitas polit-
sei 
21-aasta-
sele 
BMW-d 
juhtinud 
naisele 
kahtlustu-
se selles, et 
ta põhjustas 
30. augusti õhtul 
kahe noore inimese 
surma. Loomulikult juhtis nai-
ne sõiduautot BMW. Sõites liiga 
napilt mööda ees sõitnud autost, 
põrkas ta vastassuunavööndis 
kokku Honda mootorrattaga. 
Mootorratta juht ja kaasreisija 

hukkusid kokkupõrke tagajärjel 
sündmuskohal. 
Lapsed seevastu mõistavad 
meil hästi, kui ohtlikud on mõ-
nede täiskasvanute roolis kihu-
tamised. Septembrist oktoobri 
keskpaigani tähistavad 5.-6. 

klasside õpilased taas 
üle Eesti sõidutee 

ületuskohti, 
märkides 

nende juur-
de kõnni-
teedele 
sõnumi 
"Peatu, 
vaata, 
veendu!". 

See on iga-
ti tervitatav 

kampaania, 
sest teeotsast 

parasjagu mööda ki-
hutav rullnokk ei pruugi väik-

seid lapsi teel märgata või ea-
kaid millekski pidada. Eestis 
näib kehtivat seadus, et mida 
kallim auto, seda ohtlikum on 
selle juht kaasliiklejatele. 

Kui linn seadis öisele käraka-
müügile baarides piirangud, et 
kesklinna elanikud saaks ometi 
magada, tekkis uus trend – 
ühe öö üürikorterid. Need nulli-
vad hea algatusena kehtesta-
tud piirangud ära. Isegi Raeko-
ja platsi ääres saab 150 euro 
eest sellises üürikorteris öö läbi 
pidutseda ning teha nii kõva 
lärmi, et terve vanalinn kajab. 
Ja seda kogu aeg ka tehakse, 
kinnitavad kannatavad vanalin-
na elanikud. 
Booking.com pakub 150 euro 
eest vanalinna südames üheks 
ööks peopanemise kohta. Tun-
dub, nagu oleks see mõeldud 
turistidele, kuid tegelikult kasu-
tavad seda kohalikud peoloo-
mad, kes enam öö läbi baaris 

lällata ei saa. Enne Covidit olid 
kahe-kolme öö üürimised, kuhu 
saabus pidutsev seltskond, tu-
ristide vähenedes on tegu juba 
ainult ühe öö üürimistega. Kui 
mõne kortermaja trepikojas on 
mitu ainult üheks ööks välja üü-
ritavat korterit, siis on neil, kes 
seal kodu omavad, üsna kehv 
seis, sest magada ühelgi ööl, 
kui kõrval mürgel käib, ju ei saa. 
Ja sellised peod on igal nädala-
vahetusel. Normaalses hotellis 
on administraator, turvamehed, 
tuletõrjesignalisatsioon, aga 
tavalisel korterelamul seda kõi-
ke pole.  Ilmselt oleks hädasti  
vaja üleriiklikke seadusi ja re-
gulatsioone, mis paneks paika, 
mis on nn külaliskorteritele lu-
batud ja mis mitte.

Tallinna sotsiaaltöö keskus tut-
vustas reedel uuringu tulemusi, 
mille järgi  on kodutute arv küm-
ne aastaga pealinnas vähene-
nud  60-70 inimese võrra ehk ligi 
44%. Tänavatel ja varjualustes 
elab praegu vaid 82 koduta ini-
mest.

Linn pakub oma kodututele 
väljapääsu tänavaelust. Näiteks 
eluaset koos igapäevaellu tagasi 
pöördumist soodustavate tee-
nustega. Samuti tuge töö leid-
misel ja võlanõu.  Paljud kodutud 
on sotsiaalkodust juba ka välja 
kolinud, sest on saanud linna 
abiga üürikodu. Paljud pered on 
nõu ja abi saanud Tallinna pere-
keskusest. Tulemust mõjutab 
samuti see, et aasta-aastalt on 

jäänud vähemaks ma-
hajäetud maju. Tundub, 
et linna sammud kodutuse vä-
hendamiseks mõjuvad, ja need 
on vajalikud. Kuigi leidub inimesi, 
kes eelistavadki kellast kellani 
tööle vabadikuelu tänaval, pole 
paljud siiski karmi tänavaeluga 
rahul ega selles ise süüdi. Kodu-
tuks jäämise põhjusena tõid ko-
dutud ise enim välja perekonna 
lagunemist, paljudel oli põhju-
seks ka põgenemine perevägi-
valla eest. 

Nii tasub olla oma kaasini-
meste vastu kannatlik ning 
ulatada neile õng, mille abil 
nad saavad kord kaotatu taas 
elumerelainetest välja õngit-
seda.

Nääklused, kus naabrid ei räägi 
üksteisega viisakal toonil aas-
taid ja koosolekul tuletavad üks-
teise peale lõuates meelde kõik 
viimase kolme aasta patud – 
eks see ole tuttav olukord palju-
des korteriühistutes. Tüüpilised 
süüdistused on, et 
ühistu esimees 
kindlasti varas-
tab, sest ku-
hu ometi 
kadus see 
remondi-
fondi an-
tud raha. 
Kolmanda 
korruse Lii-
vi aga tahab 
sooja, samal 
ajal kui naabri-
Einar keeras liiga 
suurte küttearvete hir-
mus keldrist kütte üldse välja. 
Keegi pissitab koera kellegi teise 
istutatud roosipõõsa juures jne. 
Seni ei suuda keegi kuidagi kõiki 
neid vaidlusi ära vaielda. 
Eriti torkab selline olukord sil-
ma meie suurimas omavalitsu-

ses Tallinna linnas. Ja sellepä-
rast esitaski linn vabariigi valit-
susele ettepaneku panna ka 
seadusega paika vastavate 
komisjonide loomine, mis ai-
taks taolisi elanike vaidlusi la-
hendada. Kohtuskäik ju on lii-

ga kulukas ning ae-
ganõudev. Enne 

jõuab maja 
katus lootu-

setult la-
guneda, 
kui oma 
säästude 
pärast 
muretsev 
naaber 

kohtu abil 
selle remon-

diks võetud 
laenuga lepib. Nii 

et me vajame tõe-
poolest seadust, mis paneks 
ka paika lepitusorgani töö alu-
sed ja volitused. Korteriühistu-
te ja -omanike vaidluste lahen-
damise vaideorgan oleks alter-
natiiv kohtule, sarnanedes töö-
vaidlus- ja üürikomisjonile.

Järveotsa tee remont 
muudab bussiliini 13 liikumist

Mida kallim auto,  
seda ohtlikum liikleja

Peokorterid nullivad  
linna saavutatud öörahu

Enamik kodutuid  
on saanud kodu

Kas ühistujuht on varas ja miks 
ometi juba radikaid ei köeta?

Komisjon aitab 
tülisid kohtuta 
lahendada.
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Tondiraba pargi külastaja-
te arv üha kasvab. 
Inimesed on pargi hästi 
omaks võtnud, ent paljud 
ei saa aru, et kõike pargis 
leiduvat tuleb ka hoida. 
Seepärast jälgib pargis 
toimuvat mupo ja pargi-
vahtidel on võimalus kii-
resti kutsuda kohale G4S 
turvapatrull. 

"Park on küll äsja avatud, 
kuid juba on tulnud ette ka 
inetuid vahejuhtumeid," rää-
kis mupo peainspektor Šahri-
jar Abdullajev. "Atraktsioone 
püütakse lõhkuda, kuid suu-
rim mure on prügi maha vis-
kajad. Siia peaks lausa mingi 

statsionaarse valve paigalda-
ma. Nädalavahetusel pidime 
ka paar korda politsei kutsu-
ma. Inimesed ehk veel ei hoo-
ma, kui erilise pargiga on tege-

mist. Teist sellist Eestis ei lei-
du ja minu teada pole võrdset 
ka mujal Balti riikides."

Peagi hakkavad noori rula-
tama ja tõuksidega  sõitma õpe-

tama kultuuri- ja spordiameti 
treenerid, kuid juba praegu on 
linn saatnud parki mobiilsed 
noorsootöötajad. "Meie üles-
anne Tondirabas on noortega 

kontakti luua ja seda ka hoi-
da," ütles mobiilne noorsoo-
töötaja Imre Kuller. "Noorte-
le sobib hästi, et me pargis lii-
gume. Nad tunnevad end tur-
valisemalt, sest teavad, kelle 
juurde astuda, kui mingi mu-
re on. Nad saavad meilt vaja-
dusel nõu küsida."

Turvalisuse jaoks on Ton-
diraba pargis ka videovalve. 

Kiirabipatrull hoolitseb kü-
lastajate eest siis, kui nendega 
peaks  juhtuma mõni õnnetus. 
"Patrullime ja vajadusel anna-
me esmaabi. Kaasas on praegu 
külmakotid, sidemed ja plaast-
rid. Väiksemaid õnnetusi tuleb 
ikka ette," selgitas kiirabitöö-
taja Agnes Konrad.

Turvafirma hoolitseb Tondiraba pargis korra eest

pealinn@tallinnlv.ee

Kui varem pöördus abivaja-
ja linna poole vaid ühe 
konkreetse teenuse või 
toetuse saamiseks, siis 
nüüd arvestab linn iga abi-
vajaja elu-olu ja vajadusi 
ning pakub selle järgi just 
talle vajalikke teenuseid ja 
toetusi, olgu neid või mitu. 

Abilinnapea Betina Beškina 
ütles, et inimesel võib minna 
vaja ka mitut teenust korraga. 
"Muudatused loovad olukorra, 
kus ta saab terviklikku nõu, tee-
nuseid ja toetusi lähtuvalt oma 
abivajadusest," lausus ta.

Linnavalitsus saatis selleks 
volikokku sotsiaalhoolekan-
delise abi, sotsiaalteenuste 
osutamise ja sotsiaaltoetuste 
maksmise korra muudatused. 
Beškina sõnul muutub uuen-
dustega sotsiaalabi taotlemi-
ne inimlikumaks, kättesaada-
vamaks ja lihtsamaks. "Tee-
nuste pakkumine muutub roh-
kem abivajajakeskseks," mär-
kis ta. "Kõige olulisem ja lä-
bivam teema on abivajaduse 
hindamine."

Kõik määrused  
ühte kohta kokku

Eelnõu laiendab puuetega 
inimestele transpordi pak-
kumist kõigile puude 
raskusastmete-
le. "Peamiselt 
puudutab see 
taksoveo 
teenust," 
mainis 
Beškina. 
"Selle juu-
res kaob li-
saks puu-
deastmele 
abivahendi 
nõue. Seni on 
kehtiv nõue olnud 
selline, et kui liikumis-
puudega inimene taotleb takso-
teenust, peab tal olema liikumi-
seks abivahend, näiteks ratas-
tool või rulaator. Muudatuste 
jõustudes seda enam ei nõuta."

Lisaks saab oma kodu kohan-
damist taotleda nüüd iga puu-

deastmega inimene. 
Samuti lihtsustub 
pensionilisa saa-

mine. Senist 
kohustuslik-
ku perioo-
di, mil-
le jooksul 
taotleja 
peab ole-
ma eelne-

valt Tal-
linnas ela-

nud, vähen-
dab linn aas-

ta võrra. Edaspidi 
saab pensionilisa taot-

leda inimene, kes on olnud kat-
kematult ametlik tallinlane sa-
ma aasta 1. jaanuarist. Enne sai 
pensionilisa taotleda vaid ini-
mene, kes oli olnud katkema-

tult linnakodanik eelmise aasta 
1. jaanuarist. Pensionilisa või-
vad nüüd taotleda ka 17-aasta-
sed puudega noored, kellel on 
tuvastatud piiratud töövõime 
või kellel puudub see hoopis. 
Seni ei saanud sellised noored 
mingit toetust. 

Matusetoetust võib saada 
ka ametlikust linlasest matuse 
korraldaja, kui lahkunul puu-
dus ametlik elukoht. See keh-
tib muuhulgas ka surnult sündi-
nud lapse puhul. Sellega välis-
tatakse juhud, kus matuse kor-
raldajal ei ole võimalik matu-
setoetust taotleda ühestki oma-
valitsusest.

Tallinn pakub 19 sotsiaaltee-
nust ja koondab lisaks nende kir-
jeldused nüüd kokku ühte mää-
rusesse. "Praegu reguleeritakse 
iga sotsiaalteenust eraldi mää-
ruses, aga see ei anna võib-ol-

la terviklikku ülevaadet kõigist 
linna sotsiaalteenustest," tõdes 
Beškina, kelle sõnul on edaspi-
di võimalik teenustest ülevaade 
saada ühest õigusaktist.

Taotle linnaosast  
või kodulehelt

Sotsiaalkindlustusame-
ti nõustamistalituse juhataja 
Evelyn Hallika tunnustas Tal-
linna algatust. "On tervitatav, 
et Tallinna linn suurima oma-
valitsusena on ette võtnud se-
davõrd põhjaliku ja mahuka 
töö," lausus ta. "On oluline, 
et omavalitsuste regulatsioonid 
vastaksid sotsiaalhoolekande 
seadusele, moodustaksid aru-
saadava terviku nii inimese 
kui ka sotsiaaltöötaja jaoks ja 
oleksid eesmärgistatud nõnda, 
et inimese abivajadust käsitle-
taks terviklikult ning abi pa-

kutaks vastavalt iga inimese 
vajadustele."

Inimesele abi osutamist kor-
raldab tema elukohajärgne lin-
naosavalitsus. Vältimatu abi 
saamiseks saab abivajaja pöör-
duda ka edaspidi otse teenuse 
osutaja poole, esitamata selleks 
taotlust linnaosale. Toetuste ja 
nende taotlemise info asub tal-
linn.ee lehel jaotises Teenused 
ja teave, kust tuleb edasi liiku-
da menüüribale sotsiaalhoole-
kanne ja tervis.

