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SAADA OMA IDEE:
Kaasava eelarve abil võib 
teoks saada uus mänguväl-
jak või jooksurada. LOE LK 9

EVELIN VÕIGEMAST: 
Vajame filmilinnakut, sest 
korterites on ebamugav 
filmida. LOE LK 6-7
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"Olin kõva elupõletaja. Isa ja 
vennaga koos elades mu alko- 
ja narkotarbimine algaski," nen-
tis Ilmar Lillepruun (44). "Mõt-
lesin, et selline elu ongi. Algul 
pruukisin alkoholi, seejärel jär-
jest tugevamaid narkootikume 
ja rahusteid: 20 aastat amfeta-
miini, üheksa aastat metadooni, 
lisaks bensodiasepiini. Lootsin 
ikka, et äkki on abi, saaks min-
gi stabiilsuse... aga need ained 
teevad tuimaks. Sa ei tunne mi-
dagi, elad nagu mulli sees, mis-
ki rõõmu ei valmista… ja aas-
tad lähevad. See ei ole suurem 
asi elu. Kool jäi pooleli, juhilu-
ba võeti ära, sest olin narko-
joobes ja sain 700 eurot trah-
vi, mida ma ära ei maksnud."

Ilmar tunnistas, et jõudis 
omadega sõna otseses mõttes 
rentslisse – ja see oli väga kole 
koht. "Röövisin kaks liitrit me-
tadooni, kulistasin bussis seda 
ja jäin magama, seejärel pandi 
mind kolmeks aastaks vanglas-
se," meenutas ta.

Vanglas algas Ilmari terve-
nemine. "Käisin läbi võõrutus-
ravi ja igasugu programmid sõl-
tuvusest vabanemiseks," rääkis 

mees. Kolm aastat oli tema sõ-
nul paras, et aeg maha võtta 
ja teistsugune nägemine saada. 
"Väljas mõtled, et teised on nii 
kaugel ees, ja hakkad heietama 
lolle mõtteid, aga vanglas sain 
abi," meenutas mees. "Muidu 
arvasin, et olen üksi oma prob-
leemidega, kuid seal oli ummi-
kusse sattunuid korruste viisi: 
rikkaid ja vaeseid, intelligent-
seid ja vähem arenenuid. See 
aitas mind väga palju. Hakka-
sin lugema raamatuid ajaloost 
ja filosoofiast. Vanglas oli super 
raamatukogu! Suutsin seal väga 
õnnelik olla – asusin võtma anti-
depressante, tegin joogat, ja mul-
le avanes hoopis teine maailm. 
Istusin nina raamatutes, kuula-
sin raadiot, lugesin lehti – mul ei 
tekkinud mingeid kiusatusi. Väl-
jas on palju keerulisem."

Ehitanud Soomes  
ja Gruusias

Peeter Pargi (62) jättis kodu-
tuks Kopli liinidel asunud kodu 
põleng. "Mind viidi 2014. aastal 
Kauge tänava sotsiaalmajutus-
üksusse Koplis, nagu ka palju-
sid teisi liinide elanikke," mee-
nutas Park. "Õnneks päris tä-
navale ma ei sattunudki." 

Omal ajal Väike-Maarja kut-
sekoolis traktoristiks õppinud 
mees oli eluaeg ehitaja. "Olen 
ehitanud Tallinnas ja Soomes, 
nõukaajal ka Gruusias ja Mosk-
vas," loetles medes. Nüüd ta 

ENDINE KODUTU: Alles vanglas  
hakkasin elu teise pilguga vaatama
"Algul pruukisin alkoholi, seejärel jär-
jest tugevamaid narkootikume ja rahus-
teid. Mõtlesin, et selline elu ongi. Olin kõ-
va elupõletaja," meenutas endine kodutu 
Ilmar, kes elab nüüd Mustamäel mugavas 
sotsiaalmajas. Üheksa aasta taguse ajaga 
võrreldes on Tallinna kodutute arv vähene-
nud suisa 398 inimese võrra.

enam tööd ei tee, sest ligi küm-
ne aasta eest viga saanud ja-
lanärvide tõttu liigub vaid ru-
laatori abil ning saab invaliid-
suspensioni. Päevi aitavad si-
sustada söögitegemine, väike-
sed õueskäigud ning kohtumi-
sed sõpradega. Poes aitab käia 
tütar, arstile saab ta invatakso-
ga. Lastega suhtleb Peeter tih-
ti. "Mul on neli last, kes ela-
vad Tallinnas, Pärnus, Aru-
külas ja Jõhvis," lausus mees. 
"Kõige noorem on 26-aastane, 
aga olen ka juba vanavanaisa."

Linnal on oma vahendid, 
kuidas aidata jalule kodutuks 
jäänud inimesi. Kõigepealt on 
abiks kodutute varjupaik. Kui 
aga inimene soovib kodutu elu-
ga tõeliselt lõpparve teha, võib 
ta taotleda linnalt kohta sot-
siaalmajutusüksuses ehk SMÜ-
s. Lisaks elamiskoha pakkumi-
sele töötab seal tugipersonal, 
kes aitab inimesel taas jalu-
le tõusta. Seejärel võib endi-
ne kodutu saada koha sotsiaal-
korteris. Kui ta aga juba oma 
elu ja rahaga hästi toime tuleb, 
on võimalus elada munitsipaal- 
või tavalises üürikorteris. Linn 
aitab soovi korral leida ka so-
bivat üürikorterit, makstes en-
dise kodutu eest sissemaksu.

Peeter ja Ilmar elavadki sot-
siaalkodus – Tallinna sotsiaal-
töö keskuse ühiselamus Sõpru-
se pst 5. Pooleteise aasta eest 
remonditud majas on mõlemal 
oma tuba, milles on ühendatud 
kööginurk ja elutuba. Kaasaeg-
ses kööginurgas on pliit, vala-
mu, külmik, mikrolaineahi ja 
kapisektsioon, minikorterist ei 
puudu ka WC ja dušinurk.

Tänavalt aitasid ära SMÜ-d
Peeter elas pooleteise aasta 

eest Männiku tee sotsiaalma-
jutusüksuses. Ilmar on Sõpru-
se pst ühiselamus elanud kaks 
talve, eelnevalt on ta viibinud 
ka sotsiaalmajutuste Mahtra, 

Krista Kiin
krista.kiin@ 
tallinnlv.ee

Akadeemia, Tuulemaa ja Var-
re tänava üksustes. Isa juurde 
naasta ei soovinud Ilmar min-
gil juhul. "Me läheks omava-
hel kohe kiskuma, sest kuna-
gi ei tea, mis sealt on oodata: 
karjumine, kisa, nutt, hala – 
sõltlasega koos elamine mõju-
taks väga ennast ka," põhjen-
das mees. "Ka pensionile jää-
nud vend ei ole oma sõltuvus-
probleemidest lahti saanud."

Uut elu hoiab Ilmar üleval 
spordi ja tööga, loeb sotsiaalp-
sühholoogia ja enesearengu ala-
seid raamatuid ning vaatab Ne-
tFlixi. "Jooksen iga päev siit me-
re äärde ja tagasi, teinekord ta-
gasiteel jalutan," rääkis mees. 
"Vahel käin jalgrattaga hästi 
kaugel poes – näiteks Õismäel, 
sõites mööda mereäärt. Tegeli-
kult peaks jooksmisse aeg-ajalt 
nädal-kaks pausi tegema, kuid ei 
oska, sest lähen siis kohe stres-
si ja hakkan rohkem rohtusid 
sööma. Parim inspiratsioon tu-
leb väljas värskes õhus joostes 
ja trenni tehes, merd vaadates 
ja palki kangutades." 

Ebatervislik elu  
pani kehale põntsu

Töö raames käib Ilmar ju-
ba mitu aastat Kopli töö- ja 
päevakeskuses LaNoor koris-
tamas. "Esimese koroonalai-
ne ajal õmblesime seal maske. 
Samuti olen Toidupangas abiks 
käinud," lausus mees. "Tun-
nen, et saan midagi tagasi an-
da, mida ma olen võtnud." Ka 
Ilmar kaalub kunagi enda ela-
mist soetada ning usub, et tu-
leb rahaliselt toime.

Kuna pikaaegne alkoholi ja 
narkootikumide tarvitamine on 
jätnud oma jälje lisaks närvidele 
ka maksale, jälgib Ilmar nüüd 
väga oma toitumist. "Ma ei saa 
süüa jahu- ja piimatooteid, sa-
muti väldin kõike, mis tekitab 
põletikke või on raskesti see-
ditav: suhkur, rasvased toidud, 
liha. Söön tatart, kaerahelbeid, 
kartulit, spinatit, mangot, küüs-
lauku ja sibulat, iga päev teen 
putru, harvem makarone. Usal-
dan enesetunnet, mille järgi 
on aru saada, kas ole-
mine läheb kerge-
maks või hal-
vemaks."

Ilmari 
köögika-
pist vaa-
tavad vas-
tu eri toi-
dulisan-
dite pur-
gid: radioo-
la, ginko bi-
loba, letsi-
tiin, maarjaoha-
kas, võilillejuur, ko-
liin ehk B4-vitamiin. "Lisaks 
uurin Youtube’ist toitumisala-
seid videoid ja arendan end sel-
les osas," märkis mees. "Mul 
käib siin tugiisik Nadežda, te-
maga koos teeme süüa."

Küsimusele, kas ta on praegu 
eluga rahul, vastab Ilmar jaata-
valt. "Olen õnnelik, aga eks aren-
damise ruumi ole alati," mõtisk-
leb ta. "Ega ma üle ka ei pingu-
ta. Võiks ju minna veel igasugu 
kursustele, kuid ise õppida on 
lihtsam. Proovin elada mõistli-
kumalt ja tervislikumalt kui va-

rem. Kõik oleneb sellest, mille-
ga sa end toidad: näiteks kuna-
gi, kui metadooni kasutasin, sai 
palju õudusfilme vaadatud, enam 
aga ei huvita kriminullid ja põ-
nevikud mind üldse, olen haka-
nud rohkem uurima psühholoo-
giat, filosoofiat ja toitumist. Hea 
on end arendada."

Elutingimustega sotsiaalkor-
teris on Peeter igati rahul, kuid 
ootab pikisilmi päris oma kor-
terit, mille paljud tema tuttavad 

on järjekorras juba saanud. 
"Oma kodu on ikka 

oma kodu," mär-
kis mees. "Seal 

tuleb kõige-
ga küll ot-
sast alata – 
külmkapp 
ja muud 
asjad ise 
osta –, aga 
selle jaoks 

on mul raha 
olemas," rää-

kis mees uhku-
sega. "Olen kol-

me lapse kõrvalt ko-
gunud."
"Kes tuleb iseseisvalt toime 

ning omab piisavat sissetulekut, 
sellele annab linn korteri sot-
siaal- või munitsipaalmajas või 
leiame sobiliku korteri eraüü-
riturult," kinnitas Tallinna sot-
siaaltöö keskuse direktor Kers-
ti Põldemaa. "Kuna linn toetab 
iseseisvasse ellu asujaid vabatu-
rult korteri üürimiseks 600 eu-
roga, katab see varemalt takis-
tuseks osutunud sissemaksu." 

Aastatel 2020–2021 läbi vii-
dud kodutute uuringu kohaselt 

Sotsiaalkorteris elamisele lisaks käib Ilmar juba mitu aastat Kopli töö- ja päevakeskuses LaNoor koristamas. "Esimese koroonalaine ajal õmblesime seal mas-
ke," lausus ta. "Samuti olen Toidupangas abiks käinud. Tunnen, et saan midagi tagasi anda, mida ma olen võtnud."

BETINA BEŠKINA: Eriti teeb rõõmu koduta jäänud  
lastega perede arvu vähenemine
Uuest aastast suureneb ini-
meste hulk, kes saavad korte-
ri üürimiseks linnalt tuge, rää-
kis abilinnapea Betina Beški-
na.

Beškinal on hea meel, et ko-
duta inimeste arv Tallinnas on 
kolmandiku võrra vähenenud. 
"Tallinna sotsiaaltöö keskuse 
poolt läbi viidud uuringust sel-
gus, et Tallinnas oli eelmise aas-
ta oktoobri seisuga 827 koduta 
inimest, mida on ligikaudu 400 
inimese võrra vähem kui üheksa 
aasta eest," selgitas ta. "Siinko-
hal on oluline rõhutada, et rää-
kides koduta inimestest, ei 
mõelda selle all vaid tänavatel 
elavaid inimesi. Suur osa ini-
mestest, kel oma kodu ei ole, 
elab tegelikult linna pindadel  – 
sotsiaalkorterites, varjupaika-
des, sotsiaalmajutusüksustes 
–, kasutades linna pakutavaid 

võimalusi, et oma elu jälle paika 
saada."

Tänavakodutute arv on sa-
muti vähenenud 60-70 inimese 
võrra ehk ligi 44%, tänaval ja 
varjualustes elas 82 koduta 
inimest. "Kusjuures nii sot-
siaaltöö keskusel, mupol kui ka 
riigipolitseil on kodutute kogu-
nemispaigad üsna täpselt tea-
da," selgitas abilinnapea. "Eriti 
lootustandev on asjaolu, et 
kõige enam langes varjupaika-
des ja resotsialiseerimistee-
nustel olevate lastega perede 
arv. Selliste laste arv vähenes 
ligikaudu 80 võrra ehk ligi 
45%. Tallinna linn teeb ka 
edaspidi järjepidevat tööd, et 
koduta inimeste arv väheneks, 
pakkudes abivajajatele teenu-
seid ja toetusi, nõustamist ning 
igakülgset tuge. Samuti töötab 
linn pidevalt välja uusi meet-

meid, kuidas abivajajaid ope-
ratiivselt aidata.

Näiteks kui linnavolikogu sel-
le heaks kiidab, saame alates 1. 
jaanuarist 2022 laiendada ini-
meste ringi, kellel on edaspidi 
võimalik üüritoetust kasutada. 
Selleks tekib uus eraldi teenus 
– eluaseme tagamise teenus. 
Eluaseme tagamise teenus on 
mõeldud inimestele, kes ei ole 
sotsiaalmajanduslikust olukor-
rast tulenevalt võimelised en-
dale ja oma perekonnale kodu 
muretsema. Teisisõnu, kõik ar-
vel olevad inimesed ei pruugi 
vajada just sotsiaal- või munit-
sipaalkorterit, mõni neist võib 
vajada lihtsalt rahalist abi, et 
üürida korter. See on kiirem ja 
tõhusam meede ja me loodame, 
et tänu sellele elamispinna vaja-
jatena arvel olevate inimeste 
arv väheneb."

Koduta  
inimeste arv  
Tallinnas on  

kolmandiku võrra 
vähenenud.
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suudaks taas iseseisvalt toime 
tulla ligi 39% koduta olnud ini-
mestest. Kui 2011. aasta küsit-
luse põhjal oli koduta inimes-
te arv pealinnas toona 1225, 
siis oktoobris 2020 827. "See 
tähendab, et Tallinna kodutu-
te arv vähenes üheksa aasta-
ga 398 inimese võrra," tõdes 
Kersti Põldemaa. Sealjuures on 
oluline mõista, et kodutu mõis-
te alla kuuluvad ka majutus-
teenuseid (öömaja, varjupaik, 
sotsiaalmajutusüksus, ühisela-
mu) kasutavad inimesed, mit-
te ainult  tänavakodutud ehk 
puukuuris, silla all, lagunenud 
majades, osmikutes elutsejad. 
"Ehk nagu keegi kord ütles: 
ma ei ole enam kodutu, olen 
nn poolkodutu," tsiteeris Kers-
ti Põldemaa. "Need inimesed 
ei ole ripakil, nendega on sõl-
mitud resotsialiseerimisteenu-
se leping, neil on majutus ja 
toetus. Ehk neid ei saa võrrel-
da kodututega, kes kasutavad 
ainult öömaja või elavad tõesti 
tänaval puu all. Pakume neile 
ajutises majutuskohas peavar-
ju ning nõustame-jõustame se-
nikaua, kui nad on valmis ise-
seisvasse ellu minema."

Urgastes elab  
inimesi väga vähe

Tõsi küll, viimatisest uurin-
gust välja tulnud 82 kodutut 
elavad siiski ka tänaval, lagu-
nenud majades, onnides, telki-
des või treilerites. "Sõna otse-
ses mõttes urgastes elab 20-30 
inimese vahel, kui umbes 60 tu-
leb ööseks siiski öömajja ning 
päeval kolab linna peal ringi," 

selgitas Põldemaa. "Need 20-
30 on n-ö vabaduse ihkajad, 
kelle meelest öömaja on kole 
koht, kuigi ise pole uksest sis-
se astunudki. Seega pole tä-
navakodutute numbrid sugu-
gi nii suured, kui võib tundu-
da. Paraku aga kipub nii ole-
ma, et kui need 60+20 mitte 
kõige kenama väljanägemise-
ga kodutut päeval linnas rin-
gi kõnnivad või kuskile kogu-
nevad, jääb mulje, et neid on 
sadu! Päris urgastes elutsejate 
peale sotsiaaltöötajate hammas 
kahjuks ei hakka, siin saab sek-
kuda ainult politsei või mupo, 
kui kodutud korda rikuvad. Sot-
siaalhoolekanne saab n-ö pes-
ta ja kasida vaid öömajalisi."

Abi heal tasemel
Uuringust nähtus, et ühek-

sa aastaga on enamik näitajaid 
(kodutute, sh lastega perede 
arv, välitingimustes ja elami-
seks mitte ettenähtud kohtades 
elavate kodutute arv) vähene-
nud. "Kortereid ja sotsiaaltee-
nuste kohti on juurde tulnud, 
sellega oleme kodutuid tänavalt 
väga palju ära tõmmanud," rää-
kis Põldemaa. "Ideaali, et täna-
vakodutuid üldse poleks, oleks 
naiivne soovida, sest ühegi rii-
gi kogemus seda ei näita – alati 
leidub inimesi, kes valivad sel-
lise elustiili ega tahagi teistsu-
gust elu. Seda arvu saab teatud 
piirini vähendada, kuid mitte 
täiesti likvideerida. Eestis on 
selle grupiga isegi suhteliselt 
hästi, sest leidub riike, kus tä-
navakodutuid on proportsio-
naalselt rohkem."

Ka normaalse elu juurde ta-
gasi aitamine sotsiaalmajutus-
üksustes, varjupaigas ja ühis-
elamus on edukam kui varem. 
"Tallinnas on kodututele linna 
rahastamisel kokku 750 maju-
tuskohta ning see on ainuõi-
ge lahendus," leidis Põldemaa. 
"Kui neid kohti poleks, oleksid 
need inimesed ju täiesti koduta 
ja linna peal n-ö ripakil – ning 
see oleks väga suur probleem."

Tõsi küll, pikenenud on kodu-
ta olemise aeg – üle viie aasta on 
kodutuna elanud 53,5% küsitlu-
sele vastanutest. Üheksa aasta 
eest oli see osakaal 37,4%. Üle 
kümne aasta on koduta olnud 
32,1% kodututest, kuid 2011. 
aastal oli neid vaid 15,4%. Eks-
pertide hinnangul viitab kodu-
ta olemise aja kasv õpitud abi-
tusele, laiskusele ja mugavuse-
le. "Osa inimesi, kes on kodu-
tuks sattunud, ongi nõrgemad – 
neil on näiteks psüühikahäired, 
alko- või narkosõltuvus, ei jagu 
motivatsiooni, võimeid ega jõu-
varusid," lausus Põldemaa. "Pal-
jud, kes näiteks viis aastat ta-
gasi teenusele tulid, on jäänud 
sellesse gruppi edasi ning neid 
ei ole võimalik kunagi iseseis-
vasse ellu aidata."

Kurvaks teeb Põldemaad ül-
dine suhtumine: viige nad ku-
hugi mujale! "Ikka kogeme, et 
kodutuid ja nende majutusasu-
tusi ei soovita oma piirkonnas 
näha," nentis ta. "Pole midagi 
parata – kodutuid leidub igas 
riigis, ning see ei ole ainuük-
si sotsiaalhoolekande, vaid ka 
hariduse, tervishoiu ja korra-
kaitse problemaatika."

ENDINE KODUTU: Alles vanglas  
hakkasin elu teise pilguga vaatama
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Disainiöö näitab 
äravisatud asjadest 
sündinud kotte ja ehteid
Kai Maran
kai.maran@tallinnlv.ee

Põhjala tehase  disainitä-
naval saab osta vanadest 
nahktagidest valmistatud 
kotte ja munakoortest kõr-
varõngaid, samuti baika-
tekkidest tehtud sooje 
üleriideid. 

Disainifestival ootab huvilisi 
20.-26. septembrini kõikjal lin-
nas. Disainerite liidu juhi Ilo-
na Gurjanova sõnul on festivali 
keskmes aga Kopli poolsaarel 
paiknev endine Põhjala kum-
mitehas koos oma eriilmeliste 
angaaride ja võluva rustikaal-
susega. Festivali peateemaks 
on erakorraline ja elupäästev 
SOS-disain. 

"Kui kümmekond aastat ta-
gasi loeti disainis kõige tähtsa-
maks vormiilu ja stiili ning tren-
didest kinnipidamist, siis nüüd 
on aina olulisemaks muutunud 
info tootmise ning materjali-
de päritolu kohta," ütles Gur-
janova. "Oluline on, kas need 
on ka taaskasutatavad ja loo-
dussõbralikud ning missugused 
on sotsiaalsed näitajad tootmis-
protsessis."  

Grusiinide keraamika
Disainitänava projektijuhi 

Krista Rebase sõnul on kuna-
gistes kummikutehase ruumi-
des end disainitänaval kaheks 
päevaks sisse seadnud üle sa-
ja disaineri. "Oleme püüdnud 
kahepäevase disainitänava at-
mosfääri igati põnevaks muu-
ta, seal saab osta ka tänava-
toitu, hõljub kohviaroom ja 
meeleolu loovad DJ-d," rääkis 
Rebane. "Disainitänaval saab 
soetada moetooteid ja akses-
suaare, sisustusdisaini ja lam-
pe, ehteid ja riideid. Eesti suu-
rimalt disainifestivalilt keegi 
naljalt puududa ei taha! To-
re on seegi, et toodet ostes 
saab tuttavaks ka selle loo-

jaga. Eesti kunstnike kõrval 
näitavad oma loomingut kol-
leegid Gruusiast, kust kümme 
disainerit on kohal oma välja-
panekuga. Näha saab näiteks 
nende põnevat keraamikat ja 
rõivakunsti." 

Disainitänava kõrval saab 
külastada mitmeid näitusi ja 
disainikoolide väljapanekuid. 
Eesti jätkusuutliku disaini näi-
tus "Second chance" demonst-
reerib tooteid ja materjale, mis 
on saanud teise elu.

Vanast sünnib uus
"Taaskasutuse näitusele on 

meie disainerid teinud vanast 
materjalist uued tooted. Näiteks 
vanadest nahktagidest sümpaat-
sed käe- ja kõhukotid või muna-

koortest kaunid kõrvarõngad," 
lausus Rebane. "Vanadest nõu-
kaaegsetest telkidest on valmi-
nud tikanditega mantlid, samu-
ti on toonastest naturaalsetest 
baikatekkidest saanud vastupi-
davad soojad üleriided."

Põhjala tehas (Marati 5) avab 
festivali külastajaile uksed 20. 
septembril. Disainitänaval saab 
jalutada 25. septembril kl 12-20 
ja 26. septembril kl 12-16. Pü-
sivalt saab disainerite loomin-
guga tutvuda disainerite liidu 
algatusel vanalinnas avatud ga-
leriipoes Suur-Karja 14, mille 
väljapanek on samuti taaska-
sutusest inspireeritud.

Festivalinädala jooksul saab 
osaleda töötubades, tooteesit-
lustel jm. 

Disainiöö põhiprogramm

20. septembril
• Kell 15 loengusari "Travel-

ling talks"
• Kell 18 disainiöö näituse 

ametlik avamine
• Kell 18 näituse "SOS De-

sign avamine"
• Kell 18.30 disaini- ja arhi-

tektuurikoolide väljapane-
ku avamine

• Kell 19 Eesti jätkusuut- 
liku disaini näituse 
"Second Change"  
avamine

• Kell 19.30 rahvusvahelise 
kujundusgraafika näituse 
"Absurd" avamine

• Kell 20 valgusdisaini eten-
dus ja näituse "Tuleviku 
Toonela" avamine

 
21. septembril
• Kell 18 

disainiju-
tud "Mina 
olen di-
sainer"

22. sep-
tembril

• Kell 14 Itaalia disaini päev 
• Kell 18 rõivadisaini etendus 

D_O_M
 
23. septembril
• Kell 10 rahvusvaheline 

konverents "SOS Design"
• Kell 18 Stalkeri hüpikmuu-

seumi avamine Noblessne-
ris

 
24. septembril
• Kell 16 PechaKucha Night 

Tallinn
 
25. septembril
• Kella 12-20 disainitänav
• Kella 12-17.30 töötoad las-

tele
• Kella 14-19 ühisteose maa-

limine
 

26. sep-
tembril

• 12-16 di-
sainitänav

Mullu sai disainerite loomingut 
imetleda Põhjala tehases ning nii 
on see ka tänavu.  Mats Õun

Muuhulgas saab imetleda disainikoolide väljapanekut.

Sotsiaalkorteris elamisele lisaks käib Ilmar juba mitu aastat Kopli töö- ja päevakeskuses LaNoor koristamas. "Esimese koroonalaine ajal õmblesime seal mas-
ke," lausus ta. "Samuti olen Toidupangas abiks käinud. Tunnen, et saan midagi tagasi anda, mida ma olen võtnud."

Kodutuks jäävad inimesed alkoholi 
ja perevägivalla pärast
• Uuringust "Kodutud Tallin-

nas 2020" selgus, et 
kui 2015. aastal oli 
Kesklinna polit-
seijaoskonna 
piirkonnas 18 
mahajäetud ma-
jaurgast, milles 
elasid kodutud, siis 
2020. aastal oli selli-
seid maju vaid viis.

• Koduta vanematega koos 
elavaid lapsi on 101 (2011. 
aastal 183) ning nende 
keskmine vanus on 8,7 aas-
tat.

• Kodututest 556 oli sissetu-
lek ja 65 seda ei olnud, vas-
tavalt 89,5% ja 10,5% (2011. 
aastal 87,7% ja 12,3%). 
Sealjuures 28,4% vastaja-
test töötab ja 71,6% ei tööta 
(2011. aastal vastavalt 
21,1% ja 78,9%).

• Täiskasvanud kodutute 
keskmine vanus on praegu 
51 aastat,  üheksa aasta 
eest oli see 46 aastat. Va-
nim koduta inimene oli värs-
keima küsitluse kohaselt 
86-aastane.

• Täiskasvanud koduta ini-
mestest olid 180 naised ja 

457 mehed (2011. aastal 
323 naised ja 603 

mehed).
• Koduta inimes-

test oli eesti-
keelseid 37,5% 
ja venekeelseid 
62,5% (2011. 

aastal vastavalt 
33,6% ja 66,4%).

• Kodutuks jäämise põhju-
sena toodi kõige enam väl-
ja perekonna lagunemist, 
seejuures ka perevägival-
da. Nimetati veel töö puu-
dumist, üürivõlga, välja-
tõstmist, alkoholi kuritarvi-
tamist, tervise halvene-
mist, puuet või vigastust 
õnnetuse tagajärjel, vangis 
viibimist, vaimset puuet või 
psüühikahäiret, rännet, 
narkosõltuvust, asendus-
hoolduselt elluastumist jne. 
Üheksa aasta jooksul on 
oluliselt tõusnud töö ja sis-
setulekute puudumise, al-
koholi kuritarvitamise ning 
tervisega seotud põhjuste 
osakaal. Eelmises, 2011. 
aasta uuringus oli kõige ar-
vukam põhjus väljatõstmi-
ne ja sundmüük.
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Punane rattarada Zürichis. Punane rattarada Kopenhaagenis. Punakas rattarada Utrechtis.

Punasega maalitud rattarajad asuvad 
ka Hollandis ja Taanis

pealinn@tallinnlv.ee

"Eriti hea on see, et rattara-
jad värviti punaseks ka kõn-
niteel. Erk värv paneb jala-
käijaid vaatama, et nad ei 
kõnniks ratturitele märgis-
tatud teepoolel," ütles teh-
nikaülikooli emeriitprofes-
sor, liiklusekspert Dago 
Antov. "Märgistussegu on 
looduslik, selles kasutatak-
se paekivipuru ja männivai-
ku," lisas abilinnapea Andrei 
Novikov.

Antovi sõnul on ta märgis-
tatud rattaradade suhtes pigem 
positiivne. "Rattaradade mär-
kimine värviga polnud ambit-
sioonikas eesmärk, kuid ma ei 
pea tulemust kehvaks," lausus 
ta. "Loomulikult leidub kesk-
linnas kohti, kus ehituseta ja 
ümberkorraldusteta ongi raske 
midagi ette võtta. Alguseks on 
märgitud rajad head, sest kui 
oleks hakatud eraldi kesklin-
na sobivaid rattateid ehitama, 
poleks neid sügiseks valmis 
jõudnud."

Iga päev rattaga tööle ja koju 
sõitva tallinlase Ülo (61) sõnul 
on teedele märgitud rajad tei-
nud rattasõidu paremaks. "Va-
rem ei olnud ju kesklinnas pea-
aegu midagi! Varasemad rajad, 
mis olid ära märgitud sõidutee-
de peale, olid lihtsalt valged ju-
tid, mida autojuhid ei pidanud 
sõidu ajal pahatihti millekski, 
kaldudes neist kogu aeg üle. 
Loomulikult ratturid kartsid, 
et autojuhid sõidavad neile ot-
sa. Punase värviga märgista-
tud teepoolt panevad autoju-
hid nüüd palju paremini tähe-
le ega kaldu enam nii lihtsalt 
sinnapoole, välja arvatud veo-
autode sohvrid. Ohtlikumates 
kohtades on ka tõkked püsti 
pandud, mis hoiavad autosid 
eemale.  Mina olen küll rahul, 
et asi liigub edasi."

Jalakäijad on ratturite  
peale pahased

Antov kritiseeris ka arva-
must, et võib-olla poleks pi-
danud punast iga-
le poole panema. 
"Läbi on käinud 
mõtteid, et puna-
sega oleks pidanud 
märkima vaid ko-
had, mis on ohtli-
kumad ja kus rat-
turitel võib tek-
kida autojuhtide-
ga konflikt. Minu 
meelest on see aga 
hea, et kõik puna-
seks värviti, pigem 
on nüüd rattarajad 
laiemad ja paremi-
ni märgatavad," üt-
les ta. "Eriti hea on, 
et rattarajad värviti 
punaseks ka kõnni-
teel, sest kui üldse 
on keegi, kes prae-
gu ratast ei märka, 
siis ongi need kerg-

liiklusteed kogu laiuses kõn-
dimiseks kasutavad jalakäi-
jad. Erk värv paneb ka ja-
lakäijaid vaatama, et nad ei 
kõnniks ratturitele märgista-
tud teepoolel."

Ülo lisas, et  praegused 
punased rattarajad on ju 
ajutine lahendus. "Öeldi ju 
ka, et kui hakatakse täna-
vaid täielikult uuendama, 
tuleb tänavate kaupa uus 

ja palju parem lahendus," lau-
sus ta. "Aga miski ei sünni 
päevapealt – muutuma peab 
ka liikluskultuur. Soo ja Tel-
liskivi tänaval, kus jalakäija-
tele on loodud üks, ratturite-
le teine teepool, käib jalakäi-
ja ikka seal, kus iganes tahab! 
Olen käinud linnades – Hel-
singis ja Kopenhaagenis –, kus 
on juba pikem jalgrattaga sõi-
du kultuur ning seal on nii, et 

kui sa kasvõi kogemata astud 
jalakäijana jalgrattateele, kõ-
lab kohe kõll-kõll-kõll: kõik 
ratturid annavad sulle mär-
ku. Tallinnas aga ei pea jalg-
ratturid ega jalakäijad  sellest 
kunagi kinni."

Jalakäijad on tihti ka ise pa-
hased, et ratturid kipuvad neile 
ohtlikult lähedal sõitma või ki-
hutama. "Olukord oleks ju pal-
ju hullem, kui neid märgista-

tud radasid poleks," leidis An-
tov. "Ei tasu märgistatud ra-
dade peale ebameeldivalt ül-
latunud olla. Sellest on ju am-
mu juba juttu olnud, et kesk-
linnas esialgu midagi ei ehita-
ta, vaid seal rattarajad just ni-
melt märgistatakse. Nii on mi-
nu meelest isegi rattastratee-
gias kirjas."

Novikovi sõnul aga kasutab 
linn märgistamisel Põhjamaade 
tunnustatud tootja värve. "Sel-
le ettevõtte tooteid kasutatakse 
Skandinaavias maanteede mär-
gistuseks ja teede sümbolite tä-
histamiseks," ütles ta. "Märgis-
tussegu koosneb ligikaudu 70% 
ulatuses kaltsiumkarbonaadist 
ehk dolomiidist või lubjakivist 
toodetud purustatud täiteai-
nest. Lisaks on seal loodusli-
ke ja keemiliste estervaikude 
segu. Lisatakse veel keemilist 
pigmentainet, aga selle osakaal 
ei ole märkimisväärne."

Novikovi kinnitusel kasuta-
takse punases rattateede segus 
männivaiku:  "Seega on mar-
keerimissegu üks keskkonna-
sõbralikumatest."

Abilinnapea lausus, et lin-
narahvas on ilmselt märganud 
lenduvat puru. "Lenduv paeki-
vitolm ei sisalda tervisele ega 
keskkonnale ohtlikke  koos-
tisosi piirnorme ületaval hul-
gal," rääkis ta. "Puru harjatak-
se pärast paigaldamist kokku. 
Kui värvi paigaldamist alusta-
ti, siis tuli värvi nakkumisel 
teepinnaga ette üksikuid prob-
leeme, mis on tänaseks lahen-
datud. Tõenäoliselt oli prob-
leemiks aluspinna tolmusus ja 
niiskus. Praeguseks on töövõtja 
suurendanud teede eelpesu osa-
kaalu, et vältida sarnaste prob-
leemide kordumist."

Naastrehve tasuks vältida
Novikovi sõnul sõltub värvi 

püsivus paljudest asjaoludest. 
"Näiteks naastrehvid ja lume-
tõrje kulutavad märgistust," sel-
gitas ta. "Eks Tallinnas on ilme-
kalt näha, kuidas kevadeti on 
kohati värv kulunud, eriti üle-
käiguradadel ja ristmikel. Meie 
kliimaga on  paratamatus, et 
teekattemärgistusi tuleb hool-
dada ja taastada."

Ajutiste rattaradade märgis-
tamine peaks lõpule jõudma 20. 
septembriks ning seejärel liigu-
takse märgistustöödega edasi 
teistesse linnaosadesse, kus tä-
histatakse punase värviga  liik-
lusohtlikud paigad.

Kokku kaetakse Tallin-
na tänavatel punase värviga  
50 000 m2. Töödeks on eelar-
ves ette nähtud 1,5 miljonit eu-
rot, ent seni on suurem osa sel-
lest summast veel kulutamata.

Novikov lisas, et tulevikus 
lisanduvad püsivad eraldiseis-
vad rattateed iga tee-ehitusega. 
Näiteks tulevad sellised Pronk-
si ja Poska tänavale.

PROFESSOR: Punaseid 
rattaradu märkab hästi nii 
autojuht kui ka jalakäija

Kõlvart: Punane värv  
rattateedel on hea 

"Rattateed on pälvinud 
palju kriitikat ja olen nõus, 
et osaliselt on see olnud 
ka objektiivne, kuid see, 
mis on praegu tehtud, ja 
valitud suund on suure-
malt jaolt õige," ütles lin-
napea Mihhail Kõlvart.

"Esimene samm on teh-
tud, linn muutub, inimesed 
on saanud signaali, et linn 
peab tulevikus välja näge-
ma teistmoodi, kuid kindlas-
ti neid lahendusi annab 
arendada ja parandada," li-
sas Kõlvart. 

Tema sõnul on  plaan, et 
iga suure tee rekonstruee-
rimisega tulevad edaspidi 
püsivad lahendused, aga 
ka praegused lahendused 
ei ole sajaprotsendiliselt 
ajutised ehk paljud juba 
tehtud muudatused jäävad. 

"Olen seda meelt, et ka 
jalgrattateede punane värv 
oli õige valik. Eesmärk oli 
anda inimestele signaal, 
kuidas on linn muutunud, ja 
juhtida sellele tähelepanu," 
ütles Kõlvart. 

Ta meenutas, et linnavõim 
on seda lahendust ka varem  
tutvustanud – siis, kui avali-
kustati Tallinna rohelise 
pealinna esitlus. "Muuhul-
gas oli avaldatud see, mis 
värv jalgrattateede märgis-
tamiseks sai valitud, ning 
kindlasti paljud ka märkasid, 
et me ei ole selles osas ori-
ginaalsed – paljudes Eu-
roopa linnades on valitud 
just punane värv," ütles Kõl-
vart. "Selliseid samme on 
palju ja tuleb veel. Ja kõige 
tähtsam on mõtteviisi muu-
tus."

Rattateede värvimine parandab 
tõukerattaga liiklejate olukorda
Jaan Kekišev, 
Tuule tegevjuht

Võrreldes varase-
ma olukorraga, 
kus rattateed 
märgatavad ei 
olnud, on prae-
gune kergliikuri-
tele pigem parem. 

Rattateede märga-
tavamaks tegemine pa-
randab tõukerattaga liiklejate 

olukorda. Pigistame siinkohal 
silma kinni selles 

osas, kuidas mär-
gistused tehti ja 

kas praegune 
lahendus on 
parim. Turvali-
sust saab tõs-
ta, kui ratta-

teed füüsiliselt 
eraldada nii sõidu-

teedest kui ka jalakäi-
jate teedest. Siis saadaksime 
ilmselt julgemalt alaealise lap-
se või vanavanema linna vahe-
le ratta või tõukerattaga sõit-
ma. Positiivne on aga see, et 
kergliiklusteede teema on ak-
tuaalseks tõusnud ja me ei 
pea enam arutlema, kas rat-
tateed on üldse vajalikud, 
vaid saame ühiselt arutada, 
milline lahendus on parim ja 
täidab soovitud eesmärki.