Uus kord jõustub kolmes eta-
pis. 1. jaanuaril 2022 jõustub 
sotsiaalhoolekandelise abi and-
mise kord, sotsiaalteenuste and-
mise kord ning sotsiaaltoetuste 
andmise kord. 1. juulil 2022 ha-
katakse hindama inimese abiva-
jadust terviklikult ning 1. jaa-
nuarist 2023 hinnatakse abiva-
jadust sissetuleku alusel.

Pensionilisa ja matusetoetuse 
taotlemine muutub lihtsamaks

Pirita kauneim 
koduaed võlub 
stiilsusega
Pirita kaunima aia tiitli pälvis 
perekond Uusi loodud And-
rekse tee 48 koduaed, mis 
paistab silma taimeilu, avaru-
se ja mõnusa puhkenurgaga. 
Linnaosavanema Tõnis Liinati 
sõnul võlub võitnud aed ava-
tud vaadetega, oskusliku ku-
junduse, liigirikkuse,  väikevor-
mide ning puhkenurgaga, mis 
seovad kogu aiaala tervikuks. 

Ülikool kutsub 
eakaid loenguid 
kuulama

Tartu Ülikooli väärikate ülikool 
alustab 14. septembril taas 
loengutega Tallinnas, õppe-
aasta avaloengu peab TÜ 
muuseumi kuraator ja aja-
loodoktorant Anu Rae teemal 
"Astroloogia ajaloost". Kogu 
sügissemestri loengukava 
leiab veebilehelt ut.ee/vaari-
kate-ulikool/tallinn. Loengu-
programmiga on oodatud lii-
tuma nii varasemad osalejad 
kui ka uued huvilised, eeltingi-
musi peale 60+ vanuse ei ole. 
Vajalik on eelregistreerimine 
ja osalejad peavad olema val-
mis oma nakkusohutust tõen-
dama. Lisateave ja registreeri-
mine Ene Teemäe, tel 737 
6600 ja 5305 7310, e-mail 
ene.teemae@ut.ee

 

Linn jagab sep-
tembri lõpuni 
tasuta maske
Linnaosad jagavad septembri 
lõpuni paljulapselistele pere-
dele, üksikvanematele, pen-
sionäridele ja sissetulekust 
sõltuvat toetust saavatele lin-
lastele tasuta meditsiinilisi 
maske. Maske jagavad linna-
osavalitsused kohapeal, neile 
järele minnes palutakse kaasa 
võtta isikut tõendav doku-
ment, pensionäridel pensioni-
tunnistus. Täpsemat infot 
saab linnaosavalitsuste info-
telefonidelt, linnaosade veebi-
lehtedelt ja sotsiaalmeediaka-
nalitest.

Kui seni sai puudega inimene spetsiaalse taksoga sõita vaid siis, kui tal oli ratastool või rulaator, siis nüüd enam seda piirangut pole.  Albert Truuväärt

Turvafirma ja 
liikuvad noor-
sootöötajad 
hoolitsevad,  
et suur huvilis-
te hulk parki  
ei lõhuks. 
 Aleksandr Gužov

Invataksos  
sõitmiseks pole 
enam ratastooli  

vaja.
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Teaduste akadeemia asepresi-
dent, arhitektuuriajaloolane Mart 
Kalm näitab oma kabinetis tük-
ki mahalammutatud kino Rahu 
ehtinud hiiglaslikust pannoost. 
Kunstiakadeemia tudengid pääst-
sid lammutamisele määratud Ra-
hu kinost 2019. a tükkhaaval Do-
lores Hoffmanni hiiglasliku fres-
kotehnikas seinapannoo "Hom-
mik". Arhitektuurivõitlus kasumi 
nimel möödunud ajastute mär-
ke hävitavate arendajate ning 
missioonitundega arhitektide ja 
muinsuskaitsjate vahel käib eda-
si. Mart Kalm ongi seisnud mait-
seka arhitektuuri eest ning oda-
vate, ehkki võib-olla kasumlike 
kiirlahenduste vastu.

Kuidas teie tee kulges ajaloo-
õpingute juurest Tartu Ülikoolis 
arhitektuuriasjatundjaks?

Minu lapsepõlv jäi 1960nda-
tesse. Mu isal oli Pobeda. Vane-
mad mõtlesid, et mis see poiss 
seal ikka kogu aeg kodus üksi 
mängib, las ta sõidab tagaistmel 
parem kaasa. Isa sõbrad hakka-
sid juba järjest endale autosid 
saama, aga ega isiklikke auto-
sid veel palju ei olnud. Isa pidi 
kogu aeg kedagi aitama – kellel 
maalt kartuleid linna tuua, kel-
lel pere suvitama viia.

Juba siis huvitas mind, kuidas 
majad välja näevad. Igasugustel 
sõitudel linnas ma vaatasin seal 
tagaistmel, et vanad puumajad on 
koledad ja pahad. Ja uued, ker-
kivad mitmekorruselised majad 
on head. Ja ma kogu aeg mõtle-
sin selle üle. Tegelikult olid need 
uued ja ilusad tüüpprojekt 1-317 
majad ja toona ei nimetanud neid 
keegi hruštšovkadeks, see tuli al-
les palju aega hiljem. Ja tähtis oli 
rõõm sellest, kui taoline kolme-
neljakorruseline või viiekorruse-
line maja kerkis. Või kui sealsa-
mas kõrval ehitati kaherealine 
tänav neljarealiseks. Ma mäle-
tan, kuidas Toompuiesteed rajati. 
Või kui Endla tänavat laiendati.

Nüüd siis näete aega, mil inime-
sed, vastupidi, parema meelega 
hoopis loobuksid neist hruštšov-
kadest?

Muidugi. Ja nüüd – vastupi-
di – olen ka mina seisnud vä-
gagi selle eest, et vanu puuma-
ju säilitataks, ja on väga kahju, 
et neid nii vähe alles on jäänud. 
Kogu maailm on muutunud ja ka 
Tallinn – selles mõttes, et siinsa-
mas EKA taga on puumajadega 
seotud kinnisvarahinnad laes ja 
mujal ka. Kuigi pean tunnistama, 
et need täiesti soojustatud vanad 
ja väga üles vuntsitud puitmajad, 
kus moodsad aknad ees, on mi-
nu jaoks võltsid.

Liigne esteetilisus on siis pigem 
kurjast?

Selliselt ei ole need majad 
enam ehedad. Need pole enam 
ausad. Lapsepõlves kellelgi Kala-
majas külas käies asus seal kuiv-
käimla koridoris. Ma saan aru, 
et tänapäeval nii enam ei tahe-
ta. Loomulikult olen selle poolt, 
et soe vesi ja WC asuksid toas, 
aga nii, et sa paned paksu soo-
justuse ja siis kaasajal toodetud 
laudise veel sinna peale – seal 
pole enam seda ehedust, pole 
midagi teha.

Kas on teil Tallinnas mingi lem-
mikpiirkond, lemmikasum?

Teate, ma ise kiusan tu-
dengeid sama nipiga. Kü-
sin, et mis on sinu lem-
mik. Aga teadlasena 
sul ei saa lemmikuid 
olla. Sümpaatiad ja 
antipaatiad, mida en-
da teada jätaksin, on 
kindlasti olemas, sest 
see on inimlik. Aga 
mingit lemmikrajoo-
ni mul ei ole ka päri-
selt. Teadlasena ütleksin, 
et uurimisobjekt on põnev 
siis, kui ta on dramaatiline, konf-
liktne. Mitte sellepärast, et ta on 
kõige ilusam, kõige parem, kõi-
ge kvaliteetsem. Selles ei ole asi. 

 Kuigi teisalt peab muidugi 
kunstiteadlane suutma kvalitee-
ti ära tunda, oskama seda esile 
tuua, seda põhjendama. Nimelt, 
et miks üks või teine arhitektuu-
riteos on kvaliteetne.

Kas tänapäeval üldse on võima-
lik piiritleda, et üks arhitektuu-
riline lahendus on hea, teine aga 
kole, jube või õudne? Ühtemoo-
di looming ju kõik…

Kui me räägime ruumist, siis 
õige ruum peaks ise sind juhti-
ma. Halb on see, kui eksid seal 

MART KALM: Arendajad väänavad tihti arhitektide käed 
selja taha, et ehitada tänavaile mannetuid kaste
"Põllupealses ühepereelamus üles kasvanud inime-
sed on tegelikult õnnetud, nad on mõistetud sinna ük-
sindusse ja vangi. Sealt ei pääse hästi kinno ja teatris-
se, inimesed ei ole saanud sõpradega tänavatel hän-
gida. Tegelikult oleks vaja tegeleda hoopis uskumatult 
hõreda kesklinna tihendamisega," leiab äsja 60 aas-
ta juubelit tähistanud Kunstiakadeemia rektor Mart 
Kalm. "Enamik paneelelamute kortereid on ehk räpa-
kalt ehitatud, kuid need on elatavamad ja parema ruu-
mipaigutusega kui suur osa praegu müügis olevaid 
uusarendusi." 

ruumis ära, see ei vii sind kuhu-
gi. Kui sa lähed majja, pead sa 
aru saama, kus on WC ja kus on 
saal. Ja ruum peab sulle seda üt-
lema. Aga sageli ei ütle.

Ma ei saa heaks ruumiks nime-
tada näiteks Solarise keskust, ku-
hu peab minema pidulikult, kont-
serdile – naised kõpskingadega, 
mehed lipsusatult – alla keldris-
se. See ei ole pidulik sisenemine, 
see ei ole hea arhitektuur, kui 
end üles löönud inimene viiak-
se maa alla. End üles löönud ini-
mene peaks ikka minema paraad-
trepist ülespoole, mitte keldrisse.

Mida arvate kõneainet and-
nud falloslikust kavandist Tartu 
mnt ja Pronksi t nurgal? Büroo-
hoonest, milles peaks kajastuma 
meesenergia ja naisenergia? 

Ausalt öeldes ei arva ma sel-
lest midagi – ei head ega halba, 
sest see mõte on veel läbi mõt-
lemata, toores. Kindlasti midagi 
sellist sinna ilmaski ei kerki. See 
kärbitakse enne ära. 

Niisugune mees- ja naisener-
giate jutt…  Arhitekt Künnapu 
on selle ajastu laps, mil arhitek-
tid avastasid, et nad peavad sel-
list tohutut literatuursust projekti-
desse sisse pumpama,  ja Künna-
pu oskab seda imehästi. Kes se-
da uskuma jääb või tõsiselt võ-
tab – eks see on igaühe enda asi. 
Aga fakt, et tegelikule kinnisva-
raarendusele see kavand ei vas-
ta, ja seetõttu ka mingeid hirme 
ma ei tunne.

Te olete olnud üsna kriitili-
ne meie uusarenduste kvaliteedi 
suhtes, mis puudutab näiteks elu-
asemeid. Miks?

Kui ütlete sõna "uusarendus", 
siis kõigepealt tulevad silme et-
te linna taha põldudele ehitatud 
ühepereelamud. Ühtepidi saan 
aru, et kui sa oled üles kasva-

nud paneelikas, nagu nõu-
kogude ajal lõviosa meist, 

siis nüüd sa tahad saa-
da oma maja ja väikest 
murulapikest.

Kuna aga me 
nüüd asume rohe-
pöörde künnisel, 
on need linna taha 
ehitatud majad ää-

retult ebaratsionaal-
sed. Need tähendavad 

kohutavat lisakoormust 
linnale – kõik need inime-

sed sõidavad ju oma autodega, 
sest bussitransport põlluvahe-
le on kehva. Uusarenduste ini-
mesed risustavad meeletult lin-
na oma transpordikoormusega 
ja see on väga ebaratsionaalne. 
Ühendriikides on sellised laiali 
valgunud linnad eriti levinud, ja 
uurimused, mida viimasel ajal 
on tohutult produtseeritud, kõ-
lavad kriitiliselt. Inimesed, kes 
näilises väikekodanlikus idül-
lis seal oma majas on üles kas-
vanud, on tegelikult õnnetud, 
sest neil puudub linnaline ko-
gemus. Nad ei ole saanud sõp-
radega tänavatel hängida, nad 
on olnud mõistetud sinna näi-
lise idülli üksindusse.

Nagu vangi?
Jah, nagu vangi. Ja samamoo-

di omakorda vanemad, kes ei pää-
se hästi ei kinno ega teatrisse.

See oli nagu lastehaigus. Ma 
mäletan, kuidas Lennart Meri 
ja Siim Kallas on omal ajal pro-
pageerinud, et kuidas õigel ees-
ti mehel on oma maja ja puha. 
See kõlas hästi 90ndatel, kui oli 
vaja paneelikatest välja pääse-
da. Aga ka nooremad põlvkon-
nad eelistavad praegu kesklin-
na elu. Meil on kesklinn luba-
matult hõre. Meil oleks vaja te-
geleda kesklinna tihendamisega, 
ja seda ka jõudumööda tehakse.

Ehk kujunevad uusarendused aja 
jooksul hoopis suvilapiirkonda-
deks, kui linna tühjad alad roh-
kem täis ehitatakse?

Ma arvan, et valglinnastute 
inimesed püüavad nüüd osta väi-
kest korterit lisaks kuhugi kesk-
linna, et laps saaks mugavamalt 
koolis käia ja ise ei peaks samu-
ti kogu aeg ummikutes istuma.

Teie sõnavõttudest on jäänud kõ-
lama, et uusi kortereid te arhi-
tektuuriteadlasena just kõrgelt ei 
hinda. Miks?

Ma arvan, et suures osas 
korterites, mida tänapäeval 
müüakse, ei ole ju hea elada. 
Arendajad ei lase arhitektidel 
lähtuda inimeste vajadustest, 
vaid sellest, kuidas äriplaan või-
malikult tulu tooks. Midagi pole 
parata, elatavuse ja ruumipai-
gutuse seisukohalt on enamus 

paneelelamute kortereid pare-
mad ja käepärasemad, kui se-
da on uued. Jah, need on ehk 
räpakalt ehitatud, aga nad on 
mugavamad kui suur osa prae-
gu müügis olevaid uusarendu-
si. Kindlasti on ka nende seas 
kvaliteetseid, aga üldine tase 
on selline.