Antovile meeldib, et punase-
ga muudeti märgatavaks kõik 
rattarajad, mitte vaid ohtliku-
mad kohad.  Albert Truuväärt

Punane rattarada Gonsiori tänaval. Mats Õun

Erksa värviga teele märgitud 
rattaradu, mida kasutatakse 
eraldi rattateedega vaheldumisi, 
leidub kõikjal üle maailma.
Rattalembelises Taanis kasutab 
tänavale maalitud rattaradu mitu 
linna. Punased on rattarajad This-
tedis ja mõnel pool Kopenhaage-
nis. Siniseks on värvitud rattara-
jad Lyngbys ja teistes Kopen-

haageni paikades. Veelgi ratta-
lembelisemas Hollandis on sõidu-
tee äärde punasega rattarajad 
märgitud näiteks Udenis ja  
Utrechtis. Punasega märgitud rat-
taradu eelistavad ka Šveitsi linnad 
nagu Winterthur ja Zürich ning 
USA linn Madison. Seattle’s ja San 
Franciscos on rattarajad võõba-
tud roheliseks.
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Tallinna Haigla projekteeri-
mishanke võitnud Itaalia fir-
mad küsisid oma töö eest 
17,5 miljonit eurot – Eesti 
ettevõtted küsisid ligi 30 
miljonit eurot ja jäid kokku-
võttes napilt teiseks.

Veel kevadel lootis Tallinna 
linnavalitsus, et uue suurhaigla 
projekti saab koostada maksi-
maalselt 11 miljoni euro eest, 
kirjutab BNS. Toona kukkus 
hange läbi, sest kõik osalejad 
soovisid oluliselt rohkem raha. 
Uue hanke eeldatav maksumus 

kergitati kaks korda kõrgema-
le ja näib, et nüüd liigub linn 
tasapisi lepingu poole.

Kaheksast pakkujast olid do-
kumendid korras seitsmel, neist 
parimat hinda küsisid Itaalia et-
tevõtted ATIproject srl ja 3TI 
Progetti, kes lubavad projektee-
rimistöö ära teha 17,5 miljoni 
euro eest. Itaallaste kõige tuge-
vam külg oligi odav hind, mil-
le eest said nad tabelisse mak-
simaalsed 44 punkti.

Tallinna linnakantsleri Kai-
ri Vaheri sõnul jäi suurem osa 
pakkumisi 23 ja 25 miljoni eu-

ro vahele. "Võimalik, et võitjal 
on teatud eelis läbi oma suure 
rahvusvahelise kontori olemas-

olu ja kogemuste," pakkus Va-
her põhjuse, miks võisid itaal-
lased kõige vähem raha küsida. 

Tuleval nädalal kukub han-
ketulemuste vaidlustamiseks 
antud tähtaeg. Siis loodab linn 
hanke võitjatega lepingu sõl-
mida ja eri arhitektuurilised 
kontseptsioonid vaatamiseks 
välja panna.

Kui varem plaaniti ehituse-
ga algust teha 2023. aasta lõ-
pus, siis nüüd on süvendi rajami-
ne planeeritud 2022. aasta det-
sembrist 2023. aasta augustini. 
Haiglahoone ehitamine peaks 
algama 2024. aasta veebruaris.

Eraldi hankeid võidakse te-
ha ka kinnistuväliste trassi-

de ja teede rajamiseks. Tallin-
na Haigla eeldatav kogumak-
sumus on 520 miljonit eurot. 
Sellest planeerimise, projek-
teerimise ja ehituse kavanda-
tav maksumus on 450 miljonit 
eurot ning investeering sead-
metesse 70 miljonit eurot.

Riik loodab Tallinna Haig-
lat rahastada Euroopa taas-
tefondi abil. Kogu fondi raha 
peab olema lepingutega seo-
tud 2023. aasta lõpuks ja ra-
ha tuleb ära kasutada 2026. 
aasta augustiks.

pealinn@tallinnlv.ee

"Meie pillimängijad aplo-
deerisid, kui kuulsid, et linn 
võtab orkestri oma hõlma 
alla," ütles politsei- ja piiri-
valveorkestri juht Kristiina 
Veerde. "Neil poleks olnud 
kuhugi mujale tööle minna."

Veerde (pildil) 
kinnitas, et or-
kestri jätkumi-
ne linnaasu-
tuse koossei-
sus teeb talle 
rõõmu. "Meie 
jaoks on see suu-
repärane lahendus, 
sest vahepeal tundus asi ikka loo-
tusetu," kinnitas ta.  "Kui meilt 
küsiti, kas me soovime uuel ku-
jul jätkata, ei tekkinud meil küsi-
mustki. Tahame oma tööd edasi 
teha ja linnaorkestrina on selleks 
meil võimalus. Meile on kõige 
olulisem, et orkestrantide ame-
tikohad säilivad ja saame loo-
mingulist tegevust jätkata oma 
praeguses koosseisus."

Veerde kinnitas, et orkest-
randid võtsid uudise orkestri 
säilimisest vastu aplausi saa-
tel. "Kui linnapea meile uudist 
teatas, siis terve orkester aplo-
deeris ja nägin paljudel ka rõõ-
mupisaraid silmas," lausus ta. 
"Koht orkestris annab kindla 
töö ja sissetuleku, Kevadel kui 
jutud meie ja kaitseväe orkestri 
kaotamisest läksid liikvele, po-
leks olnud meie män-
gijatel kuhugi min-
na. Moodusta-
vad ju kahe 
orkestri töö-
kohad poo-
le Eesti 
professio-
naalsete 
puhkpilli-
mängijate 
kohtadest. 
Nüüd säilib 
meie orkester 
täies koosseisus."

Orkestri munder 
jääb samaks. "Juba prae-
gu oli see vorm meile kohanda-
tud, see ei olnud täpne politsei-
munder," selgitas orkestrijuht.

Nii saab politsei- ja piirival-
veorkestrist tuleva aasta 1. jaa-
nuarist Tallinna politseiorkes-
ter. Veerde kinnitas, et nüüd al-
gab täpsemate tingimuste kok-

DIRIGENT: Politseiorkestri päästmise 
uudis tõi meie silmi rõõmupisarad

Tallinna Haigla projekteerivad itaallased
Praegu mee-
dias levivad  
pildid on kunst-
niku nägemus 
tulevasest  
haiglast, haigla 
lõplik välimus 
selgub projek-
teerimise  
käigus.

"Aga siis tuli päeva pärast uu-
dis, et ka politseiorkestri saatus 
on suure küsimärgi all."

Kaitseväe orkestri saatus 
sai lahendatud, aga politsei-
orkestri puhul lahendust ei ol-
nud. "Sellepärast otsustasime, 
et kui Tallinn oli sellise sõnu-
mi andnud, kehtib see ka polit-
seiorkestri puhul. Rääkimata 
sellest, et politseiorkestriga on 
neid koostöösidemeid ja võib-
olla ka ajaloolisi sidemeid ise-
gi rohkem. 1928. aastal alguse 
saanud politseiorkestri tradit-
sioon ei tohiks 2021. aastaga 
lõppeda. Ka Tallinna koossei-
sus jääb orkestri oluliseks üles-
andeks luua Eesti riigi sümbol-
väärtusega tähtpäevadel pidu-
likke ja ülevaid hetki," rääkis 
linnapea. "Huvitav on see, et 
praeguses koosseisus on muu-
sikuid, kes mängisid veel Tal-
linna orkestri koosseisus."

Alles jääb 34 töökohta
Linnapea sõnul kandidee-

rib Tallinn UNESCO loovlin-
nade võrgustiku muusikalin-
naks. "Juba seetõttu ei oleks me 
saanud lubada selle unikaal-
se muusikakollektiivi kadu-
mist," lausus ta. "Kõige täht-
sam on aga see, et politsei- ja 
piirivalveorkestri kõrget taset 
loonud professionaalsed muu-
sikud saavad rahulikult senist 
tööd jätkata ja Eesti muusikae-
lu rikastada."

Minister Jaani sõnul on ta 
rahul koostöökokkuleppe tin-
gimustega, mille järgi saavad 
võimaluse jätkata kõik 34 or-
kestri liiget.

PPA peadirektori asetäitja 
Janne Pikma ütles, et okestri 
liikumise täpsemad detailid le-
pitakse kokku järgmiste kuude 
jooksul. "Teeme PPA poolt kõik 
endast oleneva, et ülemineku 
protsess  oleks orkestrantidele 
võimalikult sujuv. PPA annab 
orkestriga kaasa pillid, noodid ja 
esindusvormid. Orkester jätkab 
ka proove ning aktiivselt kont-
sertide andmist," rääkis Pikma.  

Linnavalitsus kiitis koostöö-
kokkuleppe heaks 15. septemb-
ri istungil, edasi peab see saama 
heakskiidu ka volikogult. Sise-
minister ja linnapea allkirjas-
tavad leppe pidulikult 24. sep-
tembril Vabaduse väljakul, kus 
Tallinna politseiorkester annab 
tasuta kontserdi.

ku leppimine, kuigi orkestri töö 
suuresti ei muutu.

"Ilmselt hakkame tegema 
Tallinna filharmooniaga tihe-
damat koostööd ja saame uued 
prooviruumid," selgitas diri-
gent. "Samas koostöö sisemi-
nisteeriumi ja politseiga jät-
kub, osaleme suurematel riik-
likel sündmustel."

Seni on orkester 
osalenud 20-25 

riiklikul üritu-
sel aastas, sel-

lele lisandu-
vad veel 
tellimu-
sed.

Sise-
minister 
ja endine 

politseijuht 
Kristian Jaa-

ni ütles, et te-
ma jaoks on olu-

line kutselise puhk-
pillimuusika jätkuv toeta-

mine, et hoida elus puhkpilli-
orkestri järjepidevust ja tra-
ditsioone. 

"Tegemist on Eestile olulise 
sümboliga, mille kõrgeim ees-
märk on alati olnud ühtsus-
tunde loomine," lausus Jaani. 
"Seetõttu on eriti märgiline, 

et orkestri nimi sisaldab edas-
pidi nii Tallinna nime kui ka 
viidet politseile. Nii oli see ju 
ka praeguse orkestri eelkäija, 
Tallinna politseinike puhkpil-
liorkestriga."

Tule Metsatöllu  
kontserdile!

Linnapea Mihhail Kõlvart 
ütles, et orkester ootab kõiki 
kontserdile juba alanud nädalal. 
"24. septembril kell 18 kutsu-
me tallinlasi Vabaduse väljaku-
le Tallinna politseiorkestri tasu-
ta kontserdile,"  ütles ta. "Kin-
gituseks ja üllatuseks esinevad 
koos politseiorkester ja Metsa-
töll. Kindlasti ootame kõiki tal-
linlasi, sest see on sümboolne 
üritus, mis on pühendatud or-
kestri üleandmisele, vaatama-
ta sellele, et aasta lõpuni töö-
tab orkester veel PPA koossei-
sus ja ametlikult läheb üle 1. 
jaanuarist."

Tallinna politseiorkestri 
koosseisu jäävad kõik selle 34 
liiget. "Mõni kuu tagasi tekkis 
arutelu kaitseväe orkestri tu-
leviku osas ja me tegime ette-
paneku, et linn on valmis aju-
tiselt või püsivalt orkestri üle 
võtma selleks, et seda sümbo-
lit säilitada," selgitas Kõlvart. 

Muidu  
oleks kadunud 

pooled Eesti  
puhkpillimängijate 

töökohtadest.

METSATÖLL
POLITSEI- JA PIIRIVALVEORKESTER

24.9 KELL 18
TALLINNAS 
VABADUSE VÄLJAKUL

Kontsert on tasuta! Saabudes esita tõend 
vaktsineerimiskuuri läbimise, 

COVID-19 läbipõdemise või 
negatiivse testitulemuse kohta 

 

Politsei- ja piirivalveorkestrist saab tuleva aasta 1. jaanuarist Tallinna politseiorkester. Orkestrantidel töö ilmselt palju ei muutu, riiklikel tähtpäevadel 
esinevad nad edasi. Scanpix
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Pirita saab uued 
bussiootekojad
Pirital asendati neli vana ple-
kist bussiootepaviljoni uute 
klaasist ootekodadega. Obli-
ka peatuses on uus paviljon nii 
linnast väljuval kui ka linna 
suunduval suunal, uus oote-
koda on ka Mähe ja Hämari 
peatuses linna suunduval 
suunal. Tööd läksid maksma 
15 120 eurot. Uued paviljonid 
paigaldatakse ka Randvere, 
Kloostrimetsa, Vabaõhukooli 
ja Ranniku teele.

 

Tasuta õigus-
nõu Lasnamäel

Juristide liit ja linn korraldavad 
Lasnamäe linnosa valitsuses 
(Pallasti 54) 23. septembril kl 
10-14 õigusapteegi. Tasuta õi-
gusnõu saab notaritoimingu-
te, pärimise, perekonna, laste-
le elatisraha, elatisabi, tööle-
pingu, täitemenetluse, pank-
roti, kohtusse pöördumise, 
hagiavalduste, maksekäsu 
kiirmenetluse, omavalitsuse ja 
riigiasutusega suhtlemise ja 
dokumentide vormistamise jm 
kohta. Eelregistreerimist ei 
toimu, teenindatakse elavas 
järjekorras. Tasuta õigusabi 
antakse vaid vaktsineerimis- 
ja läbipõdemise tõendi alusel 
ning negatiivse Covid-19 testi 
tulemusel. Täpne teave www.
juristideliit.ee, tel 631 3002 või 
EJL Facebookis. 

 

Algas ranitsa-
toetuse taotlus-
te vastuvõtt 

30. novembrini saavad linna 
lapsevanemad esitada taotlu-
si esimeses klassis käivate 
laste ranitsatoetuse maksmi-
seks. Toetuse määr on 320 
eurot ja see makstakse välja 
ühes osas 30 kalendripäeva 
jooksul avalduse esitamisest. 
Ranitsatoetuse taotlemiseks 
peavad nii laps kui vähemalt 
üks vanem olema Tallinna ela-
nikud vähemalt käesoleva ka-
lendriaasta 1. jaanuarist ning 
laps kantud ühe Tallinnas te-
gutseva kooli õpilaste nime-
kirja. Taotluse saab esitada 
lapsega samal aadressil elav 
vanem Tallinna iseteenindus-
keskkonnas. 

Kavandatava filmilinnaku kõrge lagi lubab 
vett niimoodi alla lasta, et kui piisad jõua-
vad näitleja näoni, näeb see välja nagu pä-
ris vihm. Kuna stuudioid on palju, saab fil-
mida mitut stseeni korraga.

Näitleja Evelin Võigemasti 
(pildil) sõnul vajab Ees-
ti taolist filmilinna-
kut. "Kui me ta-
hame saada tule-
must, tahame 
filmifestivale ja 
Oscari nominat-
sioone, siis tuleb 
filmivaldkonda oluli-
selt rohkem toetada, kui seda 
seni on tehtud," lausus ta. 

"Filmilinnaku valmimine on 
oluline Eesti kultuuri jaoks, ja 
filmiinimesed peavad samamoo-
di saama head võimalused oma 
tööd teha. Me oleme kõik väga 
rõõmsad, kui Eesti filmil kuskil 
hästi läheb, aga tuleb anda res-
surssi juurde, et see nii olla saaks. 
Olen isegi osal filmivõtetel olnud 
ajutistes paviljonides, kuhu püü-
takse stuudioid sisse ehitada, sest 
päriskorterites filmimine on tihti 
ebamugav. Kui filmilinnak on ole-
mas, hoiaks see palju aega ja res-
surssi kokku. Samuti on meil pal-
ju välismaiseid koostööprojekte 
ja -partnereid, kes samuti tunne-
vad huvi filmilinnaku vas-
tu. Mulle tundub, et 
see on Eesti riigi 
südameasi: toe-
tada oma fil-
mitööstust." 
Võigemast 
lisas, et 
näiteks fil-
mi "Dee-
monid" võt-
ted oleks lin-
nak kerge-
maks muutnud. 
"Praegu oli ajutis-
se stuudiosse üles ehi-
tatud kogu korter, kus minu ja 
Tambet Tuisu tegelased elasid," 
meenutas ta. "Filmilinnaku ole-
masolu looks eelkõige paremad 
võimalused valguse ja heli jaoks, 
samuti oleksime seal eraldatud. 
Alati leitakse ajutised ruumid, 
kuid ehitamine ja sinna valgus-
pargi vedamine on nii kulukas. 
Kui see juba oleks ühes kohas 
olemas, hoiaks see pikas pers-
pektiivis tegelikult raha kokku."

Aadressile Kopli 35 kerkiva 
filmilinnaku esimene peahoone 
sisaldab esialgu kolme stuudiot. 
Üks on 1300, teine natuke üle 
800 ja kolmas natuke üle 500 
ruutmeetri suurune.

Tulevase filmilinnaku asukoht 
Põhja-Tallinnas Paljassaares. FO-
TO: Madis Veltm14-meetrine lae-
kõrgus. "See võimaldab vett üle-
valt niimoodi alla lasta, et kui 

piisad jõuavad näitleja näoni, siis 
näeb see kõik see tänu aerodü-
naamikale välja nagu reaalne 
vihm," rääkis Noormets.

Keskus arvestab heli- ja vib-
ratsioonitundlikkusega, seal on 
õiged ligipääsud, dekoratsioo-
nid, abiruumid, rohelised ek-
raanid jm, mis on vajalikud tä-

napäevaste filmide tegemi-
seks. Ka osutub võimali-
kuks näiteks kontrollitud 
plahvatuste või isegi vih-
masaju loomine.

14-meetrine laekõrgus 
lubab vett niimoodi alla las-

ta, et kui piisad jõuavad näitle-
ja näoni, siis näeb see välja na-
gu päris vihm.

Kõik need võimalused luba-
vad teha ka ulmefilme ja õudu-
kaid. Stuudiotele lisaks on linna-
kus administratiivplokk grim-
mi- ja kostüümitubade, produkt-
sioonikontorite ja nõupidamis-
teruumidega.

AS Tallinn Film Wonderlan-
di juhatuse liige Ivo Felt lisas, et 
Paljassaarde filmilinnaku raja-
mine on igati õigustatud. "Eesti 
filmitegijad on päris head – meil 
on väga hea filmikool ja head 
režissöörid," ütles ta. "Kui me 
suudame neid ka majanduslikult 
vääriliselt toetada ja riik näeb 
filmikunsti väärilise kunstina 

teiste kunstide seas, jõua-
me päris kaugele. 

Ma mäletan aas-
tat 1996, kui 

esimest kor-
da rääkisi-
me filmi-
stuudio ra-
jamise olu-
lisusest, nii 
et see mõ-

te on juba 
aastakümneid 

õhus olnud."
Kultuurkapitali 

seadus ütleb, et rahas-
tada saab vaid kaht objekti kor-
raga. Filmilinnak on praegu  jär-
jekorras viies. Kas see tähendab, 
et peame veel 15 aastat ootama?  