Kasvõi Kopli poolegi liikudes 
võib kohata tohutu suuri tüh-
je või nõukaaegsete tootmishoo-
netega maalahmakaid. Miks see 
arendamine heades piirkondades 
ikkagi nii visalt läheb?

Ei ütleks, et visalt. Nobless-
nerisse on juba kerkinud terve 
linn ja Voltasse kerkib terve 
linn. See, kuidas endised töös-
tusrajoonid muutuvad elurajoo-
nideks, on totaalselt uus linna-
mudel. Vanad tehaste seinad jää-
vad ainult dekooriks. Kui need 
krundid täiesti lagedaks teha ja 
hakata nullist uusi maju ehita-
ma, saad igal juhul märksa ba-
naalsema keskkonna, kui jättes 
alles need vanad pae- või tel-
lismüürid.

Uuel eesti ajal, 2000ndate esi-
mene kümnend oli huvitav ja põ-
nev. Kinnisvaraarendajad läksid 
arhitektidega kaasa, soodustasid 
loomingulisust, igasuguseid huvi-
tavaid arendusi kerkis nagu Ro-
termanni kvartal. Seal oli ekspe-
rimentaalsust. Aga alates 2010. 
aastast väänasid kinnisvaraaren-
dajad arhitektide käed selja taha. 
Me näeme ikka valdavalt väga 
mannetuid kaste.

Kalm hindab vana ja väärtsuslikku. Oma korteris on ta elanud selle valmimisest saadik, varsti juba 50 aastat. Ta on algupärased detailid hoolikalt alles hoidnud ja neid korrastada 
lasknud. Koer on nii maitsekas kodus kui tänavatel Kalmu lahutamatu kaaslane. Scanpix

Virkko  
Lepassalu
virkko. 
lepassalu@ 
tallinnlv.ee

Solarise kes-
kus on ebaõn-

nestunud. Piduliku-
le kontserdile peaks 
minema paraadtre-

pist üles, mitte 
keldrisse.
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Millistel perioodidel on Tallinnas 
kõige rohkem ja kiiremini ehi-
tatud?

Pärast 15. sajandit oli suurim 
ehituslaine Tallinnas 1910ndatel. 
Esimese ilmasõja eel Koplisse ker-
kinud kolm laevatehast ehitasid 
meeletult. Kerkis ka Peeter Suu-
re merekindlus. See oli periood, 
kui maalt linna voorivaid eest-
lasi enam ei jätkunud, vaid tuli 
juba ka venelasi sisse tuua. Riia 
areng seal kõrval on olnud pal-
ju ühtlasem, seal on kogu aeg 
tööstus arenenud kiiremini kui 
Tallinnas.

Selles buumis sai Tallinna 
kunstiakadeemia asutatud, mis 
on Tallinna vanim kõrgkool. Meid 
loodi tsaariaja lõpus isegi mitte 
kunsti-, vaid tarbekunsti kallaku-
ga. Selleks et saada kunstkäsitöö-
lisi ja joonestusoskusega inimesi. 

1920ndatel nii palju ei ehi-
tatud, sest varasem koloniaal-
se iseloomuga majandus orien-
teerus ümber Vene turult teiste-
le turgudele. Raha inimestel eri-
ti polnud, paremat elamist või-
maldas vaid riiklik ehituslaen. 
Ja 1930ndatel enne majandus-
kriisi tuli juba massiliselt see nn 
Tallinna maja. Kuna raha väär-
tus langes kiiresti, siis oli mõtte-
kas panna säästud ruttu ehitus-
se. Ja neid kivitrepikojaga puu-
maju kerkis hulganisti.

Tänapäeval on nad hinnas, aga 
toona vist vaadati neile viltu?

Jah, 1930ndatel tekkis veel 
arutelu, kus arhitektid massili-

selt olid pahased, et linnavalit-
sus lubab ehitada neid alevima-
jade moodi Tallinna maju. Et 
tegelikult peaks raha suunama 
korralikumatesse kivimajades-
se. Volikogus oli aga jäme ots 
majaomanike käes ja nende lo-
bitöö tulemusena lubati isegi, et 
need majad võivad olla kolme-
korruselised. 

Mis oli selle tagajärg? Kuna 
linnavalitsus kuulas majaomani-
ke lobi, mitte arhitektide ja ehi-
tajate oma, siis pärast 1944. a 
märtsipommitamist suur osa puu-
majadest põles ära. Need pildid 
olid masendavad, kus suurte ala-
de viisi olid püsti vaid kivitrepi-
kojad. Oleks arhitekte kuulatud, 
olnuks Tallinna sõjakahjud pal-
ju väiksemad.

Ja siis järgnes juba pärastsõjaaeg-
ne ehituslaine.

See on naljakas, kuidas Stalini 
aegsed majad oma paksude sein-
te ja kõrgete lagedega on kinnis-
varaturul hinnas, sest need üht-
lasi asetsevad kesklinna lähedal. 
Mäletan oma lapsepõlvest, seal 
Pobeda tagaistmel vanemate ini-
meste jutust, et Stalini aegsed ma-
jad on kõige koledamad. Nad on 
küll suured ja vägevad, aga ikka 
on nii maitsetud, sest neil seal on 
see dekoor veel peal ja... Ilus on 
ikka sile pind nagu hruštšovkad 
või Mustamäe esimesed panee-
likad. Aga oh jumal, nendel on 
veel kaunistused küljes… Aga tä-
napäeval pole kellelgi kaunistus-
te vastu midagi.

Paljudele ei meeldi arhitektuu-
riajalugu ikkagi sotsiaalselt võtta. 
Aga Hruštšovi ajast alanud ehi-
tus võimaldas lõviosale elanik-
konnast ikkagi elada mugavus-
tega. Käimlad asendusid massili-
selt WC-dega, lisandus soe vesi ja 
elekter. Kõik see oli elementaar-
selt igal pool olemas, küsimus seis-
nes vaid selles, et toad olid ehk 
väiksed ja kas neid on kaks või 
kolm. Oleks tahtnud suuremaid, 
ja oma majagi, eks ole.

Kohalikke inimesi muidugi 
häiris, et venekeelset tööjõudu 
toodi mujalt NSV Liidust sisse, 
sest siinsed tööstused muudkui 
laienesid ja tööjõudu oli puudu.

Mida Nõukogude aja arhitektuu-
ripärandist peaks Tallinnas kait-
se alla võtma?

Eks on ka võetud ja võetakse. 
Kino Sõprust maha ei lammuta-
ta, aga kino Rahu, näete, lammu-
tati. (1959. a valminud 500 iste-
kohaga kino arhitektuurseks alu-
seks oli tüüpprojekt, mida ko-
handasid ümber arhitektid Heili 
ja August Volberg. Kino lammu-
tamise järel 2019. a kerkis sin-
na büroohoone, mille alumisel 
korrusel tegutseb praegu Maxi-
ma pood – toim.)

Noorema põlvkonna uurijate 
hulgas on 1960ndate ja 1970nda-
te arhitektuuri imetlemine kõi-
ge trendikam, sest kui palju siis 
tänapäeval keegi mingeid ba-
rokklosse uurib. Need on ära 
uuritud ja mis sa seal ikka os-
kad uut öelda. Meil kunstiaka-
deemias juba kaitsti postmoder-
nistlikest villadest magistritöö. 
Noorte jaoks on Nõukogude aeg 
kauge ja ohutu, samas ka nii põ-
nev uurida. Nii nagu minul oli 
üliõpilasena esimene Eesti aeg. 
Kui Tartu linnaarhitekt Arnold 
Matteus, kes oli kuulus juba en-
ne sõda, vabariigi ajal,  rääkis 
allhangetest ja allapakkumis-
test ehituses, siis ma 
nõukogude noo-
rena üldse ei 
teadnudki, 
mida need 
sõnad tä-
hendavad. 
Nii nagu 
tänapäeva 
noortele 
võib tundu-
da kumma-
lisena sõna 
"viisaastak".

Mida arvate palju vas-
takaid arvamusi tekitanud 
Maarjamäe kompleksist ja selle 
renoveerimisest?

Mulle tundub, et vähemalt ar-
hitektuuris on Nõukogude aeg 
rehabiliteeritud. Mul on meeles 
90ndate algus, kui me  professor 
Krista Kodresega muinsuskaitse-
nõukogus kaitsesime nõukogude 
monumente. Ja meie emade-isade 
põlvkonna esindajad nagu profes-
sor Sulev Vahtre ja Ants Viires 
ütlesid, et nõukogude monumen-
did on häbi ja peaksid kaduma. 
Aga meie leidsime, et uuel Ees-
ti ajal võiksid kõik ajalooperioo-

did olla esindatud ja me teeme 
oma monumendid sinna kõrvale. 

Loomulikult me ei jaga neid 
eesmärke, mille nimel Maarja-
mäe kompleks oli ehitatud, ja 
ma ei arva, et arhitektid, kes sel-
le projekteerisid, oleksid jaganud 
neid ideoloogilisi seisukohti. Aga 
nad nägid võimalust loominguli-
seks eneseteostuseks. Puht kuns-
tiliselt on see Maarjamäe komp-
leks üks Eesti kunstiajaloo väl-
japaistvamaid saavutusi. Mulle 
meeldib Maarjamäe praegune 
situatsioon, et seal asuvad ühes 
kobaras koos nõukogude mo-
nument, langenud Saksa sõdu-
rite hauad ja kommunismiohv-
rite monument. Ehk oleks taht-
nud, et kommunismiohvrid asuk-
sid rohkem esiplaanil kui nõuko-
gude kompleks, aga see, et need 
kolm seal mälestusala moodus-
tavad, on minu meelest suure-
pärane. Üks ei tõrju teist välja, 
vaid ajalugu esineb oma mitme-
kihilisuses. 

Kas linnapilt ei tundu praegu lii-
ga kirju? Ehk peaks lubama min-
gites kvartalites vaid kindlaid ka-
tusekalded või fassaade? 

Kui ühel alal on üks omanik, 
siis ta saab sellised raamid mui-
dugi luua. Nõnda nagu ühes vil-
lade rajoonis Rocca al Mare piir-
konnas. Tänapäeval arhitekt ol-
la on siiski niigi nööril kõndimi-
ne. Nad on igasuguste piiran-
gutega ahistatud, nagu näiteks 
materjalide jaburate turvanõue-
tega. Loomingu ruumi jääb jär-
jest vähemaks. Ja kui me võta-
me kõik rohenõuded, siis need 
ahistavad veelgi.

See küsimus peegeldab pi-
gem 90ndaid, et nüüd omanik 
tahtis kõike, mida nõukogude 
ajal ei saanud, ja siis ehitati ma-
ju üks hullem kui teine. Rikku-
ri villa on nüüd veel jäänud vii-

maseks žanriks, kus arhitektil 
on üldse võimalik loo-

minguliselt lähene-
da. Kui ta teeb 

kesklinna mi-
dagi, siis on 
tal igat sen-
ti lugev 
arendaja 
niimoodi 
kukil oma 

Exceli  tabe-
liga, et ta ei 

saa midagi te-
ha. Ja kui raja-

takse avalikus ka-
sutuses hooneid euro-

raha eest, nagu ülikoolegi on 
arendatud, siis on kaelas täiesti 
jaburalt nii omanikku kui ka ehi-
tajat ahistavad euroraha kasuta-
mise reeglid.

Lisaks ahistavad arhitekte kar-
mid soojustamisnõuded?

Suvel ringi sõites ma otsisin 
taga neid omaaegseid maakooli-
maju, mida tean vanade piltide 
järgi, kui ägedad nad on. Siis nä-
gin, mis mõnest on jäänud pärast 
soojustamist. Need on nüüd pak-
suks tehtud, sakslased ütleksid, 
et charakterlos ehk lihtsalt ühed 

mittemidagiütlevad majad. Ku-
nagi on neid olnud hinge ja nad 
on selgelt midagi väljendanud. 
Nüüd tead juba peale vaadates, 
et seal sees hingata ei saa ja öö-
bida seal ei tahaks, sest õhk lä-
bi ei käi ja heliisolatsioon on ole-
matu. Ükskõik mida kõrvaltoas 
ei tehta, see kostab läbi. Ja ma-
gama ollakse sunnitud sünteeti-
lisel madratsil sünteetiliste voo-
ditarvetega.

Lugeja ei andestaks, kui ma ei 
küsiks arvamust Estonia teatri 
juurdeehituse kohta..

Kogu see juurdeehituse plaan 
on vastuolus Eesti õigussüstee-
miga. Ma ei arva küll, et Esto-
nia teatri kapriisi pärast peaks 
õigusruumi ümber korraldama. 
Kui tegemist on mälestisega, siis 
see peab säilima nagu ta on. Võib 
teha väiksemaid leevendusi, mi-
da seal on ka jõudumööda teh-
tud. Mulle isiklikult pole mõned-
ki neist meeldinud, olen siis jää-
nud muinsuskaitse ekspertnõu-
kogus vähemuse hulka.

Mind isiklikult pahandab Es-
tonia puhul, et sealses majas ei 
oska töötajad käituda rahvusoo-
perile vääriliselt ja peavad park-
lat ümber oma maja. See on nii-
võrd selgelt Estonia ümbrust õõ-
nestav häbitegu. Estonia maja ei 
pääse mõjule Tallinna linnas, na-
gu ta peaks ja võiks. Inimlikust 
küljest ma saan aru, et Estonia 
lauljatele ja orkestrantidele  meel-
dib seal hoida oma autot turva-
lises eraparklas, aga nad ei taju, 
kuidas nad sellega õõnestavad Es-
tonia autoriteeti ja Tallinna lin-
na. Selge, et ka muusikainimesed 
peaksid kasutama linna avalikke 
parklaid, mitte tooma oma auto-
sid linna esindusparki.