Abilinnapea Aivar Riisalu lei-
dis, et ootama ei peaks enam üld-
se. "Tegelikult on Tallinnal prae-
gu vajadus ja kohustus see ehitus 
esialgu ilmselt ise ära finantsee-
rida ehk leida AS Tallinna Töös-
tusparkidele rahastus, et ehitus-
hange välja kuulutada," lausus ta.

Filmiloojad andsid ise ideid
Mitu eri mõõtmetega  stuu-

diot annavad võimaluse filmi-
da samaaegselt eri stseene. Kes-
kuses hakkavad tegutsema ka 
filmidele tugiteenuste pakku-
jad, kes hoolitsevad, et võte-
teks oleks olemas nõutavad tin-
gimused. Seal hakkavad asuma 
ka stuudiod, mis sobivad  te-

Kino võiks olla 
meie kultuuri tipp, 

nagu Arvo Pärt 
muusikas.

Ivo Karlep
ivo.karlep@ 
tallinnlv.ee

Uues filmilinnakus saab korraldada ka 
uhkeid plahvatusi ning tekitada vihmasadu

Filmilinnakusse tuleks mitu stuudiot, grimmi- ja kostüümitoad, produktsioonikontorid nung nõupidamisteruumid. 3 x Citifuy

ANDRES MAIMIK: Stuudio abil saab  
luua suuri vaatemängulisi filme
"Kui Tallinnas juba nii tarmukalt ehita-
takse teatrilavasid ja kontserdisaale, 
siis miks filmikunsti jaoks ei võiks ka 
midagi teha? Sellist asja nagu kino-
stuudio meil ju ei olegi," ütles  filmire-
žissöör Andres Maimik.

Maimik sõnas, et kui filmilinnaku toe-
tamine on juba otsustatud, siis mida kii-
remini ehitusega peale hakata, seda pa-
rem. "Sinna tekib ikka hädavajalik infra-
struktuur – stuudiod kõigi oma tehnilis-
te võimalustega," ütles ta. "Kui Tallinnas 
nii tarmukalt igal pool teatrilavasid ja 
kontserdisaale ehitatakse, siis miks fil-
mikunsti jaoks ei võiks ka midagi teha. 
Sellist asja nagu kinostuudio meil ju ei 
olegi. Ega vanalinnas endas enam ka 
kõiki ajaloolise filmi stseene üles võtta 
ei saa. Reaalses keskkonnas on neid fil-
me juba päris keeruline teha. Võtame 
või apteeker Melchiorist tehtud filmi – 
vanalinn on keskajast saadik nii palju 
muutunud. Sama pole enam majade vä-
limus ega interjöörid. Lihtsam on seda 
kõike stuudios üles ehitada kui pärast 
kõike digitaalselt ümber muuta. Väikse-

maid, kammerlikke draamasid annab 
muidugi teha ka ilma stuudiota, aga 
suuri vaatemängulisi filme ainult ole-
masoleva keskkonna abil ikka ei tee."

Maimik rääkis, et stuudioid välismaa 
filmitegijatele pakkudes meelitaks see 
meile raha. "Lisaks sellele peaks filmite-
gijatel olema ka oma koht, kus olla," üt-
les ta. "Kuhu minna, nagu teatrirahval on 
teatrid. Filmitegijad on igal pool laiali. 
Natuke peaks seda koondama. Nii loo-
me eelduse heade vaatemänguliste fil-
mide sünnile. Stuudiod ja kogu filmilin-
nak annab võimlause koondada kogu 
filmitööstus ühte kohta, mis muudab 
tootmise lihtsamaks ja loogilisemaks. 
Film on siiamaani meie kultuuris olnud 
nagu suur üksiklane, aga ta võiks nüüd 
ka olla rehabiliteeritud. Film on ju Eesti 
kultuuri jaoks üks suurimaid ekspordiar-
tikleid. Kui õnnestub filmile saada hea 
levik, siis ta on meie kultuuri jaoks kõige 
nähtavam saadik kogu maailma jaoks. 
Meil on Arvo Pärt, oma ala tipp. Kino 
võiks samamoodi olla meie kultuuri tipp 
kogu maailmas."

Režissöör Andres 
Maimiku sõnul 
oleks uus keskus 
filmirahvale sama 
mis teatrimaja 
teatrirahvale.
Scanpix
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"Linnas tihedalt koos ela-
mine soodustab tootlik-
kust ja uuenduslikkust, pa-
randab ligipääsu toodetele 
ja teenustele ning vähen-
dab vahemaid," rääkis 
Tallinna visioonikonverent-
sil tehnikaülikooli tuleviku 
linna professor Jenni 
Partanen. "See soodustab 
energiatõhusat ehitust ja 
transporti ning lubab piira-
tud taristut rohkemate ini-
mestega jagada." 

Partaneni (pil-
dil) sõnul on 
meie ühiskon-
nas vastu-
olu. Ühelt 
poolt vaja-
me sotsiaal-
se stabiilsu-
se ja heaolu 
jaoks ma-
janduskasvu, 
teisalt  kahjus-
tab liigne kasv 
lõpuks ökosüsteemi 
ning tekitab kliimamuutusi, 
mis mõjuvad samuti majandu-
sele halvasti. "Samas tooda-
vad linnad suurema osa tead-
mistest, toodetest ja teenus-
test," kinnitas ta. "Linnas on 
kõige rohkem investeeringuid 
ja haritud inimesi, kes võta-
vad kasutusele uusi võimalusi 
ja kohanevad muudatustega. 
Linnad pakuvad praegustele 
probleemidele mitmeid lahen-
dusi. Peame lihtsalt nende tu-
levaste väljakutsete keerukat 
olemust paremini mõistma."

Autostumine  
peab vähenema

Tänavune visioonikonve-
rents pööras tähelepanu kesk-
konnateemadele. Partaneni 
sõnul on linnad mitmel moel 
sarnased looduses esinevate 
ökosüsteemidega, mis vaa-
tamata põhjalikule planeeri-
misele ja juhtimisele kasva-
vad ja arenevad vastavalt en-
da loogikale. "Võime öelda, 
et rahvastiku tihedus on lin-
nade evolutsiooni põhjus ja 
ka tagajärg," lisas Partanen. 
"Rahvastikutihedus omakor-

da soodustab tootlikkust ja 
innovatsiooni, parandab ligi-
pääsu toodetele ja teenuste-
le, vähendab vahemaid, soo-
dustab energiatõhusat ehitust 
ja transporti ning võimaldab 
piiratud taristut rohkemate 
inimestega jagada."

Negatiivsena tõi Partanen 
aga välja, et rahvastiku suur 
tihedus tähendab ka ülerah-
vastatust, mis muudab linna-
des elamise ja liikumise kal-
limaks. "Paradoksaalsel kom-
bel näitavad uuringud, et ti-
heda rahvastikuga linnades 
on inimeste eluviisid vähem 

energiatõhusad ja auto-
sid kasutatakse roh-

kem kui maal," 
ütles ta. "Jät-
kuvad kliima-
muutused te-
kitavad veel-
gi ekstreemse-
maid ilmasti-

kutingimusi ja 
rahvastiku liig-

ne tihedus võib 
muuta linnad haa-

vatavaks."
Liikuvuse ekspert Marek 

Rannala leidis, et kõige pa-
remini aitaks autostumist vä-
hendada, kui Tallinnal oleks 
naabervaldadega ühine ja 
hästi toimiv ühistransport. 
Volikogu esimehe Tiit Teri-
ku kinnitusel linn selle suu-
nas viimastel aasta-
tel juba tegutseb-
ki. "Meie hu-
vi on, et linn 
ei valguks 
üle oma 
äärte 
ümbrit-
sevates-
se oma-
valitsus-
tesse," 
lausus ta. 
"Linna pii-
ri taga elava-
te inimeste tõm-
bekeskus on endiselt 
Tallinn, nad liiguvad siia ja 
selleks peab läbima pikemaid 
vahemaid."

Auto omamine röövib Ees-
ti elanikelt keskmiselt 30% 
sissetulekust. Pendelrännet 
saaks vähendada linna tihe-

damaks ehitades, nii et elani-
kud ei peaks tööle või meelt 
lahutama sõitma linna piiri 
taga asuvatest uusasumitest. 
"Me oleme statistiliselt väga 
lähedal Ameerika valglinnas-
tunud linnadele, mille üle me 
tavaliselt tavatseme naerda," 
rääkis arhitekt Indrek All-
mann. "Paraku oleme järjest 
enam muutumas autokesk-
seks. Valglinnastumine tuleb 
Tallinnas peatada. Meil leidub 
palju endisi tühjana seisvaid 
sõjaväe- ja tööstusalasid, mil-
le arvelt saaks linna tiheda-
maks ehitada. Roheluse arvelt 
linna tihendada aga ei saa.".

Keskkonnasõbralik  
ruutmeeter

Partaneni sõnul ei tohi me 
paremate linnade loomiseks 
neid hooletult tihedamaks 
ehitada. "Peame uurima lin-
na omadusi ja dünaamikaid 
praegu ja ka tulevikus," lei-
dis ta. "See strateegiline töö 
puudutab kogu linnasüsteemi 
toimimist. Ligipääsetavust ja 
liikumisvõimalusi, rohetaris-
tut ja topoloogiat, olemasole-
vat rahvastikku, ärisid, kul-
tuuri ja teenuseid ning mui-
dugi nutisüsteeme ja uut di-
gitaalset eluviisi."

Allmann tugines oma et-
tekandes viimasel kümnendil 
tehtud linnauuringutele ning 

tõi välja peamised sea-
duspärasused, mis 

kehtivad sarna-
selt nii Ams-

terdamis, 
Veneet-
sias kui 
ka Tal-
linnas. 
"Peami-
ne küsi-

mus on, 
kuidas ek-

sisteerivat 
linna reorgani-

seerida. Linna tu-
leb muuta kompaktse-

maks nii füüsiliselt kui ajali-
selt," lausus ta. "Kõige kesk-
konnasõbralikum on see ruut-
meeter, mis ei vaja ehitamist."

EKSPERT:  
Linnad loovad suurema 
osa tarkusest

Indrek Allmanni 
kinnitusel aitab 
autostumist 
peatada mugav 
ja kiire ühis-
transport.  Aron Urb

Liiga hoogne 
majanduskasv 

toob kliimamuutu-
sed ja mõjub nii  
ka majandusele 

halvasti.

leproduktsiooniks ja üri-
tuste läbiviimiseks. Linnakus-
se mahuks  nii Läänemere suu-
rim stuudiokompleks kui ka Ees-
ti filmitööstuse eri ettevõtted. 

Koostöös Tallinnaga asutavad 
uut stuudiokeskust Eesti filmiloo-
jad Allfilm, Filmivabrik, Kinosau-
rus, Nafta Films, Stellar, Taska Pro-
ductions ja 18 põhilist filmitootjat 
ühendav Eesti filmitööstuse klas-
ter. Osaühing tegeleb nii stuudio-
kompleksi loomise kui ka selle hi-
lisema opereerimisega.

Filmilinnak rajatakse linna-
le kuuluvale tööstusmaale ning 
selle loomise eest hakkab vas-
tutama AS Tallinna Tööstuspar-
gid. Selle juhataja Margus Jaan-
son rääkis, et filmikeskuse loo-
mine on tööstusparkide laual 
olnud kaks aastat. "Me oleme 
praegu juba sealmaal, et nüüd 
võiks ehitama hakata," kinni-
tas ta. "Sellele projektile on si-
su andnud filmiinimesed ise oma 
teadmiste ja soovidega, mida on 
seal arvestatud." 

Linnal on juba olemas ka ehi-
tusluba 6300-ruutmeetrise stuu-
diokompleksi ehitamiseks. "See 
tähendab, et me oleme filmilin-
naku loomisel juba olnud väga 
usinad," ütles Riisalu. "Aga riigi 
rahastamine avaneb parimal ju-
hul alles 2023. aastal, kuigi fil-
miinimesed ju väga ootavad se-
da filmimispaika."

Riisalu nentis, et filmilinnaku 
esimese järgu ehk kolme stuudio 
ehitamise aeg iseenesest ei ole 
pikk. "Nende ehitus võtaks ae-
ga poolteist aastat, mis tähendab, 
et kui praegu alustada, siis juba 
2022. aastal võiks seal filmida," 
lausus ta. "See on hulk aega en-
ne riigi rahalaeva tulekut. Samas 
oleks filmikeskus mitte ainult Tal-
linna, vaid kogu Eesti jaoks uue 
suure filmi eduloo avanemine. 
Tallinnas filmida on väga mõ-
nus. Siin on fantastiline loodus, 
fantastiline vanalinn, ja kui me 
suudame luua ka tehnilised tingi-
mused, siis see on meie riigi uue 
suure majandusharu arengu algus 

Uues filmilinnakus saab korraldada ka 
uhkeid plahvatusi ning tekitada vihmasadu

Filmilinnakusse tuleks mitu stuudiot, grimmi- ja kostüümitoad, produktsioonikontorid nung nõupidamisteruumid. 3 x Citifuy

Tallinna eestvedamisel. Tallinna 
roll selle asja juures ei saa jääda 
kõrvaliseks, me peame tohutult 
pingutama, et see asi kiiresti val-
mis saaks." 

Esialgsete arvutuste järgi lä-
heb filmilinnaku esimene etapp 
maksma ligi 14 miljonit eurot. 
Et tööstuspargid saaksid linna-
ku loomisel kiirelt otsuseid te-
ha, sooviks Jaanson teada, kui-
das siis kavatseb riik linnaku 
loomisel õla alla panna. "Tallin-
na tööstuspargid on küll linnale 
kuuluv äriühing, kuid meie tege-
vusloogika on üles ehitatud sel-
liselt, et meie käima pandud ob-
jektid toodavad tulu," lausus ta. 
"Mõne puhul on see tulu väik-
sem, teise puhul suurem. Meie 
arvutused on näidanud, et fil-
milinnakut me ainult oma raha 
eest ehitada ei suuda. Tulu hak-
kab tulema rendi kaudu tagasi, 
küsimus oli ehituse hinnas. Kõik 
sõltub sellest, kas rentnik – Tal-
linn Film Wonderland – suudab 
ehituskulud rendiga tagasi maks-
ta. Kusagilt jookseb ju piir, mil-
lest suuremat renti pole võima-
lik filmitaristu eest küsida. Nagu 
ma aru saan, on tegemist eelkõi-
ge kultuuriobjektiga, mitte otse-
selt äriobjektiga. Kui ta oleks puh-
talt äriobjekt, küllap siis oleks ta 
juba ka ammu valmis ehitatud." 

Jaanson lisas, et tööstuspar-
gid ei soovi võtta endale põh-
jendamatut riski ega kohustust 
kanda kultuurivaldkonna dotee-
rimise kohustust. "Kui rahasta-
mise küsimus saab selgeks, siis 
võib ehitushanke ära koostada 
ning välja kuulutada, sest ole-
me projekti viinud lõppfaasi ja 
ehitusluba on meil olemas," sel-
gitas ta.

Praegu vaid  
ajutised angaarid

Praegu kasutatakse filmi-
miseks ajutisi plekist angaare, 
mis pole filmimiseks kuigi so-
bivad ja kus ükski välismaine 
filmitegija tööle hakata ei ka-
vatsegi. Seda saime kõik tun-
da, kui kaks suve tagasi tehti 
siin Ameerika lavastaja Nolani 
superfilmi. Ta oleks rohkemgi 
Tallinnas tööd teinud, aga pol-
nud stuudiot, kus filmida. Nii-
siis on otsus linnak luua koha-
liku filmitööstuse arengu jaoks 
ainuõige. "Meie võimalused kas-
vavad stuudiokeskuse valmides 
hüppeliselt," lausus Sepp. "Ja ka 
raha, mida Eesti stuudios filmi-
jad siia majandusele jätavad, on 
märkimisväärne." 

Riisalu lisas, et filmilinnak 
oleks ka reaalne sissetulekual-
likas riigile ja linnale. "Linna-
kut luues loome linna ka tarku 
töökohti ja edendame nii linna 
kui ka ettevõtluskeskkonda," 
rõhutas ta ning märkis veel, et 
paljud rahvusvahelised filmipro-
duktsioonifirmad ja režissöörid 
tunnevad tegelikult suurt huvi 
siin filmimise vastu. "Seega pea-
me võimalusest kinni haarama 
ja sellest kasu lõikama. Seetõttu 
on hea meel, et loodav kaasaeg-
ne võttekompleks saab ka kul-
tuurkapitali toetuse." 
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O lav Ehala tuntud lastelaulu on aeg-ajalt tsiteeritud 
ka kodutunde puudumise ja kodutuse kontekstis. 
Aga kes üldse on tänane kodutu? Värske uurimuse 
kohaselt ei kuulu selle määratluse alla ainult puu-

kuurides, sildade all ja kokkuklopsitud osmikutes elutsejad, 
vaid ka öömajades, varjupaikades, sotsiaalmajutusüksustes ja 
ühiselamutes viibijad. Neil ei ole küll isiklikku või üüritud 
eluaset, aga on oma koht linna pakutud majas.

Olles kohanud paari paistetanud näo ja näpu otsas kõl-
kuvate kilekottidega meesterahvast asjatamas Balti jaama 
ümbruses, on küllap paljudele jäänud mulje, et "neid" oleks 
justkui sadu ja "nad" on kõikjal. Tegelikult ei ole see sugu-
gi nõnda. 2011. ja 2020. aastat võrreldes on tänavakodutute 
arv Tallinnas vähenenud 43,8% ehk praegu elab põõsa all 
ja kuurides vaid 82 lindpriid. Iseseisvasse ellu tagasipöördu-
jaid seevastu on üha rohkem – enda üürikorterit soovib soe-
tada viimatise küsitluse andmetel koguni 63,9% vastajatest.

"Oma kodu on ikka oma kodu," nentis ka Peeter, kelle-
ga vestlesime eelmisel nädalal Tallinna sotsiaaltöö kesku-
se ühiselamus (loe artiklit lk 2-3). Mees unistab päris oma 

elamisse kolimisest ning on 
selle jaoks invaliidsuspen-
sionist rahagi kõrvale pan-
nud. Olin peljanud, et näen 
trööstitut pilti elule alla van-
dunud inimestest viletsates 
elutingimustes, kuid Sõp-
ruse pst 5 ühiselamutoad 

ei erine milleski tavalisest minikorterist, kus on ühendatud 
nüüdisaegse sisustusega kööginurk ja elutuba. "Koht ühis-
elamus, kus inimese iseseisvus on kõige suurem, ongi re-
sotsialiseerimise kõrgeim aste," kinnitas kodutute hingeelu 
üdini tundev sotsiaaltöö keskuse juhataja Kersti Põldemaa. 
Linn toetab kõigiti kodutute võimalusi naasta iseseisvas-

se ellu, kui nad seda vaid ise tahavad 
ja suudavad – kes tuleb iseseisvalt toi-

me ning omab piisavat sissetulekut, 
sellele antakse korter sotsiaal- või 

munitsipaalmajas või leitakse so-
bilik eraüürikorter. Viimase osas 
paranevad võimalused järjest – 
näiteks laieneb 1. jaanuarist ini-
meste ring, kes saavad kasuta-
da linna üüritoetust.