Mis mulje jätab Tammsaare 
park pärast ümberehitust?

See, et üldse on jõutud Tallin-
na parkide kordategemiseni, on 
ääretult tervitatav. Tammsaare 
pargi puhul on tore, et säilisid 
kõik need ajaloolised kihistused 
– nii Stalini aegsed kui Tamm-
saare monumendi paigaldami-
sega 1978. a sinna juurde istuta-
tud pooppuud, mis mõjuvad oo-
tamatuna. Need toodi sinna koos 
Tammsaare monumendiga vasta-
valt toonasele moele. Kõik need 
erinevad kihistused on seal alles.

Ma saan aru, et on kritiseeri-
tud, et ei õitse see maapind seal 
aasta läbi või kogu hooaja jook-
sul. See on tõsi. Aga vaadates 
positiivselt, siis seal on kasutu-
sel niivõrd palju pargi lillestamise 
uusi võtteid, näiteks kuidas mai-
kuus on kogu muru täis lõokan-
nuseid, mis õitsevad kaks näda-
lat. Kui need on muru ära täit-
nud, näeb park super välja. Sel-
list iluaianduslikku võtet ei ole 
üheski Eesti pargis varem kasu-
tatud. Nii et on toodud sinna ko-
hale uut ja värsket aianduslikku 
mõtet, mis on sümpaatne. 

Kui läbi linna sõites arhitektuuri-
teadlase pilguga vaatate, siis kas 
rahulolu on rohkem kui kripel-
dust, või vastupidi?

Ma arvan ikka, et rahulolu 
on rohkem. Sellega, et nii pal-
ju on ehitatud, on süda väga ra-
hul. Sellega, et Tallinn on viimase 
25 aasta jooksul nii palju linna-
likumaks muutunud. Nõukogu-
de ajast saime päranduseks üs-
na räämas linna. Teisalt, kui lin-
na oleks möödunud kümnenditel 
professionaalsemalt juhitud, või-
nuksid paljud asjad praeguseks 
ka paremini olla.

MART KALM: Arendajad väänavad tihti arhitektide käed 
selja taha, et ehitada tänavaile mannetuid kaste

Kalm hindab vana ja väärtsuslikku. Oma korteris on ta elanud selle valmimisest saadik, varsti juba 50 aastat. Ta on algupärased detailid hoolikalt alles hoidnud ja neid korrastada 
lasknud. Koer on nii maitsekas kodus kui tänavatel Kalmu lahutamatu kaaslane. Scanpix

Kunsti seisuko-
halt on Maarjamäe 
kompleks üks Eesti 

väljapaistvamaid 
saavutusi.

Mart Kalm: muinsuskaitsja mitte 
ainult sõnades, vaid ka tegudes
• 1979-1984 õppis Tartu Riik-

likus Ülikoolis ajalugu ja 
kunstiajalugu.

• 1991. aastal kait-
ses väitekirjaga 
arhitekt Alar 
Kotlist kunsti-
teaduse kandi-
daadi kraadi. See 
toimus Moskvas  üe-
liidulises arhitektuuri ja 
innaehituse ajaloo ja teooria 
teadusliku uurimise instituu-
dis.

• 1998. a pälvis doktorikaraa-
di tööga Eesti sõdadevahe-
lise aja arhitektuurist.

• Eesti Kunstiakadeemias 
töötab Mart Kalm 1992. 
aastast, professor alates 
2000.

• Kalm on pikalt kuulunud 
muinsuskaitseameti ehitus-
mälestiste eksperdinõuko-
gusse, 2006–2010 juhtis ta 
muinsuskaitsenõukogu. 

• Teadlasena on põhiline uuri-
missuund olnud Eesti arhi-
tektide tööd enne ja pärast 
II maailmasõda.

• Võtnud otseselt osa riigiko-
gu hoone, presidendi 

kantselei, mitmete 
Pärnu villade jm 

ehituste restau-
reerimisest.

• Aastatel 1994–
2007 ehitas ta 

üles kunstiteadu-
se instituudi. 2007–

2012 oli kunstikultuuri 
teaduskonna dekaan ja 
seejärel teadusprorektor.

• 2010. aastal valiti Mart 
Kalm esimese kunstiteadla-
sena Eesti Teaduste Aka-
deemia akadeemikuks ja 
2014. aastal selle asepresi-
dendiks.

• 2015. aastast Eesti Kunsti-
akadeemia rektor.

• Elab vanemate ehitatud 
kooperatiivkorteris ja on re-
noveerinud suvilat Saare-
maal nõnda, et see oleks 
võimalikult ajastutruu ja 
ehe.

• Viimastel aastatel on uuri-
nud kolhoosiarhitektuuri.
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Tondiraba pargis annavad 
rula- ja trikiratta trenne ko-
gukonna Keerdtrepp asja-
tundjad, välitrenažööre ka-
sutama õpetab aga kulturist 
Ott Kiivikas.

Äsja linlastele avatud Tondi-
raba pargis ootavad huvilisi tõu-
keratta, rula ja BMX park sty-

le trennid. Need toimu-
vad 31. oktoobrini ree-
deti, laupäeviti ja pü-
hapäeviti ning on hu-
vilistele tasuta. Tree-
ninguid juhendavad 
ekstreemspordi kogu-
konna Keerdtrepp instruk-
torid. Treeningul osalemisel on 
kohustuslik kanda kiivrit. Vih-

mase ilma korral treenin-
gut ei toimu.

Lisaks hakkab sep-
tembri ja oktoobri püha-
päevadel praktilist trena-

žööride kasutamisõpetust 
läbi viima tuntud kulturist 

Ott Kiivikas.
Lasnamäe vanem Vladimir 

Svet kutsus trennides aktiivselt 

kaasa lööma. "Loodan, et pal-
jud kohalikud noored kasutavad 
võimalust ja saavad osa pakuta-
vatest treeningutest, et oma os-
kusi lihvida ja harrastada ekst-
reemsporti turvaliselt," lausus ta.

Reedeti kella 16-17.30 on ka-
vas tõukerattatrennid, laupäeviti 
kella 14-15.30 pumptracki töö-
tuba, pühapäeviti kella 14-15.30 

tõukeratta, rula ja trikirattaga tri-
kitamine rambil. 11. septembril 
treeningut ei toimu, kuna samal 
päeval on Tondiraba pargis ekst-
reemspordivõistlus.

Trenažööride kasutusõpetus 
Ott Kiivikasega on kavas 19. 
septembrist pühapäeviti kella 
14-15.30 (10. oktoobril trenni 
ei toimu).

Tule Ott Kiivikase käe all uude parki tasuta trenni!

Tirdi tänava 
mänguväljak 
saab uue ilme
Nõmmel alustati Tirdi 12 män-
guväljaku uuendustöödega, 
muu hulgas ehitatakse ka vir-
gestus- ja puhkeala. Uuenda-
tav mänguväljak on kavanda-
tud kuni 12-aastastele lastele. 
Kuna olemasolevat palliplatsi 
kasutatakse harva, siis ristka-
sutuse eesmärgil joonistatak-
se platsile asfaldimängud, mis 
sobivad eri vanuses lastele. 
Mänguväljakul säilitatakse 
heas korras olevad  mänguva-
hendid, kahte kohta paiguta-
takse lauad ja pingid.  Mängu-
aladel ning korvpalliplatsil on 
suunatud valgus, pimedal ajal 
on valgustatud ka haljasala lä-
biv jalgtee. Tööd peaks lõppe-
ma 17. novembril, nende kogu-
maksumus on 155 662 eurot.

 

Uus e-teatmik 
tutvustab ringe 
ja trenne
Linna haridusameti kodulehel 
saab tutvuda huvitegevuse e-
teatmikuga, kust leiab infot 148 
organisatsiooni ringide ja huvi-
tegevuse kohta koolinoortele 
ja mudilastele. Infot jagavad 
huviteatmikus munitsipaal- ja 
erahuvikoolid, spordiklubid, 
muuseumid, noortekeskused jt 
noorteorganisatsioonid. Teat-
mikust saab otsida infot eesti 
ja vene keeles seitsme kate-
gooria kaupa: kunst ja käsitöö, 
keeleõpe, muusika, tants, 
sport, tehnika ja üldkultuur 
ning mudilased. Iga huvitege-
vust pakkuva organisatsiooni 
puhul on välja toodud tegevu-
sed, õpilaste vanus, töökeel, 
kuutasu ning kontaktid. Pakku-
mistega saab tutvuda www.tal-
linn.ee/huviteatmik.

Toompargi vana 
kioski asemele 
tuleb uus
Nunne tänava ääres algas R-
kioski lammutamine, selle ase-
mele rajatav uus ostupaviljon 
on plaanis avada 15. novemb-
ril. Kesklinna vanema Monika 
Haukanõmme sõnul ehitatak-
se  Nunne tänava äärse üsna 
väsinud kioski asemele nägus 
ja mahukam müügipaviljon. Ta 
lisas, et uue ostupaviljoni ehi-
tus on osa kogu Toompargi t 
korrastamisest. Sel aastal pu-
hastati Snelli tiik põhjalikult 
setetest. Varem  lammutati 
turvalisuse huvides Snelli tiigi 
kaldal asunud ja pikka aega 
korrarikkujaid meelitanud 
kuur. Samuti on korrastatud 
pargiteid ja tehtud põõsaste 
harvenduslõikust, et vähenda-
da võõraste pilkude eest var-
jatud ja riskikäitumist soodus-
tavaid nurgakesi. Parandatud 
on ka pargi valgustust.

AEDNIK SOOVITAB: 
Kortermajade ümbrust  
võiks ehtida Tootsi peenrad
Kai Maran
kai.maran@tallinnlv.ee

Kortermajade juures võiks 
olla korralikud rattahoidi-
kud, nägusad lillepeenrad, 
hekid ja pingid. Linn pühen-
das roheluse loomisele oma 
tänavuse elamumajandus- 
konverentsi.

Vilde 88 korteriühistu Mus-
tamäel on majaesise lillerikkaks 
muutnud varakevadest hilissü-
giseni. Praegu kasvavad akende 
all roosipõõsad, kressid, lopsakad 
peiulilled, astrid, hortensiad, gla-
dioolid, petuuniad ja floksid. Sil-
mailu nimel on korteriühistu juha-
tuse liige Anne Räpp lillepeenar-
de eest hoolitsenud juba aastaid. 

"Püüame hoolitseda, et õite-
ilu jätkuks läbi suve ning õied 
ka tüübilt ja värvilt 
kokku sobiksid. Ke-
vadel on ju maja-
ümbrused lagedad, 
meil aga on lillesi-
bulad mullas ja lilled 
puhkevad varakult. 
Elanikud on mõttega 
kaasa tulnud ja tai-
mi maja juurde istu-
tamiseks ette kasva-
tama hakanud," rää-
kis Räpp. "Sel aastal 
oleme nii saanud kas-
vama võimsad, lau-
sa põõsasuurused ta-
geetesed ehk peiulil-
led. Taimi on toodud 
suvekodust, samuti 
on nii mõnedki pü-
sikud istutanud ümb-
ruskonna aiapidajad. 
Kui öökülm liiga ei 
tee, jätkub õiteilu hilissügiseni."

Abilinnapea Eha Võrgu sõnul 
pühendas linn tänavuse, laupäe-
val toimunud elamumajandus-
konverentsi rohelisema pealin-
na loomisele. 

Toetus ilu jaoks
Räpi sõnul on algatusele jõudu 

andnud linna korteriühistute toe-
tusprojekt "Roheline õu". "Ole-
me mitmel aastal saanud prog-
rammist toetust, kõige rohkem 
mullu," ütles Räpp. "Lähitule-
vikus sooviksime lausa maksi-
mumtoetust taotleda ja roheala 
suuremaks teha. Lisaks nõua-
vad peenrad ju korralikku väe-
tamist. Rohelise õue program-
mi toetusest on märkimisväär-
ne abi – kui toetuse lagi on 600 

eurot, siis võime teha tuhande 
euro eest tööd."

Abilinnapea Eha Võrgu sõ-
nul annab linn projekti "Roheli-
ne õu"  kaudu korteriühistutele 
toetust kuni 60% tööde maksu-
musest, kuid maksimaalselt 600 
eurot korterelamu kohta aastas. 
"Tänavu tuleb taotlus senise ühe 
kalendrikuu asemel esitada kahe 
kalendrikuu jooksul pärast tööde 
tegemist," ütles Võrk. "Samuti li-
sandus võimalus osta komposti-
kaste ja ravim-, köögivilja- jm tai-
mi, mis mitmekesistavad korteri-
ühistute hoove ja toetavad Tallin-
na kui rohelise linna visiooni."

Haljastustoetust saab taotle-
da korterelamu õue puude, põõ-
saste, püsikute, roni-, maitse-, ra-
vim-, köögivilja- jt taimede os-

tuks ja istutuseks. Toetuse abil 
saab osta ja paigaldada lillevaase 
ja ampleid, peenrakaste ja -piir-
deid, geotekstiili, turvast ja mul-
da ning soetada ja paigaldada 
pinnasekatteid nagu multš, de-
koratiivkivid jms. 

Toetusi 40 000 euro eest
Veel saab linna toetusega raja-

da muru ja teha samblatõrjet, sa-
muti puudele ja põõsastele hool-
duslõikust. Tänavu on program-
mi "Roheline õu" toetuse eelar-
ve 40 000 eurot. 

Botaanikaaia aednik Tiina 
Marjapuu soovitab enne ümber-
korraldusi senine haljastus hoo-
liva pilguga üle vaadata.  "Soo-
vitan korteriühistutel kõigepealt 
arvestada maja ümbruses juba 

kasvavate puude ja põõsastega, 
mis kindlasti lugupidamist vää-
rivad," rääkis Marjapuu. "Juur-
de istutada soovitan meie loo-
duslikke põõsaid, sest inimesed 
tunnevad end tuntud taimede ja 
lõhnade keskel hästi. Harilik si-
rel, ebajasmiin ja mairoos vääri-
vad taas meenutamist!"

Asfaldi asemel murukivid
Ühekülgse muru ja üldlevinud 

elupuuhekkide asemel võiks aed-
niku sõnul eelistada värvikamaid 
ja end juba tõestanud hekitaimi. 
"Vabakujulised hekid võib rajada 
näiteks sirelitest või ebajasmiini-
dest. Väga tänuväärt on ka pih-
lakas," lausus Marjapuu. "Kelle-
le meeldib rangema kujuga hekk, 
võiks istutada tuhkpuid või ma-
gesõstraid. Ligi meetrise kasvu-
ga magesõstar oli varem vägagi 
hinnatud hekitaim, mis kasvab 
kenasti tihedalt laiusesse. Mu-
ru asemel võiks rajada mitme-
kesisemaid alasid. Näiteks kül-
vata niidutaimi, mis meelitavad 
putukaid ja kus meeldiks elut-
seda näiteks siilidel. Püsikupee-
nar peaks olema selgepiiriline ja 
seal võib kasvatada tarbetaimi-
gi, näiteks münte. Mitmekesiste 
nn Tootsi peenarde lisandumine 
näitab, et inimestel on selge huvi 
oma majaümbrust kaunistada." 

Toidutaimed soovitab aednik 
panna kastidesse, mis peaksid ole-
ma küllalt suured. "Näiteks meet-

rikõrguse kasti eest hoolitsedes ei 
jää ka selg haigeks. Põhjapealse 
drenaaži saab kergkruusast. Sa-
muti saab kasti mulla alla paiguta-
da spetsiaalse veepaagi, kust kast-
misvesi taimejuurteni jõuab. Kui 
on väga palav, tuleb taimi muidu-
gi ka pealt kasta," ütles Marjapuu. 
"Kortermajade ümber on näha ise-
tekkelisi istumiskohti, elanikele 
meeldib värskes õhus aega veeta. 
Istumiskohti võiksid ühistud see-
ga juurde planeerida. Läbi tuleks 
mõelda jalgrataste hoidmine. Au-
toparkla rajamisel soovitan lauski-
vi ja asfalti vältida, sest need soo-
dustavad kuumasaarte teket. Ka 
vihmaveel pole nii kuhugi imbu-
da. Parklate rajamisel võiks kasu-
tada näiteks murukärge."    

Jalgrataste parkimiseks soo-
vitab linna keskkonna- ja kom-
munaalameti hooldusosakonna 
peaspetsialist Erik Sarapuu vali-
da toekamad, U-kujulised ratta-
hoidikud. "Tihti hoitakse korter-
majades jalgrattaid koridorides 
või rõdul, aga sinna  jõudmiseks 
tuleb ratas mõnikord lifti toppi-
da," rääkis Sarapuu. "Samas pole 
rattahoidikud kallid muretseda. 
Soovitan soetada kõrgemaid U-
kujulisi hoidikuid, kus saab rat-
ta läbi raami panna ja vajadusel 
mitmest kohast kinnitada. Kõi-
ge parem on eraldada ratastele 
omaette lukustatav ruum keldris, 
näiteks viiekordsetes  paneelma-
jades on see võimalus olemas."

Korterelamud saavad Tallinnalt rattamaju

Esimesena paigaldab linn kümme 
rattamaja, nendest neli Mustamäele 
Sütiste tee 31 kuni 45 majade hoovi-
desse. 

Mustamäe valis projektis osalemi-
seks välja just suured üheksakordsed 
keldriboksideta kortermajad, mille ela-
nikel ei olnud muud võimalust, kui hoida 
oma jalgrattad korteris või trepikoda-
des, tõkestades sellega liikumist.

Kõik rattamajad on ehitatud ühe pro-
jekti järgi ja on 6,2x2,8 m suurused. Üks 
rattamaja mahutab u 20 jalgratast ning 
on varustatud jalgratta lukustamiseks 
vajalike toruraamidega. Valgustuseks 
on rattahoidlad varustatud päikesepa-
neeli ja akuga. Välisuks on võtmega su-

letav. Ülejäänud lisad (nt valvekaame-
rad jms) paigaldavad korteriühistud hil-
jem – oma parema äranägemise ja va-
jaduste järgi – ise.

Kui elanikud rattamaju aktiivselt ka-
sutavad, jätkab linn nende paigalda-
mist.

Rattamaja on metallist ja vandaali-
kindel, vundamendita majake. 20 
m2-le mahub kuni 20 jalgratast. 
Kuus rattamaja sai tasuta endale ju-
ba ka Lasnamäe. Kõigil teistel ühistu-
tel on võimalik rattamaja jaoks toe-
tust saada hoovide korrastamise 
programmi raames. Loe täpsemalt 
https://www.tallinn.ee/Teenus-Hoo-
vid-korda-toetus
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Liivalaia tänava puukirikust 
on oma karjääri alustanud 
Venemaa patriarh Aleksius 
II ja metropoliit Kornelius.

21. septembril 2021 tähistab 
Kaasani ehk Tallinna Jumala-
ema sündimise kirik  oma 300. 
aastapäeva. Tänapäeval on see 
Tallinna vanim puitkirik ja üks 
vähestest Peeter I ajastust säi-
linud sakraalarhitektuuri mä-
lestistest. 

Kaasani kirik sündis 1721. 
aastal ehk Venemaa ja Rootsi 
vahelise Uusikaupunki rahu sõl-
mimise aastal, mis tähistas Põh-
jasõja lõppu. Pärimuse järgi ju-
hatas ehitust üks Peeter I võit-
luskaaslastest, Tallinna garniso-
nipolgu ülem vürst Šahhovskoi. 

Kuigi ehitus lõppes juba 1721. 
aasta juunis, pühitseti kirik 8. 
septembril (21. septembril uue 
kalendri järgi) ¬ Jumalaema sün-
dimise pühal. Selleks ajaks too-
di kirikusse Peterburist Jumala-
ema Kaasani ikooni koopia, mil-
le järgi hakatigi kirikut rahva-
suus Kaasani kirikuks kutsuma. 

Ametlik sõjaväe-
kirik

Piirkond, kus ki-
rik asub, oli algselt 
Tallinna eeslinn. 18.-
19. sajandil asusid 
seal peamiselt ühe- 
ja kahekorruselised 
puitmajad koos aeda-
dega, samuti Tallin-
nas elavate sõjaväe-
polkude kasarmud. 

Ligi 200 aastat oli 
Kaasani kirik Tallin-
na peamine õigeusu 
sõjaväekirik. Kogu-
duse liikmeteks olid 
peamiselt maaväes 
teeninud sõjaväelased 
ja nende perekonnad, 
aga ka eeslinnas ela-
nud talupojad ja käsi-
töölised. Kaasani ko-
gudus oli üks  suuri-
matest õigeusu kogu-
dustest Tallinnas. 

1907. a jaanuaris an-
ti kirik üle 91. Dvins-
ki jalaväepolgule, sel-
le kasutuses oli hoone 
I maailmasõja alguseni. 

Just sellest ajast 
pärinevad lahin-
gutes langenud 
21. ja 3. jäägri- 
ning 91. Dvinski 
jalaväepolgu sõ-
duritele pühen-
datud mälestus-
tahvlid. Neid 
tahvleid võib ka 
praegu kirikus 
näha. 1914. aas-
ta augustis, kui 
91. Dvinski ja-
laväepolk lah-
kus Tallinnast, 
lõppes Kaasani 
kiriku ajaloos 
terve ajastu. 

Esimese 
maailmasõ-
ja järel kadus 
Vene impee-
rium maail-
makaardilt, 
Tallinnast sai 
uue iseseisva 
riigi pealinn 
ning Kaa-
sani kiriku 
ajaloos algas 

uus peatükk. Tallinna piiskopi 
Platoni (tulevase märtri) otsuse-
ga ja vastavalt koguduse soovile 
määrati Kaasani kirik koos sel-
le varaga ning kogudusega 22. 
novembril 1918.  piiskopkon-
na alluvuses olevaks kirikuks. 

Kirik ja sellega külgnev aed, 
mis olid ümbritsetud kirikuaia-
ga, jäid ilmasõdades terveks, 
kuid pidid katsumustega silmit-
si seisma rahuajal. Kaasani ki-
rik elas üle kaks tulekahju, aas-
tatel 1923 ja 2009, ning mitu 
vargust. 1970. aastatel hävitas 
nõukogude võim Liivalaia tä-
nava laiendamise käigus vana 
kirikuaia koos väikese Kristu-
se kabeliga. Praegune piirdeaed 
ja tunduvalt kitsam õu ilmus ki-
riku ümber 1980. aastatel. Õn-
neks jäi kirik ise teelaiendami-
sel puutumata. Seda ei suletud 
ega lammutatud, vaid ta jäi toi-
mivaks kirikuks. 

Ilusti korras
Kaasani kirikuga on ajaloo-

liselt seotud paljud tuntud ini-
mesed. Aastatel 1946-1962 oli 
kiriku eesseisjaks ülempreester 

Mihhail Ridiger (1902-1962), kes 
jättis endast hea mälestuse pal-
jude inimeste südamesse. Isa 
Aleksei ehk hilisem Moskva ja 
kogu Venemaa patriarh Aleksi-
us II (1929-2008) täitis 1947. 
aastal Kaasani kiri-
kus köstri ehk lu-
geja kohustusi. 

Samas ki-
rikus al-
gas Tallin-
na ja kogu 
Eesti met-
ropoliit 
Korneliu-
se (1924-
2018) vai-
mulik tee. 
1930. aastatel 
oli ta lapsena ki-
rikus altariteenijaks. 
Aastatel 1943-1945 oli ta sa-
mas kirikus köster. 19. augus-
til 1945 ordineeriti Vjatšeslav 
Jakobs diakoniks ja diakonina 
teenis ta Kaasani kirikus kuni 
1948. aasta veebruari alguseni. 

Praegu käib Kaasani  kirikus 
aktiivne koguduseelu, kogudu-
seliikmete arv on suurenenud, 

lapsi ja noori on seal märgata-
valt rohkem. 2015. aasta no-
vembrist tegutseb kirikus lisaks 
peamisele koorile veel neli koo-
ri: asjaarmastajate, noorte, las-

te ning vanavene märgilau-
lu ja bütsantsi viisi-

de koor. Koguduse 
majas tegutseb 

pühapäeva-
kool lastele 
ja regulaar-
selt toimu-
vad õige-
usu noorte-
klubi "Sre-
tenie" koos-

olekud. 
Viimase 

viie aasta jook-
sul on kirik märga-

tavalt muutunud, see sai 
võimalikuks tänu paljudele hoo-
livatele inimestele. 2016. aastast 
on linn kirikut pidevalt korras-
tanud, hoone ja kogudus tähis-
tavad oma 300. aastapäeva juba 
täielikult restaureerituna. 

Tähtsa aastapäeva puhul on 
Tallinna linna toel ette valmis-
tatud mitmeid pidulikke üritusi. 

Liivalaia tänavat ehtiv puidust Kaasani 
kirik saab tänavu 300-aastaseks

Tallinna linnapea Mihhail 
Kõlvart kinnitas kolmapäe-
val toimunud pressikonve-
rentsil, et kriminaaluurimise 
all olev abilinnapea Eha 
Võrk jääb ametisse.

Keskkriminaalpolitsei esitas 
Võrgule kahtlustuse, et ta on and-
nud Keskerakonnale tehtud an-
netuse uurimises teadlikult vale-
ütlusi. Kõlvart aga ütles seepea-
le, et Võrk on abilinnapea ja ta 
jääb abilinnapeaks. "Olen selle 
paberiga tutvunud," märkis ta. 
"Mingit omakasu motiivi, põh-
just valetada või ohtu linnava-

litsusele ma sealt ei näinud. Eha 
peab lähtuvalt sellest olukorrast 
ennast kaitsma."

Võrk ütles, et ta ei ole tead-
likult valeütlusi andnud. "Kaht-
lustuse kohaselt on Keskerakon-
na naiskogu liige minuga telefo-
ni teel rääkinud annetusest ere-
konnale ja annetuse teinud Ja-
na-Helen Juhastest," rääkis Võrk. 
"Mind kahtlustatakse selles, et ma 
31. mail 2020. aastal toimunud 
telefonikõne ei mäleta. Kaheksa 
kuud pärast seda kõnet kutsuti 
mind välja ja küsiti, kas me ole-
me selle naiskogu liikmega nime-
tatud annetusest rääkinud. Pean 

tunnistama, et ma ei mäleta ka 
täna seda telefonivestlust. Teen 
iga päev mitukümmend telefoni-
kõnet ega pruugi mitu kuud hil-
jem kõike mäletada."

Prokuratuur käivitas augus-
ti lõpul Võrgu vastu krimina-
aluurimise valeütluste andmi-
se pärast. "Ma rõhutan, et see 
teema ei ole seotud mitte min-
gilgi määral minu töökohustus-
tega," lausus Võrk. "Ma ei tun-
nistanud ennast süüdi, sest ma 
ei ole teadlikult valeütlusi and-
nud. Mul puudus igasugune mo-
tiiv valetada, sest ma ei ole era-
konnale tehtud annetusega seo-

tud ei ametikoha ega ka isikli-
ku huvi tõttu.."

Võrk, kes on Keskerakonna 
kandidaat Mustamäel, kinnitas, 
et kriminaaluurimise tõttu ei ka-
vatse ta ametist tagasi astuda ning 
valimistel kandideerimisest loo-
buda. "Sisseantud nimekirjades 
ma olen sees ja kavatsen kindlas-
ti kandideerida," kinnitas Võrk. 
"Kui mulle esitatakse süüdistus, 
siis kavatsen kohtus oma süütust 
tõendada. Olen teinud õiguskait-
seasutustega igati koostööd ja 
soovin seda ka edaspidi teha, et 
uurimine võimalikult kiiresti lõ-
puni jõuaks."