Inimlik oleks, kui seoses 
kodutute vähenemisega pa-
raneks ka neisse suhtumi-
ne. On vägagi tõenäoline, 
et elu- ja töökohata inime-
sed, kes tuhnivad prügi-
kastides ja panevad täna-
vapildis "korraliku kodani-
ku" südame võpatama, tun-

nevad end kodutuna ainuük-
si seetõttu, et ülejäänud neid 
tõrjuvad, keelduvad olemast 
kodukaaslased laiemas tä-
henduses ja rõhutavad oma 
käitumisega, et kodutu on 
vales kohas.

Kodu – see, mis 
meid paremaks teeb

Krista Kiin,  
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

Kuidas pääseb ini-
mene koju, kui tei-
sed teda tõrjuvad?

Register aitab ka kaotsi läi-
nud madu, merisiga või küü-
likut omanikule tagastada.

Linnavalitsus võttis vastu Tal-
linna lemmikloomaregistri põhi-
määruse, mille jõustumisel tuleb 
registrisse kanda kõik linnas pee-
tavad lemmikloomad. Ehk siis ka 
papagoid, maod, merisead jt. "Re-
gister aitab koguda teavet linnas 
peetavate lemmikloomade kohta 
ja hõlbustada kaotsi läinud lem-
miku tagastamist omanikule," 
selgitas abilinnapea Kalle Klan-
dorf. "Kui Tallinna koerte ja kas-
side pidamise eeskirja järgi tuleb 
registrisse kanda üksnes koerad 
ja kassid, siis linna uue lemmik-
loomaregistri põhimääruse koha-
selt kogutakse andmeid ka teis-
te lemmikloomade kohta. Ühelt 
poolt saame ülevaate linnas pee-
tavatest lemmikloomadest, teisalt 
annab see kindlasti loomasõp-

radele lootust, et kadunud loom 
taas koju jõuab."

Praegune Tallinna koertere-
gister nimetatakse ümber Tal-
linna lemmikloomaregistriks. 
Uuenenud registrisse on lisatud  
varjupaiga moodul, et pidada 
arvestust ka varjupaika jõud-
nud loomade ning neile tehtud 
protseduuride üle, samuti jälgi-
da loomade liikumist ja kogu-
da statistilisi andmeid. 

Lemmikloom on seaduse 
mõistes inimese isiklikuks mee-
lelahutuseks või seltsiks pee-
tav loom. Määruses käsitletak-
se lemmikloomana ka eriülesan-
nete täitmiseks treenitud looma, 
keda kasutavad näiteks nägemis-
puudega inimesed või politsei.

Lemmiklooma kiipimise jä-
rel saab lisada looma andmed 
registrisse. Omanik võib seda 
teha kas ise (logides sisse rii-

gi autentimisteenust kasutades) 
või esitada eeltäidetud ankeedi 
volitatud töötlejale, kes sisestab 
andmed registrisse seitsme töö-
päeva jooksul. 

Tänavuse mai seisuga on re-
gistrisse kantud 64 185 lemmik-
looma. Registrist saab kiibi jär-
gi otsida lemmiklooma andmeid, 
looma omanikul on võimalik 
muuta oma kontaktandmeid ja 
anda teada looma maise teekon-
na lõppemisest. Õigustatud isi-
kutel (Tallinna munitsipaalpolit-
sei amet, põllumajandus- ja toi-
duamet, liitunud veterinaarars-
tid, varjupaik) on võimalik lem-
mikloomade ja nende omanike 
andmeid vaadata. 

Uus Tallinna lemmiklooma-
registri põhimäärus jõustub esi-
mesel võimalusel. Registri aren-
damise, hooldamise ja pidami-
se kulud kaetakse Tallinna lin-
na eelarvest.

Tallinnas tuleb peagi registreerida kõik lemmikloomad

20., 21. ja 28. septembril 
kella 9-19 on linnavalitsuse 
hoones (Vabaduse väljak 
7) taas avatud vaktsinee-
rimispunkt, kus saavad 
teise vaktsiinidoosi need, 
kes käisid samas augusti 
lõpus oma esimest doosi 
saamas. 

 
Confido meditsiinikeskus 

kasutab kaitsesüstimiseks 
Moderna vaktsiini Spikevax. 
Vaktsineerimispunkti pääseb 

linnavalitsuse teenindussaali 
uksest.

Linnavalitsuse koroonavii-
ruse ennetuse koordinaator Es-
ter Öpik ütles, et ka augusti lõ-
pus oli inimestel võimalus sü-
dalinnas koroona vastu eelre-
gistreerimiseta vaktsineerida. 
"Seda võimalust kasutas ligi 
500 inimest, kes said esime-
se vaktsiinidoosi ning nüüd  
saavad oma teise doosi," sõ-
nas Öpik. 

Moderna kahe vaktsiini-
doosi vahe on neli nädalat.

Õhtuleht kirjutas, et teise pensio-
nisamba väljamaksed on osali-
selt hakanud lihatoodetena ees-
timaalaste kõhtudesse kaduma, 
sest tööstuste müüginumbrid on 
kasvanud. Pigem peegeldab see 
aga pikemaajalist suundumust, 
sest kuigi taimetoitlus, 
sh veganlus justna-
gu üha popimaks 
muutub, on Ees-
tis lihasöömine 
pigem kasva-
nud. Eestlane 
tarbib keskmiselt 
80 kg liha aastas 
– Ühendriikides on 
see number 120, aga In-
dias seoses keskmiselt madala-
ma elatustaseme ja sooja kliima-
ga kõigest neli. Eestis süüakse 
üldiselt inimese kohta 10 kg liha 
aastas rohkem kui EL keskmine 
näitaja. Miks lihasöömine pigem 
suureneb, ehkki toitumisasja-
tundjad osutavad, et see moo-
dustab meie toidulauast ebater-
vislikult suure osa, sellel on mit-
meid põhjusi. Ennekõike liha-
tööstuste oskuslik turundus. Ala-

tes esimestest kevadistest 
soojematest ilmadest kuni sügis-
sadudeni välja valatakse meid 
igast kanalist üle grilltoodete ja 
tarvikute rasvast nõretavate rek-
laamidega. Grillipidudest on saa-
nud hea elu sümbol, ja kes siis ik-

ka tahab naabrist kehvem 
olla. Lisanduvad festiva-

lid ja võistlused. Grilli-
miskultuuri eeskuju 
tuleb mõistagi Suu-
re Lombi tagant ja 
kui me veel aastaid 
samas vaimus jätka-

me, jõuame  Ühendrii-
kide näitajani ehk 120 

kiloni elaniku kohta aastas.  
Kõik see aitab kaasa, et viiendik 
täiskasvanutest on rasvunud. 
Vööümbermõõdult paikneme 
Euroopas kolmandal kohal Malta 
ja Läti järel. Ülekaalust on kuju-
nenud suurem terviserisk kui al-
koholist. Eesti rahva kaal hakkas 
muide kasvama perioodil 2000-
2002, andes taas kaudse tõendi, 
et lihasöömist – nagu ka kallist 
autot – peetakse jõukuse süm-
boliks.

Eesti-Soome koostöö edendajad 
Tuglase Seltsist ja Eesti-Soome 
Kultuurfondist muretsevad, et 
Soome ülikoolides on eesti keele 
ja kultuuri õpetamine vajumas 
varjusurma – erandiks on vaid 
Helsingi ülikool –, ning sama võib 
öelda soome keele kohta Tartu 
Ülikoolis. Nii kuulub eesti keele 
õpetamine Helsingi ülikoolis 
ohustatud keelte kategooriasse. 
Teisalt räägib Soomes "ohusta-
tuna" käsitletavat "haruldast" 
eesti keelt emakeelena kokku 90 
000 seal kas alaliselt elavat või 
tööl käivat inimest. Juba mais kir-
jutas Postimees, et eesti keele 
õpetamine bakalaureuse ja ma-
gistri tasemel Soomes lõpeta-
takse. Kõigepealt oli tahetud vä-

hendada turbakaevandamise ra-
hastamist, siis aga suunati kär-
pekäärid hoopis kultuuri kallale. 
Soome poolele on aga raske ka 
midagi ette heita. Juba aastaid 
varem hakkasid langema soome 
keele õppimise võimalused nii 
Tallinna kui Tartu ülikoolis. Sel 
taustal jääb üle vaid tõdeda, et 
kõik see näitab mitte raha puu-
dumist kummalgi pool Soome 
lahte, vaid meie kehva diplomaa-
tiat. Samamoodi nagu enne kriisi 
turismis, olime kultuuriski harju-
nud soomlasi ja nendega toimu-
vat koostööd enesestmõisteta-
vaks pidama ja selle nimel mitte 
pingutama. Eesti ja Soome poo-
lel oleks lihtsalt aeg ümber laua 
istuda ja asjad selgeks rääkida. 

Majandusminister Taavi Aas saa-
tis Euroopa Komisjonile märgu-
kirja, et heitkoguste kauplemise 
süsteem tuleb ümber teha, sest 
muidu ei kannata me elektrihinna 
tõusu enam välja. Kvoodid loodi, 
et taastuvenergiat soodustada, 
kuid nüüd on need juba nii kallid, 
et nii ettevõtted kui ka inimesed 
piltlikult öeldes oigavad. Aas üt-
les kirjas, et prognoositav ja ees-
märgipärane heitkogustega 
kauplemise süsteem on oluline, 
et turule lisanduks taastuvener-
gia toodangut, kuid järsult enne-
olematu hinnatõusu läbi 
teinud kvoodid ei täi-
da enam oma ees-
märki olukorras, 
kus majandus 
taastub suures 
tempos Covid-
kriisist. Aas kir-
jutas, et "uute 
taastuvenergia 
tootmisüksuste 
ehitamiseks kulub 
siiski aastaid ning kvoo-
tide hinna kahekordistamine ei 

kiirenda praegu kuidagi 
üleminekuprotsessi, vaid 
hoopis survestab tarbijaid ja 
seab ohtu meie ettevõtete kon-
kurentsivõime". Antireklaam, mil-
le osaks langeb praegu n-ö rohe-
line energia, on päris jube, ja selle 
taustal pälvivad enim toetust po-
liitikud, kes räägivad põlevki-
vienergia võludest. Kõige tipuks, 
et defitsiiti katta, undavadki meil 
täiel võimsusel põlevkivi- ja mujal 
Euroopas söejaamad. Ees oota-
val talvel, kui midagi järsult kvoo-
dimajanduses ei muudeta, tuleb 

aga ilmselt omavalitsus-
tes hakata rääkima 

vähekindlustatu-
te elektritoetu-
sest või sot-
siaalelektrist. 
Juba praegu 
räägib mõni 
pensionär, kui-

das ta hoolega 
kella jälgib, et 

saaks võimalikult 
palju majapidamistöid 

ööelektriga korda ajada.

Kagu-Eesti hooldekodus suri 
kolm vanurit, kes olid Covidi  nak-
kuse saanud lähikontaktselt, 
vaktsineerimata hooldajalt. Kuigi 
süüdlasi on juba pikalt otsitud, 
pole siiani kedagi leitud. Tervise-
ameti väitel ei saa hooldajale ot-
seselt midagi ette heita,
sest kui ta oli saanud terviseame-
tilt telefonikõne, et on sattunud 
nakatunu lähikontaktseks, andis 
ta asjast kohe ülemusele teada ja 
läks koju. Kuna hooldaja oli tööl 
7-st hommikul ja teate sai pärast 
kella  10, oli ta jõudnud nakatada 
kaastöötajaid ja hoolealuseid. 
Kõigest sellest aga ei muutu mi-
dagi, sest isegi taolistel riskant-
setel eraialadel töötajaid nagu 
hooldajad ei saa vaktsineerima 
sundida ega ka vaktsineerimatu-

se tõttu töölt lahti lasta. Vaktsi-
neerimist ei saa peale sundida. 
Teoreetiliselt oleks võimalik töö-
leping erakorraliselt üles öelda, 
aga kogu vaidlus – vaktsineeri-
mata töötaja versus tööandja – 
võib uppuda juriidilisse sasipunt-
rasse. Küll on aga juriidiliselt 
täiesti korrektne vaktsineerimata 
töötajatelt täiendavate kaitseva-
hendite nõudmine vastavalt asu-
tusesisesele riskiplaanile. Lihtsalt 
kui ei ole vaktsineeritud, on seo-
ses kaitsevahenditega märksa 
ebamugavam töötada, ja ainuük-
si see peaks olema argument. 
Muidu tuleb välja absurdne olu-
kord, kus kohvikusse kooki söö-
ma vaktsiinipassita ei pääse, 
tundlike vanainimeste manu neid 
hooldama aga küll.

Linnavalitsuse hoones avab 
taas uksed vaktsineerimispunkt

Mida rikkamalt elame, seda 
rasvasemad oleme

Eesti-Soome sild ootab  
rekonstrueerijaid

Kallis elekter sunnib  
öisele eluviisile

Kohvikusse vaktsineerimata ei 
pääse, eakat hooldama küll 

Tšintšilja
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Kai Maran
kai.maran@tallinnlv.ede

"Saime linnalt fassaadi kor-
rastamiseks 20 000 eurot 
toetust, selle eest tegime 
hoone põhjalikult korda ja ka 
pööning sai soojustatud," üt-
les korteriühistu Vihuri 5 
esindaja Reno Hainla. 

"Pärast maja soojustamist 
langesid küttearved oluliselt. 
Kui varem need tõusid ja pa-
nid elanikke häält tõstma, siis 
nüüd on majarahvas väga ra-
hul," ütles Hainla.

16. septembril tun-
nustas linn Poska ma-
jas tegusaid korteriühis-
tuid, kes mullu uuenda-
sid linna toel oma ela-
muid ja hoove. Põhja-
Tallinnas asuva Vihuri 
tänava korteriühistu ma-
jaremont sai teoks tänu 
"Fassaadid korda!" toe-
tusele. Kristiine korteriühis-
tu hoovi tehti linna toetuse 
abil aga murukividega park-
la. "Meie üle kuuekümne aas-
ta vanuse maja hoov oli varem 
oli varem risu täis ja pehkinud 
laudadega kuurid lausa avarii-

lises olukorras,"  rääkis kor-
teriühistu Pöialpoisi 4 esinda-
ja Lea Nõuakas. "Neli kon-
teineritäit prahti sai ära vee-
tud. "Hoovid korda!" toetuse 
abiga saime ilusaks nii hoo-
vi kui ka piirdeaiad. Rajasi-

me kümnekohalise uni-
kividega parkla, samuti 
tehti unikividest maja-
esine tee. Piirdeaed sai 
puldiga töötavad tiib-
väravad."

"Soovime, et korteri-
ühistute elanikud olek-
sid rahul, nende hoovi- 
ja õuealad oleks kauni-

mad, korrastatumad ja funkt-
sionaalsemad," ütles abilinna-
pea Eha Võrk. "Toetame prü-
gimajade, parkimisalade, män-
guväljakute, rattamajade ja istu-
miskohtade ehitamist, et majad 
oleksid energiasäästlikumad ja 

tänapäevase ilmega. Lisaks on 
linna soov toetada just neid te-
gevusi, mis võimaldaksid kor-
teriühistute liikmetel rohkem 
omavahel suhtlema hakata ja 
ühiselt kogukonna ettevõtmisi 
korraldada. Taoline ühistegevus 
tagab korterelamute juures tur-
valisema ning üksteisest hooli-
vama keskkonna."

Linn toetab ühistuid kokku 
ligi 1,37 miljoni euroga seits-
me eri toetuse  kaudu. Tänavu 
lisandus koolitustoetus korteri-
ühistu juhtidele. Info www.tal-
linn.ee/toetused

PARIMA ÜHISTU JUHT: Tänu toetusele 
langesid meie küttearved oluliselt

Liisa Tupits
liisa.tupits@tallinnlv.ee

Kesklinna elanikud soovi-
vad, et põnevad puud ja 
põõsad oleks märgitud QR-
koodiga, sest nii näeks tele-
foniga skännides, mis tai-
medega on tegu. Kristiine 
elanikud käisid aga välja 
mõtte panna mõnele män-
guväljakule peale katus, et 
seal võiks lustida ka vihma-
se ilmaga. Kõik linlased saa-
vad järgmise aasta kaasava 
eelarve jaoks oma ideid 
saata veel 1. oktoobrini.

Kesklinna vanema Monika 
Haukanõmme kinnitusel on 
esimese kahe nädalaga, mil 
elanikud on saanud oma ideid 
jagada, laekunud linnaosas ju-
ba 20 ettepanekut. "Rahvas 
soovib enim ilmselt mängu-, 
spordi- ja koerte jalutusvälja-
kuid," ütles Haukanõmm. "Sa-
muti on küsitud avalike tua-
lettide rajamise kohta. Põnev 
on ka idee märgistada puud 
ja põõsad QR-koodiga, et neid 
silte skännides saaks nende 
kohta infot. Kaks nädalat on 
veel ideede esitamiseks jää-
nud. Arvan et lõpuspurt tuleb 
vägev ja tulemus ei jää alla eel-
misele aastale, 
mil mei-
le saade-
ti 80 mõ-
tet." 

Kris-
tiine lin-
naosa va-
nem Jaa-
nus Rii-
be aval-
das hea-
meelt, et 
veebi teel 
on esime-
sed ideed juba laekunud. "Need 
olid veidi teistsugused kui eel-
misel aastal," märkis ta. "Üks 
põnevamaid ettepanekuid, mis 
mulle silma jäi, oli ehitada väli-
mänguväljakutele katused pea-
le, et neid saaks kasutada ka 
vihmasel ajal. Miks mitte sel-
le üle arutleda?"

Elanikud käisid välja ka mõt-
teid, mida võiks linnaosas pa-
randada. "Ühes või teiseks ko-

has peaks valgustus olema pa-
rem," tõi Riibe näiteks. 

Kui mullu oli Kristiines esi-
tatud ideedest osa eesti- ja osa 
venekeelsed, siis tänavu on suu-
rem osa ettepanekutest tehtud 

inglise kee-
les. "See oli 
meeldiv ülla-
tus, et ka mu-
jalt pärit ini-
mesed mõt-
levad kaasa, 
kuidas muu-
ta linna pa-
remaks," üt-
les Riibe.

Järgmise 
aasta kaa-
sava eelar-

ve ideede elluviimiseks an-
nab linn kokku miljon eurot.

Joogikraanid ja  
trikirada juba olemas

Mullu laekus suisa 420 kaa-
sava eelarve ettepanekut, mil-
lest osa on juba tänavu ellu vii-
dud. Üks neist oli näiteks raja-
da spordiradade juurde avali-
kud joogiveekraanid. Nüüd on 
kõik kaheksa uut kraani Piri-
ta tee ja Järvevana tee ääres 

püsti. Moonika Kitt, üks selle 
ettepaneku tegijatest ütles, et 
idee tekkis otsesest vajadusest. 
"Olen ise aktiivne spordirada-
de kasutaja ja käin neil näda-
las kuni kuus korda. Tihti on 
just suvel juhtunud, et parasja-
gu pole veepudelit kaasas, ku-

sagilt osta ka ei saa, aga juua 
tahaks. Nii see mõte sündiski."

Pirita spordikeskuse direktor 
Priit Aunroos käis mullu välja 
idee rajada Piritale pumptrack 
ehk trikitamispaik ruladele, 
tõuksidele ja ratastele. Nüüd 
ongi see valmis.