MIHHAIL KÕLVART: Eha Võrk jääb abilinnapeaks

Nõukogude ajal oli kirik halli värvi, sest pidi jääma vaenuliku võimu ajal võimalikult silmatorkamatuks. Tänu linna toetustele torkab hoone nüüd aga oma erksa värviga moodsate kõrghoo-
nete vahel silma.

"Mingit ohtu linnavalitsusele ma ei näe. Eha peab lähtuvalt olukorrast 
ennast kaitsma," lausus linnapea. Mats Õun

Liivalaia tänava  
laiendamise ajal 
sattus tee ääres 

asunud kirik ohtu.
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Valimiste periood koondub 
ühte nädalasse. Esmas-
päevast laupäevani saab 
hääletada nii pabersedeliga 
jaoskonnas kui ka elektroo-
niliselt. Pühapäevasel vali-
mispäeval toimub ainult pa-
bersedeliga hääletamine.

Uuendusena saab valija püha-
päeval jaoskonnas pabersedeliga 
hääletades oma e-hääle veel ära 
muuta. Esmaspäevast kuni nel-
japäevani on igas vallas ja lin-
nas avatud vähemalt üks vali-
misjaoskond, kus saab hääleta-
da väljaspool oma elukohajärgset 
valimisringkonda. Reedel, lau-
päeval ja pühapäeval saab hää-
letada ainult oma elukohajärg-
ses valimisringkonnas. Kodus 
hääletamine toimub valimisnä-
dala reedest pühapäevani. Taot-
lust selleks saab esitada telefoni 
teel reedel ja laupäeval kell 12-
20 ning pühapäeval kell 9-14.

Valimisjaoskondade  
asukohad
Haaberstis
1)valimisjaoskond nr 1 – Tallinna 

Õismäe Vene Lütseum, Õismäe 
tee 28;

2)valimisjaoskond nr 2 – Haabersti 
Vene Gümnaasium, Õismäe tee 
132;

3)valimisjaoskond nr 3 – Tallinna 
Õismäe Gümnaasium, Õismäe 
tee 50;

4)valimisjaoskond nr 4 – Tallinna 
Mustjõe Gümnaasium, Paldiski 
mnt 83;

5)valimisjaoskond nr 5 – Tallinna 
Järveotsa Gümnaasium, Järve-
otsa tee 31;

6)valimisjaoskond nr 6 – Haabers-
ti Linnaosa Valitsuse hoone, Ehi-
tajate tee 109a;

7)valimisjaoskond nr 7 – Rocca al 
Mare kaubanduskeskus, Paldiski 
mnt 102;

8)valimisjaoskond nr 8 – Haabers-
ti Maxima XXX, Ehitajate tee 
148;

9)valimisjaoskond nr 9 – Astangu 
Kutserehabilitatsiooni Keskus, 
Astangu tn 27;

10)valimisjaoskond nr 10 – Haa-
bersti Maxima XXX parkla, Ehi-
tajate tee 148.

Kesklinnas
1)valimisjaoskond nr 11 – Keskturu 

parkla, Lastekodu tn 11b;
2)valimisjaoskond nr 12 – Jakob 

Westholmi Gümnaasiumi alg-
klasside maja, Luise tn 38;

3)valimisjaoskond nr 13 – Tallinna 
Ülikool, Narva mnt 25;

4)valimisjaoskond nr 14 – Raua 
Saun, Raua tn 23;

5)valimisjaoskond nr 15 – Tallinna 
Kiisa Lasteaed, Kiisa tn 6;

6)valimisjaoskond nr 16 – Kadrioru 
Saksa Gümnaasium, Gonsiori tn 
38;

7)valimisjaoskond nr 17 – Solaris 
keskus, Estonia pst 9;

8)valimisjaoskond nr 18 – Tallinna 
Linnavalitsuse hoone, Vabaduse 
väljak 7;

9)valimisjaoskond nr 19 – Tallinna 
Kesklinna Vene Gümnaasiumi 
Juhkentali maja, Juhkentali tn 
36;

10)valimisjaoskond nr 20 – Tallin-
na Südalinna Kool, Liivalaia tn 
23;

11)valimisjaoskond nr 21 – Tallinna 
Ühisgümnaasium, Pärnu mnt 71;

12)valimisjaoskond nr 22 – Tallinna 
Tehnikakõrgkool, Pärnu mnt 
62/1;

13)valimisjaoskond nr 23 – Tallinna 
Linnavalitsuse hoone, Vabaduse 
väljak 7.

Kristiines
1)valimisjaoskond nr 24 – Kristiine 

keskus, Endla tn 45;
2)valimisjaoskond nr 25 – Kristiine 

Linnaosa Valitsuse hoone, Me-
talli tn 5;

3)valimisjaoskond nr 26 – Tallinna 
Lilleküla Gümnaasium, Kuldnoka 
tn 24;

4)valimisjaoskond nr 27 – kauplus 
Rimi, Sõpruse pst 174;

5)valimisjaoskond nr 28 – Tallinna 
Kristiine Gümnaasium, Nõmme 
tee 32;

6)valimisjaoskond nr 29 – Tallinna 
Ülikooli Räägu õppehoone, Rää-
gu tn 49;

7)valimisjaoskond nr 30 – Tallinna 
Tondi Kool, Tondi tn 40;

8)valimisjaoskond nr 31 – FORUS 
Spordikeskus Tondi, Sõjakooli tn 
10.

Lasnamäel
1)valimisjaoskond nr 32 – Tallinna 

Teeninduskool, Majaka tn 2;
2)valimisjaoskond nr 33 – Lasna-

mäe Spordikompleks, Pae tn 1;
3)valimisjaoskond nr 34 – Lasna-

mäe Linnaosa Valitsuse hoone, 
Pallasti tn 54;

4)valimisjaoskond nr 35 – Lasna-
mäe Gümnaasium, Pae tn 59;

5)valimisjaoskond nr 36 – Paepar-
gi Maxima XX, Paepargi tn 57;

6)valimisjaoskond nr 37 – Smuuli 
Maxima XX, J. Smuuli tee 9;

7)valimisjaoskond nr 38 – Kultuuri-
keskus Lindakivi, J. Koorti tn 22;

8)valimisjaoskond nr 39 – Tallinna 
Laagna Gümnaasium, Vikerlase 
tn 16;

9)valimisjaoskond nr 40 – Lasna-
mäe Vene Gümnaasium, J. Koor-
ti tn 23;

10)valimisjaoskond nr 41 – Tallinna 
Täiskasvanute Gümnaasium, 
Martsa tn 2;

11)valimisjaoskond nr 42 – Lasna-
mäe Centrum, Mustakivi tee 13;

12)valimisjaoskond nr 43 – Tallin-
na Mahtra Põhikool, Mahtra tn 
60;

13)valimisjaoskond nr 44 – Tallin-
na Kuristiku Gümnaasium, K. 
Kärberi tn 9;

14)valimisjaoskond nr 45 – Tallin-
na Linnamäe Vene Lütseum, Lin-
namäe tee 10;

15)valimisjaoskond nr 46 – Linna-
mäe Maxima XXX, Linnamäe tee 
57;

16)valimisjaoskond nr 47 – Tallinna 
Linnamäe Vene Lütseumi güm-
naasiumihoone, Läänemere tee 
31;

17)valimisjaoskond nr 48 – Tallin-
na Läänemere Gümnaasium, 
Vormsi tn 3;

18)valimisjaoskond nr 49 – Ümera 
keskus, Laagna tee 80;

19)valimisjaoskond nr 50 – Kärberi 
keskus, Kärberi tn 20;

20)valimisjaoskond nr 51 – Üle-
miste keskus, Suur-Sõjamäe tn 
4;

21)valimisjaoskond nr 52 – Viker-
lase kaubanduskeskus, Vikerla-
se tn 19;

22)valimisjaoskond nr 53 – Tondir-
aba Spordikeskuse hooviala, 
Varraku tn 14.

Mustamäel
1)valimisjaoskond nr 54 – Musta-

mäe keskus, A. H. Tammsaare 
tee 104a;

2)valimisjaoskond nr 55 – E. Vilde 
tee 69 koolihoone, E. Vilde tee 
69;

3)valimisjaoskond nr 56 – Musta-
mäe Päevakeskus, Ehitajate tee 
82;

4)valimisjaoskond nr 57 – Magist-
rali keskus, Sõpruse pst 201;

5)valimisjaoskond nr 58 – Musta-
mäe kodukeskus, J. Sütiste tee 
30;

6)valimisjaoskond nr 59 – Va-
baakadeemia Nord, Siili tn 14;

7)valimisjaoskond nr 60 – Musta-
mäe Kultuurikeskuse Kaja park-
la, E. Vilde tee 118b;

8)valimisjaoskond nr 61 – Kännu-
kuke raamatukogu, E. Vilde tee 
72;

9)valimisjaoskond nr 62 – Tallinna 
Tehnikaülikool, Ehitajate tee 5;

10)valimisjaoskond nr 63 – Sääse 
raamatukogu, Sõpruse pst 186;

11)valimisjaoskond nr 64 – Musti-
ka keskus, Karjavälja tn 4.

Nõmmel
1)valimisjaoskond nr 65 – Järve 

keskus, Pärnu mnt 238;
2)valimisjaoskond nr 66 – Nõmme 

Kultuurikeskus, Turu plats 2;
3)valimisjaoskond nr 67 – Tallinna 

Rahumäe Põhikool, Vabaduse 
pst 50;

4)valimisjaoskond nr 68 – Nõmme 
Sotsiaalmaja parkla, Pihlaka tn 
12;

5)valimisjaoskond nr 69 – Tallinna 
Nõmme Huvikool, Nurme tn 40;

6)valimisjaoskond nr 70 – Tallinna 
Nõmme Gümnaasiumi Nõmme 
maja, Raudtee tn 73;

7)valimisjaoskond nr 71 – Tallinna 
Muusikakeskkool, Vabaduse pst 
130;

8)valimisjaoskond nr 72 – Tallinna 
Nõmme Huvikooli Vikerkaare 
maja, Vikerkaare tn 10;

9)valimisjaoskond nr 73 – Tallinna 
Kivimäe Põhikool, Leegi tn 14;

10)valimisjaoskond nr 74 – Pääs-
küla raamatukogu, Pärnu mnt 
480a;

11)valimisjaoskond nr 75 – Nõm-
me Spordikeskus, Külmallika tn 
15.

Pirital
1)valimisjaoskond nr 76 – Mähe 

Vaba Aja Keskus, Mugula tee 
17a;

2)valimisjaoskond nr 77 – Tallinna 
Padriku Lasteaed, Padriku tee 
10;

3)valimisjaoskond nr 78 – Pirita 
Linnaosa Valitsuse hoone, 
Kloostri tee 6;

4)valimisjaoskond nr 79 – Kose Va-
ba Aja Keskus, Rahvakooli tee 3;

5)valimisjaoskond nr 80– Meriväl-
ja Kool, Heki tee 16;

6)valimisjaoskond nr 81 – Pirita 
Selver, Rummu tee 4;

7)valimisjaoskond nr 82 – Tallinna 
Botaanikaaed, Kloostrimetsa 
tee 52.

Põhja-Tallinnas
1)valimisjaoskond nr 83 – Tallinna 

Kunstigümnaasium, Kopli tn 
102a;

2)valimisjaoskond nr 84 – Põhja-
Tallinna Noortekeskus, Kopli tn 
98;

3)valimisjaoskond nr 85 – Pelgu-
ranna Lasteaed, Pelguranna tn 
49;

4)valimisjaoskond nr 86 – Stroomi 
keskus, Tuulemaa tn 20;

5)valimisjaoskond nr 87 – Karja-
maa Põhikool, Karjamaa tn 1;

6)valimisjaoskond nr 88 – Tallinna 
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LOE IGA PÄEV

Salme Kultuurikeskus, Salme tn 
12;

7)valimisjaoskond nr 89 – Põhja-
Tallinna Valitsuse hoone, Niine 
tn 2;

8)valimisjaoskond nr 90 – Ehte 
Humanitaargümnaasium, Ehte 
tn 9;

9)valimisjaoskond nr 91 – Kool 21. 
Sajandil, Sõle tn 40;

10)valimisjaoskond nr 92 – Ristiku 
Põhikool, Ristiku tn 69;

11)valimisjaoskond nr 93 – Tallin-
na Euroopa Kool, Tehnika tn 18;

12)valimisjaoskond nr 94 – Pelgu-
linna Gümnaasium, Mulla tn 7;

13)valimisjaoskond nr 95 – Tallin-
na Kopli Huvikooli endine hoo-
ne, Lina tn 8;

14)valimisjaoskond nr 96 – Põhja-
Tallinna Valitsuse hooviala, Kari 
tn 13.

§ 3.Hääletamise liigid  
jaoskondades
(1)Väljaspool elukohta hääleta-
mist korraldavad kuuendast ku-
ni kolmanda päevani enne vali-
mispäeva järgmised valimisjaos-
konnad:
1)Haabersti linnaosas valimisjaos-

konnad nr 7, 8 ja 10;
2)Tallinna Kesklinnas valimisjaos-

konnad nr 11, 13, 17 ja 22;
3)Kristiine linnaosas valimisjaos-

konnad nr 24, 25 ja 27;
4)Lasnamäe linnaosas valimis-

jaoskonnad nr 36, 37, 42, 46, 49, 
50, 51 ja 53;

5)Mustamäe linnaosas valimis-
jaoskonnad nr 54, 57, 60 ja 64;

6)Nõmme linnaosas valimisjaos-
konnad nr 65 ja 66;

7)Pirita linnaosas valimisjaoskon-
nad nr 78, 81 ja 82;

8)Põhja-Tallinnas valimisjaokon-
nad nr 84, 86, 87 ja 96.

(2)Eelhääletamist teisest esimese 
päevani enne valimispäeva ja hää-
letamist valimispäeval korralda-
vad kõik valimisjaoskonnad, välja 
arvatud valimisjaoskond nr 23.

(3)Kodus hääletamist korralda-
vad järgmised valimisjaoskon-
nad:
1)Haabersti linnaosas valimisjaos-

konnad nr 6 ja 7;
2)Tallinna Kesklinnas valimisjaos-

konnad nr 16, 18 ja 21;
3)Kristiine linnaosas valimisjaos-

konnad nr 25, 28 ja 30;
4)Lasnamäe linnaosas valimis-

jaoskonnad nr 32, 39, 41, 43, 44 
ja 48;

5)Mustamäe linnaosas valimis-
jaoskonnad nr 54, 55, 61 ja 64;

6)Nõmme linnaosas valimisjaos-
konnad nr 72 ja 75;

7)Pirita linnaosas valimisjaoskond 
nr 78;

8)Põhja-Tallinnas valimisjaoskon-
nad nr 85, 87 ja 94.

(4)Ainult valija asukohas, kinnipida-
miskohas, haiglas ja ööpäevases 
hoolekandeasutuses hääletamist 
korraldab valimisjaoskond nr 23.
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Tallinna Linnavolikogu otsustas 
26. augusti 2021 istungil:
1. otsusega nr 92:
algatada Lasnamäe linnaosas J. 
Smuuli tee 1 // Narva mnt 144 // 
Vana-Kuuli tn 2 ja VanaKuuli tn 14 
kinnistute detailplaneering (edas-
pidi ka detailplaneering). Planeeri-
tava maa-ala suurus on 18,03 ha. 
Maa-ala piiride kirjeldus on esita-
tud otsuse lisas. Detailplaneeringu 
koostamise eesmärk on J. Smuuli 
tee 1 // Narva mnt 144 // Vana-
Kuuli tn 2 ja Vana-Kuuli tn 14 kin-
nistutest moodustada äri- ja ela-
mumaa, elamumaa, ärimaa, ärimaa 
ja/või elamumaa ja/või ühiskondli-
ke ehitiste maa, transpordimaa ja 
üldkasutatava maa krundid ning 
määrata moodustatud kruntidele 
ehitusõigus kuni 8-korruseliste äri-
pindadega korterelamute, kuni 8- 
korruseliste korterelamute, kuni 
8-korruseliste ärihoonete ja kuni 
5-korruselise ärihoone ja/või kor-
terelamu ja/või ühiskondliku hoone 
ehitamiseks ning määrata avalikult 
kasutatavad tänavad ja haljasalad.
1.2 Algatatavas detailplaneeringus 
tehakse ettepanek muuta Tallinna 
Linnavolikogu 21. oktoobri 2010 
otsusega nr 238 kehtestatud Las-
namäe elamualade üldplaneeringu 
kohane maakasutuse juhtotstarve 
keskusealast Narva maantee pool-
sete kvartalite osas korterelamute 
ala kõrvalotstarbega ettevõtlus-
alaks ning ülejäänud osas ettevõt-
lusala kõrvalotstarbega korterela-
mute alaks.
1.3 Detailplaneeringu koostamise 
korraldaja on Tallinna Linnaplanee-
rimise Amet (aadress Vabaduse 
väljak 7, 15198 Tallinn), koostaja on 
K-Projekt Aktsiaselts (aadress 
Ahtri tn 6a, 10151 Tallinn) ja detail-
planeeringu kehtestab Tallinna Lin-
navolikogu (aadress Vana-Viru tn 
12, 15080 Tallinn).
1.4 Mitte algatada J. Smuuli tee 1 // 
Narva mnt 144 // Vana-Kuuli tn 2 ja 
Vana-Kuuli tn 1 kinnistute detail-
planeeringu keskkonnamõju stra-
teegilist hindamist. Keskkonnamõ-
ju strateegilise hindamise eelhin-
nangu põhjal ei ole detailplaneerin-
gu koostamisel keskkonnamõju 
strateegiline hindamine vajalik järg-
mistel põhjustel ning juhul kui de-
tailplaneeringu koostamisel täide-
takse järgmisi tingimusi:
1.4.1 detailplaneeringuga ei kavan-
data eeldatavalt olulise keskkon-

namõjuga tegevust, millega kaas-
neks keskkonnaseisundi või loo-
duslike alade kahjustumist, sh vee, 
pinnase, õhu saastatust, olulist 
jäätmetekke või mürataseme suu-
renemist;
1.4.2 lähtudes planeeringuala ja 
selle lähiümbruse keskkonnatingi-
mustest ja maakasutusest, ei põh-
justa uute elu- ja ärihoonete ehita-
mine ning sihtotstarbeline kasuta-
mine antud asukohas olulist kesk-
konnamõju. Tegevusega kaasne-
vad võimalikud mõjud on kestuselt 
ehitusaegsed, nende ulatus piirneb 
peamiselt planeeringualaga ning 
avariiolukordade esinemise tõe-
näosus on väike, kui detailplanee-
ringu elluviimisel arvestatakse de-
tailplaneeringu ja ehitusprojektide 
tingimusi ning õigusaktide nõu-
deid;
1.4.3 detailplaneeringuga tehakse 
ettepanek muuta Lasnamäe ela-
mualade üldplaneeringu kohane 
maakasutuse juhtotstarve kesku-
sealast Narva maantee poolsete 
kvartalite osas korterelamute ala 
kõrvalotstarbega ettevõtlusalaks 
ning ülejäänud osas ettevõtlusala 
kõrvalotstarbega korterelamute 
alaks, kuid sellega ei kaasne olulist 
keskkonnamõju. Detailplaneeringu 
koostamise eesmärgiks on määra-
ta moodustatavatele kruntidele 
ehitusõigus kuni 8-korruseliste äri-
pindadega korterelamute, kuni 
8-korruseliste korterelamute, kuni 
8- korruseliste ärihoonete ja kuni 
5-korruselise ärihoone ja/või kor-
terelamu ja/või ühiskondliku hoone 
ehitamiseks, millega samuti ei 
kaasne olulist keskkonnamõju;
1.4.4 Lasnamäel Narva mnt ja 
Smuuli tee vahelisel alal paikneval 
planeeringualal ega lähialal ei paik-
ne kultuuriväärtusi, kaitsealasid, 
Natura 2000 võrgustiku alasid ega 
teisi maastikuliselt ja ökoloogiliselt 
väärtuslikke või tundlikke alasid, 
mida planeeringuga kavandatav 
tegevus võib mõjutada. Kaitstav 
looduse üksikobjekt Maarjamäe 
paekallas jääb planeeringualast 
vähemalt 400 m kaugusele teisele 
poole Narva mnt ja planeeringuga 
kavandatav tegevus sellele mõju ei 
avalda. Planeeringualal tuleb pöö-
rata tähelepanu kaitstavate taime-
liikide võimalikule esinemisele ja te-
ha taimestiku inventuur. Samuti tu-
leb planeeringulahenduses arves-
tada, et lindude kokkupõrgete väl-

timiseks hoonetega peab 
kasutama lahendusi, mis muuda-
vad klaaspinnad lindudele nähta-
vaks;
1.4.5 detailplaneeringu elluviimise-
ga ei avaldata olulist mõju kõrghal-
jastusele, kui säilitatakse väärtuslik 
ja võimalusel oluline kõrghaljastus 
ning tagatakse säilitatavate puude 
kasvutingimused. Likvideeritav hal-
jastus kompenseeritakse asendu-
sistutustega vastavalt Tallinna Lin-
navolikogu 11. veebruari 2021 
määrusele nr 2 „Raie- ja hooldus-
lõikusloa andmise kord“. Alale nä-
hakse ette uut haljastust (vähemalt 
20% ulatuses), sh tiigiga park, al-
leed, katusehaljastus ning vasta-
valt kehtestatud Lasnamäe elamu-
alade üldplaneeringule läbib detail-
planeeringuala lõunaosa rohekori-
dor, kuhu kujundatakse alvarikoos-
lused;
1.4.6 detailplaneeringuga kavanda-
tav tegevus ei kahjusta inimese 
tervist, heaolu ega vara ning ei 
põhjusta eeldatavalt olulist mõju 
elanikkonnale. Uute äri- ja eluhoo-
nete rajamine suurendab planee-
ringuala piirkonna liikluskoormust 
ning sellega kaasnevat müra ja 
õhusaastet. Samuti on planeerin-
guala kontaktvööndis kavandatud 
mitmeid arendusi, sh Tallinna haigla 
ja uus elamurajoon, mistõttu võivad 
liikluskoormuse muutusega seotud 
mõjud olla kumulatiivsed. Detail-
planeeringus tuleb lahendada liik-
luskorraldus ja prognoosida liiklus-
olukorra muutusi ja mõju. Müra 
modelleerimisega selgitatakse au-
toliiklusest tulenevad müratase-
med ning selle tulemusel selguvad 
konkreetsed müraleevendusmeet-
med, millest hoonete projekteeri-
misel juhinduda. Tallinna radooni-
riski kaardi kohaselt on piirkonna 
pinnases kõrge radooni sisaldus. 
Seetõttu tuleb teha radoonitase-
me mõõtmised või ehitada radoo-
nikindlad hooned, et tagada ohutu 
radoonitase hoonetes; 5
1.4.7 planeeringualal selgitatakse 
reostusuuringuga võimaliku reos-
tuse olemasolu. Kui võimalik reos-
tus likvideeritakse alalt enne ehi-
tustööde algust nõuetekohaselt, ei 
kaasne planeeringu elluviimisel 
jääkreostusest olulist mõju kesk-
konnale ega inimese tervisele;
1.4.8 detailplaneeringuga kavanda-
tava tegevusega ei kaasne olulist 
mõju veekeskkonnale, kui välista-

takse reostusohtliku sademevee 
pinnasesse imbumine, kuna alal on 
põhjavee ülemine kiht looduslikult 
reostuse eest kaitsmata. Kuna pla-
neeringuala asub põhjavee toite-
alal, tuleb minimaalselt projekteeri-
da vett mitteläbilaskvaid pindasid 
ning puhas sademevesi immutada 
võimalikult suures ulatuses pinna-
sesse ja sademevee käitlemisel ka-
sutada innovaatilisi lahendusi. Li-
saks tuleb detailplaneeringu staa-
diumis anda hüdrogeoloogiline 
eksperthinnang vundamendikae-
vistest väljapumbatava vee kogus-
te ja pumpamisest tingitud põhja-
veekihi 5 alanduslehtri sügavuse ja 
ulatuse kohta, samuti kaevisest 
väljapumbatava vee ärajuhtimise 
võimaluste kohta. Kirjeldada põh-
javee alandusest tingitud võimalik-
ke mõjusid naaberhoonetele ja 
kõrghaljastusele ning meetmeid 
hoonete püsivuse ja kõrghaljastuse 
kasvutingimuste tagamiseks;
1.4.9 tavapärasest suuremas kogu-
ses jäätmeteke on seotud peami-
selt ehitustöödega, mille käigus 
jäätmed käideldakse vastavalt 
nõuetele. Planeeringus käsitletak-
se jäätmete liigiti kogumise vaja-
dust ja olmejäätmete kogumiskoh-
tade võimalikke lahendusi. Planee-
ritavate hoonete projekteerimisel 
on soovitav lähtuda energiasäästli-
kest lahendustest.
1.5 Detailplaneeringu algatamise ja 
keskkonnamõju strateegilise hin-
damise algatamata jätmise otsu-
sega saab tutvuda Tallinna Kesk-
konna- ja Kommunaalametis, Har-
ju tn 13 ning Tallinna õigusaktide 
registris aadressil https://oigusak-
tid.tallinn.ee/.
2. otsusega nr 93:
tunnistada Tallinna Linnavolikogu 
28. juuni 1995 otsusega nr 94 keh-
testatud Mustamäe tee, Tamm-
saare tee, Laki tänava ja Kadaka 
tee vahelise maa-ala detailplanee-
ring, Karjavälja tn 4 kinnistu osas 
kehtetuks.
Detailplaneeringutega saab tutvu-
da Tallinna planeeringute registris 
https://tpr.tallinn.ee/

Tallinna Linnavolikogu otsustas 
09. septembri 2021 istungil:
otsusega nr 95:
tunnistada Tallinna Linnavolikogu 
2. juuni 2005 otsusega nr 164 keh-
testatud Bekkeri sadama (Marati 
tn 4a, 7 ja 14) detailplaneering Ma-

rati tn 4 ja 4b kinnistute osas keh-
tetuks.
otsusega nr 97:
tunnistada Tallinna Linnavolikogu 
22. augusti 2002 otsusega nr 331 
kehtestatud Hiiu tn 3 / Rahu tn 10 
ja Hiiu tn 3a kruntide detailplanee-
ring Hiiu tn 3a kinnistu osas kehte-
tuks.
otsusega nr 98:
tunnistada Tallinna Linnavolikogu 
2. juuni 2011 otsusega nr 92 keh-
testatud Vana-Kalamaja tn 44 ning 
Väike-Patarei tn 12 ja 14 kruntide 
detailplaneering Väike-Patarei tn 
12 kinnistu osas kehtetuks.
otsusega nr 99:
tunnistada Tallinna Linnavolikogu 7. 
oktoobri 1999 otsusega nr 231 
kehtestatud „Masina tn, Tartu mnt 
ja Tallinn-Tapa raudtee vahelise 
kvartali detailplaneeringu korrek-
tuur“ Tartu mnt 80k ja Tartu mnt 
80l kinnistute osas kehtetuks.
otsusega nr 100:
võtta vastu Kesklinnas asuva 1,14 
ha suuruse maa-ala kohta koosta-
tud Järvevana tee 5 kinnistu, Jär-
vevana tee 5a kinnistu ja lähiala 
detailplaneering, edaspidi ka de-
tailplaneering, RUUM JA MAASIK 
OÜ töö nr 02/15.
Detailplaneering on koostatud 
eesmärgil:
·         kavandada kinnistute piiride 
muutmise teel üks ärimaa sihtots-
tarbega, üks tootmismaa sihtots-
tarbega, üks üldkasutatava maa 
sihtotstarbega ja üks transpordi-
maa sihtotstarbega krunt;
·         määrata ehitusõigus:
- ärimaa sihtotstarbega krundil 
oleva 6-korruselise ärihoone re-
konstrueerimiseks ja laiendami-
seks kuni 12 maapealse ja ühe 
maa-aluse korrusega osaga, mille 
kõrgus maapinnast on kuni 40 m 
ning 3 maapealse ja 2 maa-aluse 
korrusega parkimismajaga;
- tootmismaa sihtotstarbega krun-
dile 1-korruselise alajaama ehita-
miseks;
- üldkasutatava maa sihtotstarbe-
ga krundile haljasala rajamiseks;
transpordimaa sihtotstarbega 
krundile teede rajamiseks ja kor-
rastamiseks;
·         määrata kõigi kruntide kasu-
tamise tingimused.
5.1 Detailplaneering sisaldab ette-
panekut muuta planeeritud ala Tal-
linna Linnavolikogu 11. jaanuari 
2001 määrusega nr 3 kehtestatud 