"Kuna Pirital tegutseb kaks 
suurt rattaklubi, oli meil juba 
ammu idee midagi sellist raja-
da," selgitas Aunroos. "Kui linn 
hakkas  kaasava eelarve ideid 
koguma, käisime oma mõtte pal-
ju uhkemalt välja, sest summad, 
mida idee elluviimiseks pakuti,  
olid ka suuremad." 

Linn oli seadnud üles ka ju-
hendid ning nende järgi polnud 
Aunroosi sõnul kandideerimine 
keeruline. "Eks me levitasime 
oma ideed ka kohalike rattaini-
meste seas, et nad meie poolt 
hääletaks," lausus ta. "Tundub, 
et meie mõte kõnetas paljusid. 
Ka praegu on näha, kui kü-
lastatav see paik näiteks las-
te seas on."

Koolile uus palliväljak
Valmis on ka kehalise kas-

vatuse õpetaja Meelis Raien-
di välja pakutud pallimängu-
de areen 32. keskkooli juures. 
"Lapsi koolis ja ka ümberkaud-
seid elanikke, kes tahavad palli 
mängida, on palju. Nii see idee 
tekkiski," mainis Raiendi. "Sa-
mas senised väljakud olid vanad 
ja väsinud, neil puudus korralik 
kate. Kuna linn kogus kaasava 
eelarve ideid, tekkis võimalus 
kooli spordiväljakut uuenda-
da. Panime idee paberile ning 
praegu ongi tulemus nähtav."

Raiendi meenutas, et võit oli 
üsna ülekaalukas. "Tegime idee 
levitamiseks flaierid, jagasime 
seda ka sotsiaalmeedias ja e-
maili gruppides. Õpilased ai-
tasid samuti info levitamise-
le kaasa," ütles ta. "Konkurss 
läks meile edukalt, uus väljak 
valmis ning koolirahvas ja ka 
ümbruse elanikud võtsid selle 
hästi vastu. Nüüd on uuel kva-
liteetsel kattel turvalisem spor-
tida. Samas on tribüünid õpi-
lastele hea koht, kus vahetun-
dide ajal õues aega veeta ja su-
helda. Ka mõningaid ainetunde 
on võimalik õues tribüünil is-
tudes teha."

Raiendi soovitab kindlasti ka 
järgmiseks aastaks ideid välja 
käia. "Ideed tulevad selleks, et 
neid ellu viia," lausus ta. "Ei ta-
su kahelda, vaid astuda samme, 
et neid saaks teoks teha. Kui on 
kartus või mure, et ei saa hak-
kama, tasub küsida abi."

KAASAV EELARVE: Elanikud 
soovivad koerteväljakuid ja sauna

Linn lõpetas 
Merivälja muuli 
kinnistu detail-
planeeringu
Tallinn lõpetas Ranna tee 1 
kinnistu ja lähiala detailpla-
neeringu koostamise algata-
mise ja keskkonnamõju stra-
teegilise hindamise algatami-
se Pirita linnaosas, kõiki pooli 
rahuldava kokkuleppeni ei 
jõutud. Detailplaneeringu 
koostamine algatati üle kuue 
aasta tagasi, selle aja jooksul 
on ilmnenud palju uusi asja-
olusid ning otstarbekas oli se-
nine menetlus lõpetada. Täp-
sustunud on Pirita linnaosa 
üldplaneeringu tõlgendamine 
sadamaala osas ning enne 
uue detailplaneeringu algata-
mist vajab mereäärne ala laie-
mas ulatuses üldisemat pla-
neeringut – millisena nähakse 
roheala ja liikluslahendust. Lõ-
petatud detailplaneeringu 
koostamise eesmärk oli 7,91 
ha suurusele planeeringualale 
ehitusõiguse määramine ja-
hisadama rajamiseks ja kuni 
11 m kõrguse sadamahoone 
ehitamiseks. Kinnistu suurus 
on 4301 m2 ning sihtotstarve 
50% ärimaa ja 50% üldkasu-
tatav maa.

 

Lasnamäel ilu-
saimate rõdude 
fotonäitus 

Teist aastat järjest valiti Las-
namäe linnaosas konkursi 
korras välja ilusaimad lillede ja 
haljastusega kaunistatud kor-
terite rõdud, neist valminud 
fotonäitust saab vaadata 13. 
oktoobrini Tähesaju Hortese 
aianduspoes. Parimaks tun-
nistati Punase tänava rõdu ro-
heline lahendus, mille autoriks 
on Jane Rohumägi, teise ja 
kolmanda koha saavutasid 
Muhu tänava ja Läänemere 
tee elanikud Oksana Blagi ja 
Aljona Gavriljuk. 

Väike-Õismäel 
valmis spordi-
väljak
Haabersti linnaosavalitsuse 
tellimusel rajati Õismäe tee 
110a vananenud liiklusväljaku 
asemele multifunktsionaalne 
spordiväljak. Uuel väljakul on 
lastele ja noortele mõeldud 
rattarada ehk pumptrack, re-
guleeritavate raskustega väli-
trenažööride ala ning vähen-
datud mahus liikluslinnak. 
Spordiplatsi kogumaksumu-
seks kujunes 142 670 eurot.

Meelis Raiendi idee järgi sai 32. keskkool endale uue pallimängude väljaku. "Ideed tulevad selleks, et neid ellu 
viia," julgustas ta teisigi. "Ei tasu kahelda vaid astuda samme, et neid saaks teoks teha. Kui on kartus või mure, et 
ei saa hakkama, tasub küsida abi."  Tallinna linnameedia

Priit Aunroosi mõte rajada lastele triki-

väljak sai teoks. Albert Truuväärt

Saada oma idee 1. oktoobrini!
• Oma ideid järgmiseks aas-

taks saab esitada 
digitaalselt vee-
bilehel tallinn.
ee/kaasveel-
arve https://
www.tallinn.
ee/est/kaa-
saveelarve/
Vorm-Kaa-
sav-eelarve-
uus-idee-2022 . 
Samuti paberil, kas 
Tallinna linnakantselei tee-
nindusbüroos (Vabaduse 
väljak 7) või selle linnaosa 
valitsuse ruumides, mida 
idee puudutab.

• Esitatud ideid hindab ko-
misjon ning sõelale jäänud 
ideed liiguvad edasi tutvus-

tamisele, arutamisele ja 
seejärel rahvahää-

letusele. 
• Igas linnaosas 

saab aastas 
ellu viia ühe 
tingimustele 
vastava 
projekti, mil-

le linnaosa 
elanikud on ise 

välja pakkunud ja 
mis on saanud hääle-

tusel kõige enam hääli. 
• Linn jagab ideede jaoks 

laiali 1 miljon eurot. Ideid 
saab saata 1. oktoobrini. 
Loe Tallinna kaasavast eel-
arvest pikemalt https://
www.tallinn.ee/est/kaasa-
veelarve
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Priit Lellol täitub linnasekre-
täri ametis esimene aasta. Kok-
ku on ta töötanud Tallinna lin-
nasüsteemis 24 aastat, neist 13 
õigusdirektorina. Seda ametit 
peab ta linnasekretäri töö kõr-
valt tänaseni.

Vabal ajal jooksmise ja orien-
teerumisspordiga pingeid maan-
dav mees on kirjutanud ennast 
Tallinna ajalukku sellega, et on 
päästnud otseselt või aidanud 
päästa linnakodaniku jaoks mit-
meid tähtsaid objekte. Näiteks 
rahva jaoks kaduma minna äh-
vardanud armastatud kontser-
dipaik Mustpeade maja, mil-
le omandiõiguse üle vaidlemi-
ne pole küll veel praegugi läbi.

Linnasekretäri võib pidada 
linnakantselei tegevjuhiks. Ta 
hoolitseb, et linnavalitsus saaks 
tööd teha – nõnda nagu riigisek-
retär vabariigi valitsuse juures 
riigikantseleis. Kuid peale selle 
leidub veel lisaülesandeid, mil-
lest tõsiseim on kohalike valimis-
te korraldamine Tallinnas. Tege-
mist on eriti suure väljakutsega, 
sest toimuvad esimesed valimi-
sed n-ö uues reaalsuses ehk ko-
roonaviiruse seatud tingimustes.

Kui kindlalt end selles osas tun-
nete ja kui palju on vaja veel 
tööd teha, et valimised õnnes-
tuks vaatamata viirusele korra-
likult ja turvaliselt läbi viia?

Valimiste korraldamise edu-
kus sõltub meeskonnast. Ja see 
on mul väga hea: inimesed, kes 
on varem valimisi korraldanud. 
Ettevalmistustööd tehakse koos 
linnaosavalitsustega. Me oleme 
üsna kindlad endas, aga samas 
ka pingutame iga päev. Neid ini-
mesi, kes linnakantseleis hom-
mikust õhtuni rakkes, on küll 
vaid kaks: Aljona Kallaste ja 
Heiki Soome. Nemad koordi-
neerivad tegevust üle kogu lin-
na. Need spetsialistid on sageli 
targemad kui mina. Meil käib ti-
he koostöö riigi valimiskomisjo-
niga – anname neile teada, kui-
das meil läinud on. Suurimad 
partnerid on linnaosade va-
litsused. Tänan siinko-
hal kogu meeskonda, 
kes püüab anda en-
dast parima.

Kuidas valimiste 
korraldamise iga-
päevatöö praegu 
välja näeb?

Meil on välja töö-
tatud plaan, et milli-
sed toimingud milliseks 
kuupäevaks on tarvis te-
ha. Praegu käib selline admi-
nistratiivtöö, hangime näiteks 
vajalikke asju.

Mida näiteks?
Kasvõi isikukaitsevahendeid. 

Lisaks paigaldame uuendusena 
kuute kohta linnas telgid, et ini-
mesed saaksid hääletada välis-
keskkonnas, kui nad tunnevad, 
et see on nende jaoks turvalisem. 
Telgid tulevad Lasnamäele Ton-
diraba keskuse juurde, kesklinna 
Keskturu juurde. Kuna Nõmmel 

LINNASEKRETÄR PRIIT LELLO: Hääletada saab seekord  
ka telkides ja kaubanduskeskustes. Tule julgelt valima!
"Linnaasutused peaksid olema heas mõttes justnagu 
nähtamatud, pakkudes linnakodanikule teenust nii, et 
nad ise meeldegi ei tule," ütleb Tallinna linnasekretär 
Priit Lello. "Kui näiteks ei saa last elukoha lähedal las-
teaeda panna ja tuleb hakata kohta otsima, tuleb jä-
relikult püüda midagi paremaks muuta." Linnaasutus-
te kujundamine järjest kodanikusõbralikumaks on vaid 
üks tahk linnasekretäri töös. Ta pingutab oma mees-
konnaga praegu selle nimel, et võimalikult paljud ini-
mesed tuleksid 17. oktoobril valima ja saaksid kodani-
kukohust täita nii, et viirus ei ohusta.

Virkko  
Lepassalu
virkko. 
lepassalu@ 
tallinnlv.ee

Kust leiab valimiste kohta infot?

• Infot valimiste kohta leiab aad-
ressilt www.tallinn.ee/est/
valimised/Kodus-haaleta-
mine-7

• Kui valija tervise või mõne 
muu mõjuva põhjuse tõttu 
ei saa hääletada hääleta-
misruumis, võib ta taotleda 
hääletamist kodus. Kodus hääle-
tamise taotluse saab esitada juhul, 
kui valija asub oma elukohajärgse va-
limisringkonna territooriumil.

• Kodus hääletamine toimub ainult 15. 
–17. oktoobril kella 9 – 20ni . Valijal 
tuleb esitada kirjalik taotlus kodus 
hääletamise kohta www.tallinn.ee või 
www.valimised.ee

• Kui oled haige või karantii-
nis, hääleta kodus. Seda 

on võimalik teha inter-
neti kaudu e-hääleta-
des, samuti võib linna-
osa valitsuse kaudu 

tellida endale valimis-
kasti koju.

• Valimisjaoskonnas ei kont-
rollita, kas valija on vaktsineeritud 

või mitte. Jaoskonda jõudes tuleks 
desinfitseerida käed. Samuti tuleks 
kanda maski, mille saab vajadusel 
jaoskonnast. Isiku tuvastamisel palub 
jaoskonna töötaja korraks maski eest 
ära võtta, et võrrelda inimese nägu 
fotoga isikut tõendaval dokumendil.

ei ole head siseruumi Männiku 
külje all, siis on üks telk mõel-
dud valimiste nädalavahetuseks, 
reedest pühapäevani ka sinna. Li-
saks paigutame telgid Põhja-Tal-
linnasse ja Haaberstisse, samu-
ti Mustamäele. Kõik suuremad 
linnaosad on kaetud. Seestpoolt 
näevad telgid välja nagu tavali-
sed valimisjaoskonnad.

Mida sisetunne ütleb – kuivõrd 
võib praegune viiruseolukord 
valimisaktiivsust mõjutada?

Eestis ei ole kohalikke vali-
misi koroonatingimustes korral-
datud, mistõttu ei julge hinna-
ta. Tõenäoliselt kasvab e-hää-
letuse osakaal. Aga maanda-
maks riski, kus alalhoidliku-
mad ei taha välja tulla ja püsi-
vad kodus, oleme mõelnud luua 
rohkem jaoskondi, et neid jääks 
inimeste liikumisteedele. Et ini-
mesel oleks võimalikult lihtne 
valimas käia ja tekiks valiku-
võimalus, kas minna kodu lä-
hedale jaoskonda, või kui vali-
ja läheb poest läbi, siis tee peal 
käib hääletamas.

Valimisjaoskondi tuleb see-
ga juurde ja rõhk liigub vara-
semast rohkem kaubanduskes-
kustele. Aga jah, nõnda nagu 
varem, asuvad valimisjaoskon-

nad traditsiooniliselt suuresti 
koolides.

Oluline muudatus on 
see, et kui varem pidi 

valija minema oma 
kindlasse elukoha-
ga seotud valimis-
jaoskonda, siis nüüd 
võib ta hääleta-
da ükskõik millises 
jaoskonnas kogu va-

limisringkonnas. Ju-
ba see peaks muutma 

inimese jaoks hääletami-
se mugavamaks. Tallinnas 

on kaheksa valimisringkonda, 
mis kattuvad linnaosadega.

Seoses viirusekriisiga inimesed 
ei saa või ei taha sellises ula-
tuses ringi liikuda nagu varem. 
Kuidas lahendatakse sellised 
olukorrad, kus inimene sooviks 
ehk hääletada, aga ei saa välja 
jaoskonda minna?

Tööle asuvad meeskonnad, 
kes tegelevad ainult kodus või 
mujal inimese ajutises asukohas 
hääletamise korraldamisega ja 
kastide kohale viimisega, mit-
te millegi muuga.

Kodus hääletamist korralda-
vad kodulähedased linnaosa-
de valitsused. Kui inimesel ei 
ole võimalik näiteks tervislikel 
põhjustel jaoskonda tulla, siis 
ta saab helistada linnaosava-
litsusse ja kutsuda valimiskas-
ti koju. Oluline on, et iga vali-
ja saaks oma tahet väljendada. 
Need kontaktid jõuavad valijate-
ni muuhulgas infolehtedel, mida 
siseministeerium 7. oktoobriks 
inimestele valdavalt elektroo-
niliselt postkastidesse saadab. 

Kui ma lihtsalt kardan kodust 
välja tulla, näiteks nakatumis-
ohu tõttu, kas on see siis piisav 
põhjus, et mulle hääletuskast 
koju tuuakse?

Soovimatus või hirm ei ole 
piisav argument. Kodus hääle-
tamine on mõeldud ikka sel-
leks, kui valija ei saa haiguse 
tõttu või mõnel muul mõjuval 
põhjusel hääletamisruumi tulla. 
Üldiselt on valimismeeskond ko-
genud ja selgitab välja, mis on 
kellegi põhjus, miks on vaja kast 
koju tuua. Aga tegemist ei ole 
siiski mugavusteenusega. Seda 
ei ole kodus hääletamise või-
maldamisega mõeldud, et iga-
üks saaks lihtsalt soovi korral 
kasti koju tellida.

Kui ma olen näiteks haiglas – 
olukorras, kus arstid pole mul  
kokkusaamisi kellegagi ära kee-
lanud –, kuidas ma siis  hääle-
tada saan?

Siin ei ole küsimustki – tege-
mist on asukohas hääletamisega. 
Olgu siin tegemist haigla, hool-
dekodu või kinnipidamisasutuse-
ga. Meeskond toob hääletuskasti 
kohale. Soovi tuleb selleks aval-
dada administratsioonile. Ja sealt 
siis teatatakse valimiskomisjoni-
le, et meil on siin nii ja nii mitu 
inimest, kes sooviksid hääletada.

Valimiskomisjon seletab juba 
varem eraldi ravi- ja hooldeasu-
tuste juhtkondadele lahti, mis-
moodi asi peaks käima ja mis 
samme astuda.

Kuidas valimisjaoskondade ko-
misjonide eest hoolitsetakse, et 
nad ei nakatuks?

Me oleme kutsunud üles va-
limiskomisjonide liikmeid end 
vaktsineerima. Vaktsineerimis-
tõendit siiski kellegi käest vali-
mistega seoses otseselt ei küsi-
ta. Ei hääletama tulnutelt ega 
ka mitte jaoskonnakomisjoni-
de liikmetelt.

Püüame viia riski võimali-
kult madalale – et oleks turva-
line nii komisjoni liikmetel kui 
ka valijatel. Kõikidele, kes  va-
limiskomisjonides, oleme näi-
nud ette isikukaitsevahendid. 
Maski või soovi korral visiiri 
kandmine on komisjoni tööta-
ja jaoks kohustuslik.

Kui keegi tuleb hääletama 
nii, et tal pole maski kaasas, 
siis pakume kohapeal. Igasse 
jaoskonda tulevad mõistagi de-
sovahendid, mida igaüks saab 
seal kasutada. Komisjoni lau-
dade peal paiknevad veel eral-
di kaitseekraanid – nagu neid 
võib näha kauplustes või tee-
nindussaalides. Lisaks puhas-
tame pidevalt pastakaid.

Ja veel oleme suurendanud 
jaoskonnakomisjoni liikmete ar-
vu. Kui tavapäraselt on neid ol-
nud viis ühes komisjonis, siis 
nüüd tuleb mõni juurde – igasu-
guste ootamatult tekkida võiva-
te murede lahendamiseks.

Valimiste korraldamine on 
muidugi väga pikaajaline töö. 
Meie oleme sellega tegelenud 
juba alates jaanuarist.

Nüüd on tekkinud veel ümber 
valimise võimalus, varem antud 
e-häält saab muuta valimispäe-
val, 17. oktoobril valimisjaos-
konnas. Milleks taoline muuda-
tus vajalik on?

E-hääletamist korraldab riik, 
omavalitsuse pärusmaaks on 
hääletamise korraldamine jaos-
kondades. Tõenäoliselt sooviti 
valija jaoks teha olukord veelgi 
paindlikumaks: on antud roh-
kem võimalust järele mõtelda, 
et sünniks võimalikult kaalutle-
tud otsus. Valimiskasti ääres on 
veel viimane võimalus oma va-
likut muuta. Nüüd on talle see 
võimalus antud pühapäeval, põ-
hilisel valimispäeval. Varem se-
da võimalust ei olnud.