Tallinna üldplaneeringu kohane 
maakasutuse juhtotstarve eriots-
tarbeline ala planeeritava ala ulatu-
ses ettevõtluse segahoonestus-
alaks. Ettevõtluse segahoonestus-
alal võib paikneda igasugune ette-
võtlus, v.a ulatuslikku sanitaartsoo-
ni vajav tootmine. Alal võib 
paikneda ka üksikuid elamuid ja 
asutusi.
otsusega nr 101:
tunnistada Tallinna Linnavolikogu 
16. mai 2002 otsusega nr 227 keh-
testatud Pärnu mnt, Magdaleena 
tn, Asula põigu, Asula ja Kauba tä-
nava vahelise kvartaliosa detailpla-
neering Pärnu mnt 102d kinnistu 
osas kehtetuks.
otsusega nr 102:
tunnistada kehtetuks Tallinna Lin-
navolikogu 13. mai 2004 otsusega 
nr 97 osaliselt kehtestatud Maarja-
mäe klinti ümbritseva ala detailpla-
neering Maarjaheina tn 20, Maar-
jaheina tn 20a ja Maarjamäe tn 16 
kinnistute osas.
otsusega nr 103:
tunnistada Tallinna Linnavalitsuse 
2. aprilli 2008 korraldusega nr 563-
k kehtestatud Tehnika tn 33 kinnis-
tu detailplaneering Kesklinnas keh-
tetuks.
otsusega nr 104:
võtta vastu Kesklinnas asuva 0,85 
ha suuruse maa-ala kohta koosta-
tud A. Laikmaa tn 11 // Tartu mnt 1 
kinnistu detailplaneering, Peep 
Moorasti töö nr 4-15.
Detailplaneering on koostatud 
eesmärgil moodustada ühiskondli-
ke ehitiste maa sihtotstarbega A. 
Laikmaa tn 11 // Tartu mnt 1 kinnis-
tust üks vähemalt 85% ärimaa ja 
kuni 15% elamumaa sihtotstarbe-
ga krunt, millele määrata ehitusõi-
gus kuni 30 maapealse ja kuni 2 
maa-aluse korrusega äri- ja eluruu-
midega kõrghoone ehitamiseks 
ning üks vähemalt 85% ärimaa ja 
kuni 15% elamumaa või 50% äri-
maa ja 50% elamumaa sihtotstar-
bega krunt, mis on võimalik liita A. 
Laikmaa tn 11 // Tartu mnt 1 või Ki-
visilla tn 4 // Tartu mnt 7 kinnistuga 
ning määrata kruntide kasutamise 
tingimused ja liikluskorraldus.
Detailplaneeringutega saab tutvu-
da Tallinna planeeringute registris 
https://tpr.tallinn.ee/
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Patarei vangla  
näitus septembri 
kolmapäeviti tasuta

Eesti Mälu Instituut pakub võimalust kü-
lastada Patarei vangla näituseala "Kom-
munism on vangla" tasuta kolmapäeviti 
kuni 26. septembrini. Seejärel näituseala 
suletakse ja uus hooaeg algab ilmselt 
2022. aasta mais. Kõikidele meditsiini-
töötajatele, (abi-)politseinikele, kaitse-
väelastele ja -liitlastele ning (vabatahtli-
kele) päästjatele on ametitõendi ettenäi-
tamisel sissepääs tasuta kolmapäevast 
pühapäevani kuni 26. septembrini ning 
nende kaaslastele kehtib soodustus. Nii 
tänab Eesti Mälu Instituut koroonakriisi-
ga eesrindel tegelenud inimesi.

 

Loodusmuuseum 
ootab  
seenenäitusele
Tänavu saab söödavate ja mittesööda-
vate, tinglikult söödavate ja mürgiste 
seentega tutvuda 26. septembrini. Kõr-
gendatud tähelepanu pööratakse nen-
dele seentele, millel on ka teine praktiline 
otstarve lisaks söögiseeneks olemisele. 
Nii saavad tuttavaks pässik, tuletael, tee-
seen, värviseened ja paljud muud põne-
vad isendid. Platsis on ka traditsiooniline 
seenetarkust jagav väljapanek. Seene-
näitus on avatud iga päev kl 11-19 loo-
dusmuuseumi hoovis Lai 29a, näitusele 
pääseb muuseumipiletiga. 

Sten Roosi  
muinasjutuvõistlus 
kutsub osalema
Lastekirjanduse keskus kutsub 
11-15-aastasi lapsi osalema Sten Roosi 
nimelisel muinasjutuvõistlusel. Haap-
salust alguse saanud võistlus toimub 
sel aastal juba 30. korda. Kirjandus-
võistlusele oodatakse muinasjutte va-
balt valitud teemal. Tekstide soovitav 
pikkus on 1-2 A4 lehekülge. Lood palu-
takse saata 11. jaanuariks elk@elk.ee 
või lastekirjanduse keskusesse aadres-
sil Pikk 73, Tallinn 10133. Tulemused te-
hakse teatavaks pidulikul auhinnatse-
remoonial 2022. aasta maikuus.

JÄLGI VEEBIST  
VISIOONIKONVERENTSI!
Tänavune Tallinna visioonikonverents toimub 15 . septembril kultuurikat-
las (Põhja pst 27a) ja otseülekandena veebis. Konverentsi kutse saami-
seks kirjuta linnavolikogu kantselei juhiabile Kaia-Liisa Laaniste Kaia-
Liisa.Laaniste@tallinnlv.ee (info 5831 6969)
Konverentsi teema on "Õnnelik linn". Seal arutletakse, et linn on lahen-
dus, mitte probleem; mõnusas linnas jätkub piisavalt aega ning mis on 
inimese mõõde linnas; mis onintelligentne roheline maailmalinn- 
Tutvu konverentsi programmiga https://www.tallinn.ee/est/visioonikon-
verents/Programm-2021

Minu  
TALLINN

Poes käies naudin  
lettide kujundust  
ja puhkan

Filminäitleja Eve Kivi

E-kaupade vastu pole mul midagi, kuid mina eelistan ise 
poes käia – vaadata ja proovida. Käin, naudin ja puh-
kan. Juba poodi sisse kõndides näen, mis mulle meel-
dima võiks hakata ja mis tähelepanu tõmbab. Minu 
arvates on väga tore vaadata, kuidas kaubamaja on 
teinud lettidele uue kujunduse ja disainerid tee-
ma lahendanud. Kaubamajas on olnud aasta-
kümned tugevad disainerid. Kõige ilusam ja 
huvitavam on minu meelest majapidamistar-
vete lett. Kujunduse ja kaupade ilu annab 
imetleda! Silma on jäänud näiteks väga ilu-
sad vaasid, olen kogu klaasi ostnudki kau-
bamajast. Tõmbavad pilku nii, et valin oma 
perele kingitusedki sealt. Vahel müüjad küll 
naersid, et kas maja täis juba ei sa. Kuid pere on 
meil suur ja lapselapsi palju.

• Hiljutisel tarbijaõiguste päeval õpetas linn, kuidas netipoest ohutult osta. Pealinn uuris,  
kas asjatundjad ja tuntud inimesed on kunagi poes petta saanud.

JAAGUP KREEM: Eelistan riideid näpuga 
katsuda, netipoest ma neid ei osta

Pilli kõla tahan ikka 
kohapeal proovida
Muusik Jaagup Kreem 
 
Igasuguseid tehnilisi vi-
dinaid ostame bändi 
jaoks suurest ja tun-
tud e-poest Saksa-
maal, kus on kõike 
saada, kus mõistli-
ke hindadega kaup 
on alati kvaliteetne 
ja vajadusel saab 
seda sekeldusteta 
ümber vahetada. See 
on meil juba sissekäi-
dud rada! Üldjuhul tuleb 
e-poodidest ostes eeltööd 
teha, vaagida võimalusi ja hin-

du, arvutada. Kuid muusikainstrumen-
te ma küll naljalt e-poest ei osta, pill 

peab ikka käes kõlama hakka-
ma. See tuleb käes ära 

proovida! Olen paar 
korda e-poest rii-

deidki ostnud, 
kuid tulemus 

on sama nagu 
pilliga. Pean 
materjali nä-
pu vahel 
katsuda saa-
ma. Pildil 
võib rõivas 

väga äge välja 
näha, aga selga 

ja jalga proovima-
ta ei pruugi need as-

jad mulle sobida.

Tellitud e-kaup  
võib tulemata  
jäädagi

Haabersti korteriühistute ümarlaua 
juht Arvo Allev

E-ostlemist ma väga ei usalda. Endale 
poekaupa valides meeldib mulle tra-
ditsiooniline kauplemisviis rohkem. 
Tahan ikka enne ostmist esemeid 
katsuda, seepärast internetist ma 
üldjuhul tooteid ei telli. Seda 
enam, et inimesed on nii pettagi 
saanud. Näiteks pole tellitud kau-
pa tulnud või on ostjad saanud va-
le kauba, raha tagasi aga mitte! 
Seega eelistan kauba enne otsusta-
mist kohapeal oma silmaga üle vaada-
ta. Katsun kaupa käega ja siis ostan. 

Seevastu e-teenuseid tarbin küll. Pan-
gas käin, samuti kasutan näiteks mak-
suameti ja kindlustuse teenuseid. E-ar-
ved, nt elektri eest,  käivad samuti inter-
neti kaudu. 

Netipoes saan hindu 
võrrelda ja sealt  
ostmine on mugav

Aasta investor Kristi Saare

Kaubanduskeskusse mineku 
asemel eelistan e-poodi-
des tehinguid teha. 
Olen kasutanud neid 
pea kõikide kaupade 
ostmiseks. See on 
mugav ja kiire ning nii 
saab hindu võrrelda. 
Muidugi on kauban-
duskeskuses hea see, 
et seal on ligi kümme rii-
depoodi rivis, samas kui in-
ternetis tuleb need ise üles lei-
da.  Kui aga konkreetset toodet va-
jad, leiab internetiotsingu kaudu oda-

vaima pakkumise hõlpsalt. Hinna võrd-
lemisel teevad portaalid elu 
lihtsamaks. Peokleiti eelistan siiski 
proovida tavapoes, kuid sama firma 
viiendat paari teksaseid ostes e-pood 
tõenäoliselt üllatusi ei paku.  E-poodi-

de tausta peab muidugi 
teadma, sest ilusa veebi-

lehe saab ju praegu 
üsna väikese vaeva-
ga üles panna. Kui 
tausta ei kontrolli, 
võid alles hiljem 
avastada sellega 
seotud tarbija-
kaitsevaidlused 

või hilinenud tar-
ned. Välisfirmadega 

tuleks arveldada kre-
diitkaardiga, et sekelduste 

puhul vaie esitada. See annab 
lisakaitse.

Iga inimene võib tuua loomaaia 
Põhjavärava kogumiskasti looma-
dele maiustamiseks ka õunu, por-
gandeid ja peete. 

Tallinna loomaaia tänavune kõrvit-
sakampaania kutsub osalema ja loo-
madele kõrvitsaid saatma laste- ja ha-
ridusasutusi üle Eesti, kõrvitsaid ko-
gutakse seekord kuni 10 tonni.

"Kõrvitsate kogumisest on kujune-
nud tore traditsioon, kuid kuna uute 
ekspositsioonide ehitustööde tõttu on 
loomaaias söödaladude ning ka kõr-
vitsate hoiustamise tingimused vä-
henenud, viime selle aasta kogumis-
kampaaniat läbi veidi teistmoodi ja 

väiksemas mahus. Et heategevuspi-
sik saaks jätkuvalt laste südametes 
kasvada, kutsume selle aasta kõrvit-
sakampaanias osalema just lasteaedu 
ja koole," selgitas kampaania koordi-
naator Helina Õunapuu. Osalema on 
oodatud kuni 70 lasteaeda ja õppe-
asutust. Kõrvitsad aitab kokku kogu-
da ning tasuta loomaaeda transpor-
tida Omniva. Kuna enamiku looma-
aia asukate toidulaual on kõrvitsa-
test populaarsemad aiasaadused hoo-
pis õun, porgand ja peet, oodatakse 
eraisikuid sel sügisel neid vilju too-
ma Põhjavärava kogumiskasti (Pal-
diski mnt 145).  

Loomaaed kogub oma elanikele kümme tonni kõrvitsaid

Loe Pealinna  
veebis:   

PEALINN.EE
TELLIMISNUMBER 

LINLASTELE:

661 6616

Loomaaia pintšetamariinid kõrvitsapeol maiustamas. Karmel Ritson