Seega on valimas käimine ise-
gi ohutum kui tavaline  poes-
käik  ja demokraatia pidupäe-
vast ei kujune ühtlasi viiruse 
pidupäev?

Hääletamas käimine on tõe-
poolest ohutumgi. Lihtne toi-
ming, mis võtab erinevalt poes-
käigust vaid loetud minutid. 
Seega tulge julgesti kõik hää-
letama!

Teie elulugu lugedes paistab sil-
ma, et olete laia kogemustepa-
gasiga – oma tööelu alustasi-
te 90ndatel hoopis tollis ja ole-
te end üles töötanud lihtjuristist 
linnasekretäriks.

Oi, see oli ikka väga am-
mu! Kooli kõrvalt töötasin seal 
poolteist aastat. Aga juristina 
alustasin omaaegses Tallinna 
omandireformi ametis, kus te-
gelesin kohtuvaidluste lahenda-
misega. Algul esindasin linna 
kohtus, hiljem juhtisin varade 

Linnasekretär Priit Lello sõnul saavad inimesed kohalikel valimistel oktoobris hääletada mugavamalt kui kunagi varem, sest valimisjaoskondi luuakse juurde ja neid paigutatakse 
muuhulgas kaubanduskeskustesse. Mats Õun

Nüüd võib  
hääletada oma 

ringkonna ükskõik 
millises  

jaoskonnas.
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Lepatriinu las-
teaed sai uue 
valgustuse
Lepatriinu lasteaed Kristiines 
sai uue leed-välisvalgustuse, 
nüüd on lastel ka hämaramal 
ajal mõnus õues mängida ning 
ühtlasi on renoveeritud val-
gustus säästlik. Tööde lepin-
guline maksumus oli kokku 
umbes 11 000 eurot. Hiljuti on 
Kristiines uuendatud ka Kul-
lerkupu ja Kannikese lasteaia 
välisvalgustust.

Fotomuuseu-
mi näitus osaleb 
"Isolatsiooni-
dialoogidel"
23. septembril kl 18-20.30 toi-
mub Jaani seegi galeriis näitu-
sel "Isolatsioonidialoogid" fo-
tomuuseumi aruteluõhtu üht-
se fotokogukonna võimalikku-
sest, tegu on osaga Tallinna 
fotokuu satelliitprogrammist. 
Lisaks näitusele esitletakse 
samanimelist raamatut. Foto-
muuseumi suurprojekt "Isolat-
sioonidialoogid" tõi kevadel 
2020 kokku Eesti fotokogu-
konna esindajad, kes jäädvus-
tasid isolatsiooniaja tunnetust 
tulevastele põlvkondadele vi-
suaalsete vestlustena. Kahe 
kuu jooksul kuhjunud virtuaal-
sel fotokogumil on ligi 60 000 
jälgijat. Info Annika Haas anni-
ka.haas@linnamuuseum.ee ja 
tel 5661 0694.

 

Linnavalitsuse 
akendel  
sotsiaaltöö  
keskuse näitus
Septembri lõpuni saab linnava-
litsuse infosaali akendel (Vaba-
duse väljak 7) vaadata sot-
siaaltöö keskuse klientide käsi-
tööde näitust "Minu Tallinn". 
Välja on pandud 50 eri tehnika-
tes tööd, mis valmisid indivi-
duaalselt või kollektiivselt. 

Tallinna sotsiaaltöö keskus 
osutab teenuseid toimetule-
kuraskustes ja koduta ini-
mestele.

LINNASEKRETÄR PRIIT LELLO: Hääletada saab seekord  
ka telkides ja kaubanduskeskustes. Tule julgelt valima!

ja maade tagastamise osakon-
da. Maa-ametis olin õigusosa-
konna juhataja.

Omandireformi põhilised aastad 
olid ju väga keerulised ja kir-
jud, nagu me mäletame. See an-
dis vist ikka kõva juristikooli?

Jah, see oli väga äge kooli-
aeg. Praktika mõttes. Tegelesi-
me sadade kohtuvaidlustega. Va-
hel oli kolm kohtuistungit päe-
vas. Nädalas vähemalt seitse ku-
ni üheksa.

Praeguse praktika järgi aja-
vad sageli mitu juristi ühte koh-
tuasja koos. Aga siis pidi üks ju-
rist mõne raske asja kohtus kor-
da ajama.

Vaidlustes olime siiski edu-
kad. Valdava osa kohtuasjadest 
linn võitis siis ja võidab ka tä-
na. Linna juristid on kõvad koh-
tujuristid!

Üks eredamaid näiteid tollest 
ajast on ilmselt Mustpeade maja 
tagastamise saaga, mis on veni-
nud välja tänasesse päeva.

Mustpeade maja on muidugi 
sümboltähendusega, aga vana-
linn ja kesklinn on täis objek-
te, mille tagastamise üle ole-
me kõvasti vaielnud. Üks ob-
jekt kesklinnast kaugemal on 
näiteks Nõmme kultuurikeskus, 
mida samuti tagasi sooviti. See 
jäi siiski Tallinna linnale ja see-
ga laiemalt linlaste kasutada.

Hästi pikk vaidlus, ligi 11 aas-
tat järjest, käis Narva mnt 10 

maja tagastamise ümber. Seal 
elab ju sadu inimesi ja all asub 
kuulus kohvik Narva. Vaieldi, 
kas maja on ümber ehitatud üle 
50%, mis oleks tagastamise vä-
listanud. Lõpuks jäi tagastami-
ne ära. Ka Skoone bastionit on 
püütud omandada – tõsi, pisut 
teise meetodiga ehk seoses ku-
nagise kuulumisega nõukogu-
de armeele. Samuti oleme tege-
lenud hotelli Palace vaidlusega.

Linna organisatsioonis on ol-
nud väga äge töötada ja mulle 
on antud võimalus tegeleda vä-
ga ägedate juriidiliste küsimuste 
ning projektidega. Viimati näi-
teks AS Tallinna Vesi aktsiate 
omandamise nõustamisel.

Kas ei ole tekkinud sellist kiu-
satust, et hakkaks hoopis van-
deadvokaadiks?

Mul on see kiusatus olnud, 
aga kui läksin lahkumisaval-
dusega ülemuse juurde, veendi 
mind ümber.

Mis asjades ja kellega linn veel 
sagedamini kohut peab käima?

Hiljuti võitis üks minu kol-
leegidest kohtuvaidluse korteri 
asjas, mis oli pärandatud linna-
le, aga mida lahkunuga seotud 
inimesed endale nõudsid. Kuigi 
ma ise selliste kohtujuhtumitega 
otse ei ole tegelenud, ütleksin, 
et need on viimase aja suundu-
mus, ja see kasvab.

Linnavalitsuse istungite ma-
terjalidest võib sageli näha, et 

juhtudel, kus inimestel pole jä-
reltulijaid, on linnale jäetud pä-
ris arvestatav vara. Mitte ainult 
korterid, vaid ka rahasummad.  
Sageli kümneid tuhandeid. Need 
lähevad linna eelarvesse. Lin-
na kassasse.

Nimetage veel mõni oluline 
kohtuvõit.

Tõeline juriidiline komp-
vek on olnud koos 
meeskonnaga te-
geleda Tallin-
na huvide 
esindami-
sega põhi-
seaduslik-
kuse jä-
relevalve 
kohtuasja-
des. Foo-
kus asub 
seal põhisea-
duslikel aspek-
tidel, et kuidas 
eristada riigi ja ko-
haliku elu küsimusi. Riigi ja 
omavalitsuse ülesannete eris-
tamise põhimõtted on saanud 
selgemaks. Sellest sõltub oma-
valitsuste rahastamine.

Meenutaksin veel, et Vanalin-
na niinimetatud Bermuda kolm-
nurga baaride asjus on linn pi-
danud kohalike elanike kait-
seks  maratonvaidlust seitsme-
kaheksa ettevõttega. Linn võitis 
kõik need kohtuasjad. Tuvasta-
ti, et baaride pidamisega käisid 
kaasas avaliku korra rikkumi-

sed. Ja et linna seatud piiran-
gud baaridele olid põhjendatud.

Kindlasti oli sellel pretseden-
dil lai ja paljude tahkudega mõju. 
Ennekõike õnnestus seista hulga 
linnaelanike huvide eest. Avali-
kul võimul pole ju sellist ressurs-
si, et iga päev politseinik seisaks 
baari kõrval. Politsei esindajad 
on selliste vaidluste puhul  too-
nitanud, et teised paigad linnas 
vajavad samuti korra hoidmist 
ja kaitset. Ei saa suurt osa res-
sursist panna ainult vanalinna. 
Seetõttu olidki need kohtuvaid-
lused murrangulised, et ettevõt-
jate ja kohalike elanike huvide 
vahel hakati otsima tasakaalu. 
Sai kõigile ühtemoodi selgeks, 
et kui seda tasakaalu ei leita, 
siis tulebki hakata reguleerima. 
Nõnda nagu on nüüd septemb-
rist jõustunud piirangud alko-
müügi osas baarides.

Varem valitses kahjuks suh-
tumine, et siin Bermuda kolm-
nurgas ongi baaripidajate koht. 
Meil on õigus baari pidada. Kui 
tänaval tuigub purjus inimene, 
siis pole see justnagu meie, vaid 
politsei probleem. Selles kohtu-
asjas on ühemõtteliselt öeldud, 
et baaripidaja tegevuse mõju 
ulatub baarist ja kohvikust ka 
õue, baari lähemasse ümbruses-
se. Kõik, mis seal toimub, on sa-
muti tema tegevusega seotud ja 
ta vastutab selle eest, mis seal 
õues sünnib.

Teile on seoses linnasekretä-
ri ametiga vist päris palju tööd 
juurde tulnud?

Nüüd on üldjuhtimine üks 
täiendavatest tööülesannetest. 
Lisanduvad muud kohustused, 
mida seadus linnasekretäri õl-
gadele asetab, näiteks peatselt 
toimuvate valimiste korraldus. 
Õigusdirektori ülesandeid täi-
dan seejuures samuti edasi.

Inimesi huvitab kindlasti, et kas 
ja kuidas muutub edaspidi asja-
ajamine linna asutustega –  kas 

läheb siin midagi kiiremaks 
või üldse mugava-

maks?
Septembrist 

kehtestasime 
kõigile lin-
na asutus-
tele kiire-
ma doku-
mentidele 
ja avaldus-
tele vasta-

mise nõude. 
Kui varem oli 

see 30 päeva ja 
erandjuhtudel sai 

pikendada veel kuu 
võrra, siis nüüd tuleb vastata 

kahe nädala jooksul. Seda on 
vaja, et kiirendada haldusme-
netlust. Keegi ei taha ju pan-
gas või mujal eraettevõtluses või 
äris, et talle öeldaks, et vasta-
me kuu aja pärast. See tähen-
dab, et inimene valib teise tee-
nuseosutaja.

Kiiremini vastamise reegli 
järgimine ei ole vähemalt siia-
ni küll tagasilööke andnud. See 
töötab igati. Kitsamalt, linna-
kantseleis endas oleme seda 

reeglit järginud juba mitu aas-
tat. Meie eesmärk on asjaajamis-
kiirust veelgi tõsta. Oleme tei-
nud otsustamisprotsesse lihtsa-
maks ja lühendanud menetlusi. 
Viimase pooleteise aasta jooksul 
oleme vähendanud näiteks lin-
navalitsuse istungil vastuvõeta-
vate otsuste hulka sadade otsus-
te võrra ning viinud neid ame-
tite tasemele, mis muudab me-
netlused kiiremaks. Hiljuti lõp-
pes projekt mittetulundustege-
vuse ja sordivaldkonna toetus-
te andmise lepingute arvu vä-
hendamiseks. Nüüd ei ole toe-
tuse kasutamiseks vaja enam 
lepinguid sõlmida, piisab otsu-
sest. Töö bürokraatia vähenda-
miseks jätkub.

Paneme suurt rõhku elekt-
roonilisele asjaajamisele. Alates 
käesoleva aasta algusest menet-
letakse õigusakte 100% elekt-
rooniliselt. Me ei allkirjasta üh-
tegi paberit. Samuti suutsime ko-
roonaviiruse alguses luua kolme 
nädalaga elektroonilised süstee-
mid volikogu töö jätkamiseks in-
teraktiivsel moel.  

Mida teie tuttavad, sõbrad, 
naabrid jne teile ütlevad – kui-
das linnaga asjaajamisega üldi-
selt rahul ollakse?

Suurt kriitikat ei ole kuulnud. 
Teatud menetlused võiksid mui-
dugi käia kiiremini. Aga üldiselt 
on enamik teenuseid siiski häs-
ti korraldatud ja inimeste mured 
lahendatakse väga kiiresti. Kas-
või avalike ürituste jaoks loa kü-
simised. Me anname neid aastas 
valdavalt ettevõtjatele välja sadu 
ja kiiremini kui õigusaktid ette 
näevad. Seejuures on enamus 
teenuseid Tallinnas elektroonsed.

Minu vaade linnakodanike ja 
linnaasutuste suhtele on, et lin-
naasutus ei pea olema inimese-
le selles mõttes vajalik, et ini-
mene peaks kogu aeg tegelema 
asutusega suhtlemisega. Inime-
ne peaks saama pühendada end 
lihtsalt oma elu elamisele. Lin-
naasutused peaksid olema heas 
mõttes justnagu nähtamatud – 
osutades linnakodanikule tee-
nust nii, et nad ise meeldegi ei 
tule. Kui näiteks ei saa last elu-
koha lähedale lasteaeda panna 
ja tuleb hakata kohta otsima, 
tuleb järelikult mõtelda millegi 
paremaks muutmisele. Lapseva-
nem ei pea kohta taga otsima.

Inimesele peavad olema kõik 
teenused kättesaadavad, aga ta 
ei pea neid kusagilt nõutama – 
seda tahan öelda. Ta ei pea näi-
teks teadma, et meil tegutseb 
keskkonna- ja kommunaalamet, 
sest tänavad on korras ja puh-
tad ning kõik on hästi. Kui tal 
tuleb kirjutada kiri, et tänaval 
pole kaua aega puhastusautot 
käinud, siis see ei ole hea ava-
lik teenus.

Linnaasutuste töö selline külg 
peab muidugi olema nähtav, et 
kui inimesel on sotsiaaltuge va-
ja, ta teab, kuhu pöörduda. Nõr-
gemate jaoks peame alati  ole-
mas olema, et teataks, millised 
sotsiaalteenused on võimalikud.

Pikemalt loe Pealinn.ee
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Järeltulijateta  
inimesed jätavad 

sageli linnale  
kümnete tuhandete 

väärtuses vara.
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Kuidas hääletada, kui tahad pabersedeli kasti lasta oma elukohas?

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 

Valimisjaoskondade asukohad Tallinnas

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.

Kodus hääletamine

Kui valija tervise vm mõju-
va põhjuse tõttu ei saa 
hääletada hääletamisruu-
mis, võib ta taotleda hää-
letamist kodus. Kodus 
hääletamise taotluse saab 
esitada juhul, kui valija 
asub oma elukoha valimis-
ringkonna territooriumil. 

Kodus hääletamine toimub 
ainult 15.-7. oktoobrini kella 
9-20. Valijal tuleb esitada kir-
jalik taotlus kodus hääletami-
se korraldamiseks hiljemalt 17. 
oktoobril kell 14 elukohajärg-
sele Tallinna linnaosavalitsu-

sele. Kodus hääletamiseks tu-
leb saata e-kiri  Haabersti ela-
nikul – Haabersti.elukoht@
tallinnlv.ee; Kesklinna elani-
kul Kesklinn.elukoht@tallinn-
lv.ee; Kristiine elanikul Kristii-
ne.elukoht@tallinnlv.ee; Las-
namäe elanikul Lasnamae.elu-
koht@tallinnlv.ee; Mustamäe 
elanikul Mustamae.elukoht@
tallinnlv.ee; Nõmme elanikul 
Nomme.elukoht@tallinnlv.ee; 
Pirita elanikul Pirita.elukoht@
tallinnlv.ee ning Põhja-Tallin-
na elanikul Pohja.elukoht@tal-
linnlv.ee.

Telefoni teel saab esitada 
taotluse 15. ja 16. oktoobril 
kella 12-20 ning valimispäe-

val, 17. oktoobril kella 9-14. 
Haaberstis helista 640 4815, 
640 4816; Kesklinnas 645 
7855; 645 7850; 645 7854; 
Kristiines 645 7127, 645 7128; 
Lasnamäel 645 7740, 645 
7732; Mustamäel 645 7512, 
645 7515; Nõmmel 645 7318, 
645 7313; Pirital 645 7641 
ja Põhja-Tallinnas 645 7057, 
645 7055. 

Kodus hääletamise taotlu-
ses peab nimetama: valija ni-
me, isikukoodi, aadressi, te-
lefoninumbri ja kodus hääle-
tamise põhjuse. Kui komisjon 
leiab, et taotlus ei ole põhjen-
datud, annab ta sellest teada.

Eelhääletamine  
valija asukohas

Kui valija ei saa tervise või 
muu mõjuva põhjuse tõttu 
hääletada valimisjaoskon-
nas asuvas hääletamis-
ruumis, võib ta taotleda 
hääletamist oma asuko-
has, st oma ajutises 
eluruumis.  

Valija asukohas hääleta-
mist korraldatakse ainult 
11.-14. oktoobrini kella 
9-20. Valija saab oma asu-
kohas hääletada vaid juhul, 
kui ta on varem esitanud 
kirjaliku taotluse. Taotlust 

saab esitada hiljemalt 14. 
oktoobril kell 14 aadressil 
val@tallinnlv.ee. 

Taotluses tuleb märkida 
oma asukohas hääletamise 
taotlemise põhjus, näiteks: 
tervis, kõrge iga,rasked tee-
olud, transpordivõimaluse 
puudumine, muud põhju-
sed, mis takistavad valijat 
asukohast lahkumast. 

Kui komisjon leiab, et 
taotlus ei ole põhjendatud, 
annab ta sellest teada. Asu-
kohas hääletamist korralda-
vad vähemalt kaks jaoskon-
nakomisjoni liiget. 

Hääletamiseks on vaja 
isikut tõendavat dokumen-

ti, sest hääletamisõigus te-
hakse kindlaks isikukoodi 
alusel. 15. ja 16. oktoobril 
kella 12-20 saab hääletada 
ainult elukohajärgse vali-
misringkonna valimisjaos-
kondades. 

See tähendab, et näiteks 
Haabersti linnaosa vali-
ja võib valida endale mee-
lepärase valimisjaoskon-
na rahvastikuregistrijärgse 
elukoha ehk Haabersti va-
limisjaoskondade nimekir-
jast, Mustamäe valija Mus-
tamäe valimisjaoskondade 
nimekirjast.
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"Meie lasteaed oli üks huvi-
line, kes soovis õpperaja 
juurde valgusfoori saada. 
See on lastele põnev õppe-
vahend," ütles Kihnu laste-
aia direktor Eve Kalimulina. 
Linn annab väljavahetatud 
foorid lasteaedadele liikluse 
õpetamiseks.

Kihnu lasteaed on lastele liik-
luse õpetamisel kõvasti vaeva 
näinud. Nüüd soovitakse, et ka 
vanemad peaks õuele kujunda-
tud liikluslinnaku reeglitest kin-
ni – vanemate eeskujul õpivad 
lapsed ju kõige paremini. "Soovi-
me, et kujuneks meid kõiki väär-
tustav ja toetav liikluskultuur," 
lausus Kalimulina. "Tihtipeale 
ei märka me enda ümber teh-
tud muutusi. Paar-kolm nädalat 
kestnud selgitustöö on hakanud 
vilja kandma. Soovime väga, et 
lapsevanemad, kes lapsi lasteae-
da toovad, märkaksid liiklusra-
jale joonistatut ja lapsega koos 
sellest kinni peaksid. Hakkame 
tasapisi vilju maitsma."

Uued foorid loodusele  
sõbralikumad

Liiklust aitab nüüd õpetada ka 
lasteaeda saabunud foor. Tallin-
nas vahetati tänavu kõik vanad 
foorid uute leedtuledega fooride 
vastu,  ja kuna samal ajal luuak-
se lasteaedadesse liikluslinna-
kuid, siis pakub linn neid sinna 
õppevahendiks. 

"Me utiliseerime kõik väljava-
hetatud valgusfoorid, aga kuna 
linn on otsustanud, et neid võib 
jagada ka lasteaedadele ja koo-
lidele õppevahendiks, siis tee-
me seda suurima heameelega," 
rääkis AS Signaal juhatuse esi-
mees Mehis Pass. "Kui kellelgi 
on neist fooridest kasu, anname 
need hea meelega ära." 

Vanad foorid seisavad praegu 
laos ja lasteaiad saavad sealt tasu-
ta endale sobivaid valida. "Need 
valgusfoorid lähevad meie liik-

luslinnakusse üles," ütles Mu-
hu lasteaia majandusjuhata-
ja Natalja Kovaljova. "Meie 
lapsed tulevad kohale jalgsi 
ja jalgrattaga, osal on tõuksid 
– vaja oleks paremini liiklust 
õpetada ja selleks need vanad 
foorid ju ongi." 

Tema kolleeg, õppealaju-
hataja, Žanna Erte täiendas: 
"See valgusfoor on nagu täit-
sa uus, eks peseme puhtaks 
ja paneme  linnakusse üles. 
Direktor ütles, et võtke ko-
he kaks tükki."

Haraka lasteaia majandus-
juhataja Larissa Ložkina oli 
samuti tulnud las-
teaiale valgusfoori 
valima. "Meil ka 
linn joonis õuele 
liikluslinnaku ja 
ma vaatangi prae-
gu, et saaks mõ-
ne parema foori 
lasteaiale. Ma ar-
van, et tuleb võt-
ta see, kus juht-
med küljes, siis 
on hea kohe ära 
ühendada."

Kokku on sel 
hooajal leedfoo-
ride vastu väl-
ja vahetatud 
1272 hõõglam-
biga valgusfoori 72 Tallinna 
ristmikul, mille tulemusel para-
nes nii liiklusohutus kui ka foo-
rivõrgu loodussäästlikkus. "Ära 
sai vahetatud iga viies valgus-
foor," ütles abilinnapea Andrei 
Novikov. "Keskendusime selle-
le, et Tallinn saaks võimalikult 
nüüdisaegsed ja tunduvalt sääst-
likumad foorid. Vaadates prae-
gust elektrihinna tõusu on see 
ka väga mõistlik" 

Kokku läks fooride vaheta-
mine maksma 400 000 eurot.

Sada uut liikluslinnakut
Novikov täpsustas, et foorid 

antakse üle vallasvarana ja las-
teaed peab ise hoolitsema selle 
eest, et leida foorile sobiv koht 

ning 
see üles seada. Foori elektri-
toitega ühendamine on Noviko-
vi sõnul suhteliselt lihtne. "Vara-
sematel aastatel on meie lepin-
gupartner kasutusest maha võe-
tud foorid lihtsalt utiliseerinud 
ja see kohustus on lepingu järgi 
ka tänavu," rääkis ta. "Ent linn 
otsustas olla lepingupartnerile ja 
lasteaedadele ühendavaks lüliks 
ja info vahendajaks."

Augustist alates saab ligi sada 
Tallinna lasteaeda uue  liiklus-
linnaku, et aidata väikestel lin-
lastel õppida ohutult liiklema ja 
kaasliiklejatega arvestama. Sin-
na sobivad foorid nagu valatult.  
"Liiklusreeglite tundmise kõrval 
on väga oluline maast-mada-

last õppida 
ka viisa-
kat ja hoo-
livat käitu-
mist kõigi 
kaasliikle-
jate suhtes," 
lausus Novi-
kov. "Selleks 
on liiklusväl-
jakud vägagi 
sobivad."

Rajatavad 
liikluslinna-
kud arvesta-
vad iga laste-
aia omapära-
ga ja tulevad 
seega erinäo-
lised. Mõnes 

lasteaias on võimalik märgis-
tada vastassuuna liiklusega või 
ringliiklusega tee, teise lasteaia 
õuealale mahub aga terve liik-
lusväljak.

Kihnu lasteaed õpetab lin-
nakus ohutut rattasõitu. "Ole-
me  õpetajatega kokku leppinud 
jalgrattapäevad, mil üks või tei-
ne rühm saab lastele liiklust õpe-
tada," selgitas juhataja. "Soovi-
me, et lapsed saaksid jalgratas-
tel ohutult sõita. Meil on ju 12 
rühma ja väga palju lapsi."

Tallinnas on 125 lasteaeda, 
millest liiklusõpperajad saab li-
gi sada.

Põhjalikult uuendatud villa 
Kotzebue tänaval avab lin-
narahvale Kalamaja muu-
seumina uksed 25. 
septembril. 

Muuseumiks kujundatud 
hoone igas ruumis leidub vii-
teid nii maja kui ka kogu Ka-
lamaja varasematele perioodi-
dele. Kasutatud on kohalikke 
ehedaid materjale, ajalooliste 
hoonete detaile ja fotosid, sa-
muti muuseumi kogumiskam-
paania käigus laekunud anne-
tusi. Sisekujunduse on teinud 
Andres Labi ja Janno Roos 
Ruumilaborist.

Muuseumi väliala on kujun-
datud kohtumis- ja suhtluspai-
gaks nii muuseumi külastaja-
tele kui ka kohaliku kogukon-
na rahvale. Fassaadi ja välialad 
kujundas arhitekt Helle-Triin 
Hansumäe. 

Kunagi elamuks ehitatud 
hoone sisemus on põhjalikult 
uuendatud,  säilinud sisekujun-
duselemendid taastatud. Raja-
tud on uus moodne  ventilat-
sioonisüsteem. Seinad on nii 
seest kui ka väljast  lumival-
ged. Teise korruse põrandate-
le on asukohanimest inspiree-
rituna paigaldatud kalasaba-
parkett ning ka esimese kor-
ruse kivipõrand laotud kala-
sabamustrisse. Esimest ja teist 
korrust ühendab majas ainsana 
säilinud algupärane puutrepp 
koos piirde ja trepikäsipuuga. 
Maja siseustele ja piiretele on 
joonistatud Kalamaja miljöö-

väärtuslike majade uksed ja 
trepikäsipuud: ära võib tunda 
Salme 12, Salme 25, Linda 9 
ja Tööstuse 23 omad. 

Kotzebue 16 on üks vähe-
seid funkstiilis hooneid, mis 
1930. aastatel Kalamaja piir-
konda kerkis, ning pea ainus, 
mis linnaosas ka säilinud. Hoo-
ne valmis aastal 1934 arhi-
tekt Herbert Johansoni pro-
jekti järgi, Tehnikaülikooli me-
haanikaprofessori Hans Ein-
bergi pere jõudis seal elada 
kümme aastat. Pärast 1944. 
aasta märtsipommitamist ja 
põlengut sai Valgest Luigest 
kööktubasid  tihedalt täis pi-
kitud elamu seitsmele perele, 
elati isegi garaažis. "Ühe ak-
naga ruumi pidid ära mahtu-
ma pliit-ahi, kraanikauss, raa-
maturiiul, kapid ja kahepeale 
vaid üks voodi. Esimesel kor-
rusel asus ühistualett, keld-
ris aga pesuköök," meenutas 
Kalamaja muuseumile jaga-
tud mälestustes maja kunagi-
ne elanik.

1985. aastast võeti hoone 
kasutusele eri muuseumitena. 

Hoone renoveerisid AS 
EVIKO ja EVIKO Inseneribü-
roo, projekteeris Eesti Ehitus-
projekt, konstrueeris Insene-
ribüroo Jaan Mõttus. Fassaa-
di ja välialad projekteeris ar-
hitekt Helle-Triin Hansumäe 
ning sisekujunduse loojad on 
Ruumilabor OÜ-st Andres La-
bi ja Janno Roos. Muuseumi-
maja graafilise disaini kujun-
das OÜ Refleks.

Valge Luige villas avab 
uksed Kalamaja muuseum

Praegu seisavad vanad foorid laoplatsil suures hunnikus.

Sadakond lasteaeda saab endale liikluslinnaku, fotol Muinasjutu laste-
aia liiklusväljak.

Kui elad linnapiiri taga, maksab 
tellimus 2.20 kuus

Pealinn ilmub esmaspäeviti 

Lehte saad tellida kirjakanda kaudu, 
postkontorist või postipunktist 

Telli Tallinnas

TASUTA koju!

Järjekordsed lasteaiatöötajad endale sobivat foori ära viimas. 3 x Mats Õun

Lasteaiad hakkavad vanade 
fooride abil liiklust õpetama
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"Meil on suhteliselt uus kor-
termaja ja elanikel oli soov, et 
maja taga peaks olema koht, 
kus olla, istuda ja miks mit-
te ka kasvatada midagi, mida 
võiks suhu panna," ütles Kala-
maja kogukonna ürdiaia eest-
vedaja, maastikuarhitekt Maali 
Roomet-Allese. "Kui uude maj-
ja kolisime, olid kohe esimesel 
aastal kõik rõdud ja terrassid 
täidetud maasikate ja lillede-
ga, ülemistelt korrustelt rippu-
sid alla suured punased toma-
tid. Ja siis otsustatigi seda kas-
vatamist laiendada ka 
väiksesse hoovi." 

Linna poolt 
tegeleb kogu-
konnaaeda-
dega lin-
naaiandu-
se projek-
tijuht Ma-
ria  Der-
lõš. Tema 
sõnul eri-
neb Kalama-
ja aed  teistest 
kogukonnaaeda-
dest just selle poo-
lest, et see sündis ühe maja 
elanike algatusel. "Suurt tähe-
lepanu pööratakse seal lastele, 
et õpetada neile, kuidas taime-
de eest hoolitseda," ütles Derlõš. 

Roomet-Allese ütles, et kogu-
konnaaeda rajades peaks mõtle-
ma pikemalt  kui ainult esime-
se aasta peale. "Alustada tasuks 
vaikselt ja väikselt," rääkis ta. 
"Selle töö võiks jagada aasta-

te peale etappideks, nii et en-
dal jõud üle käiks ja oleks kõi-
gile rõõmu. Tegelikult on aia-
pidamine suur töö. Kui esime-
se aastaga kõik valmis teha, siis 
pole tulevikus enam ootusrõõ-
mu ka. Selle peale võiks mõel-
da, kui hakata uut kogukonna-
aeda rajama. Meie olemegi nii 
teinud – pidanud silmas pike-
mat perspektiivi, et ühistege-
mise rõõmu jätkuks aastateks." 

Piparmünt ja rabarber
Kalamaja aias kasvasid au-

gusti lõpus veel peenral maa-
sikad. "Need on kuumaasikad, 
mis annavad kogu aeg saaki," 
selgitas  majaelanik Anu. "Meil 
kasvas siin suve jooksul ka iga-
suguseid maitsetaimi – pipar-
münt, meliss, iisop, murulauk ja 

muidugi kõigi lemmik rabar-
ber. Kes tahab, saab 

rabarbrivarre kaa-
sa võtta ja teha 

kooki või kis-
selli. Kui ra-
barbrit ko-
gu aeg õi-
gesti taga-
si lõigata 
ja kasuta-
da, saab se-

da sügiseni 
peenralt võt-

ta. Lapsed istu-
tasid siia ka lilla-

de õitega võõrasema-
sid, põhiliselt on peenras aga 

maitsetaimed." 
Ürdiaed rajati istutuskasti-

desse. "Rajasime siia kõrged 
peenrad, et oleks mugav istuta-
da ja ka saaki koristada," rää-
kis Anu. "Istutuskasti ääred on 
laiad, seal saab isegi istuda ja 
maasikaid korjata ning süüa. 
Kõike saab kasti ääre pealt kor-
jata, ei pea peenra sisse roni-

Vilja kandvad kogukonnaaiad 
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ma, et midagi kätte saada. Kui 
on väga laiad istutuskastid ja 
kitsas äär, siis kiputakse sinna 
kõrgele istutusalale sisse mine-
ma, trambitakse taimed ära. Siin 
seda probleemi ei ole. Igalt poolt 
pääseb ligi ja selle kõige kesk-
misema maasika saab ka ilusti 
kätte. Lastel on samuti hea siin 
toimetada." 

Kalamaja  puitfassaadiga ma-
ja moodne arhitektuur ja kõrgete 
kastidega ürdiaed sobivad oma-
vahel oivaliselt kokku.  Uus ma-
ja, hallid ja mustad toonid, ja ko-
gukonnaaia kujunduski on läh-
tunud sellest. Nii haakub ole-
masoleva arhitektuuriga ka las-
te mänguväljak – miski  siin ei 
mõju võõrkehana. 

Igal peenral oma vastutaja
Kogukonnaaias ongi tavali-

selt tõstetud istutuskastid, mil-
le mõõdud umbes meeter korda 
meeter. Ja iga peenrakasti hool-
duse eest vastutab kindel inime-
ne või perekond või seltskond. 
"Kui pole aega väga tihti taimi 
hooldamas käia, võib istutada 
midagi vähenõudlikumat, näi-
teks piparmünti või muid mait-
setaimi," lausus Derlõš. "Kas-
vatada võib ka lehtkapsast. Kui 
tahetakse väga kiirelt saaki saa-
da, tasub soovitada redist. On 
aga ka neid, kes kasvatavad 
porgandeid, tomateid ja kurke 
– viimased kaks vajavad siiski 
palju rohkem hoolt. Väga pal-
ju kasvatatakse kõrvitsaid, mis 
suurt hoolitsemist ei vaja, ja 
saak on neil täitsa hea. Ka ilu-
taimi kasvatatakse, selles mõt-
tes on pilt hästi kirju. Peenar-
del on saialilled, päevalilled, la-
vendlid. On ka peete, kaalikaid, 
isegi kartulit. Kõike seda saab 
linnas kasvatada. Kogukonna-
aiad annavad suure panuse ka 
linna loodusele. Eri taimed pa-
kuvad tolmeldajatele võimalust 
tegutseda, putukad leiavad selle 

koha, ja sealt 
edasi linnud. 
See on terve 
väike ökosüs-
teem, terve ro-
hevõrgustik."

Järgmisel 
aastal soovivad 
Kalamaja aia ra-
jajad istutusala 
laiendada, ehita-
da uusi istutus-
kaste ja tööriis-
takuuri. "Linnal 
on plaanis Vana-
Kalamaja täna-
vat uuendada," 
rääkis Roomet-
Allese. "Seejä-
rel saame oma 
tegevuse ka ma-
ja ette tänavale 
viia ning kogu-
konnaaia uue 
tänavaga ühen-
dada. Praegu 
tegutseme ai-
nult maja ta-
ga, aga ka maja 
ette saab pan-
na istutuskas-
te ja tünne, kus 
kasvatada iga-
suguseid taimi. 
Oleme mõelnud 
rippuvate her-
neste peale, ja 
miks ei võiks 
maja ees täna-
val kasvada ka 
kõrvitsad ja suvi-
kõrvitsad. Need 
juhatavad omal 
kombel ka teed 
maja taga asu-
va kogukonna-
aia juurde." 

Kalamaja aia loojad loodavad, 
et eeskuju haarab kaasa ka tei-
si Vana-Kalamaja tänava elanik-
ke. "Kui on oma õuega korter-
maja, kus naabrid ühisest tege-
vusest huvitatud, siis võiks igal 

pool Kala-
majas olla niisugused väiksed 
istutusalad," leidis Anu. "Niisu-
guseid mikroaedu võiksid raja-
da siin kõik korteriühistud. See 
ei ole keeruline."

Derlõš nentis, et ühine tai-
mede kasvatamine linnas on 

Kalamaja kogukonna ürdiaia eestvedaja 
Maali Roomet-Allese on ise maastikuarhi-
tekt. Naljakas küll, kuid kummalisel kombel 
polnud Kalamajas enne tänavust suve üh-
tegi kogukonnaaeda – esimene neist sün-
dis tänu kolme aktiivse majaelaniku eest-
vedamisele. 

Maali Roomet-Allese näitab uue kodumaja taha rajatud koduaeda, kust tänu õigele hoolitsusele saab värskeid rabarbereid ka sügisel. Albert Truuväärt

Laste istuta-

tud võõras-

emad Kalama-

ja uues aias.

Albert Truuväärt

Kohalikud 

eestvedajad 

Kopli 93 juures 

vanadele eu-

roalustele istu-

tuskaste raja-

mas.
Ilja Matusihis

Kogukonna-
aiad on Põhja-
Tallinnas po-
pid, pildil päe-
valilled Pelgu-
aia.
Albert Truuväärt

Aias  
õpetatakse  

näiteks komposti-
mist, istutamist, 

seemnete korjamist 
ja hoidiste  
tegemist.

Ivo Karlep
ivo.karlep@ 
tallinnlv.ee

Kuidas luua oma linnaaeda?

• Keskkonna- ja kommunaal-
amet jagab toetust kogukon-
naaia rajamiseks. Rohkem in-
fot leiab https://www.tallinn.
ee/est/keskkond/Linnaaian-
duse-valdkonna-toetami-
ne%20

• Taotlus esitatakse iseteeninduskesk-
konna kaudu. Oodatud on taotlused 
nii olemasolevate kogukonnaaedade 
arendamiseks kui ka uute rajamiseks.

• Linna toetust saab kasutada mater-
jalide, vahendite, tööriistade ja inven-
tari soetamiseks, samuti töötubade, 
talgute jm toetavate sündmuste läbi-
viimiseks.

• Üldiselt saab kogukonnaaedu rajada 
linnamaale, mille kasutamiseks tuleb 
taotleda luba linnaosavalitsuselt või  

linnaasutuselt. Iga uue kogu-
konnaaia rajamiseks tasub 
pöörduda linnaaianduse 
projektijuhi poole tel 640 
4714 või 640 4562. Projekti-

juht aitab leida sobiva maatüki 
ning valmistada ette uue kogu-

konnaaia rajamiseks vajalikud doku-
mendid ja taotlused. Kohalikud elani-
kud, nt mõni MTÜ ja linn sõlmivad 
tähtajatu maa kasutamise lepingu ja 
eestvedajad kohustuvad seda kasu-
tama taimede kasvatamiseks ja kor-
ras hoidma. 

• Samuti on olemasolevad kogukonna-
aiad avatud rohenäppudele, kes soo-
vivad tegevusega liituda. Regulaar-
selt korraldatakse aiapidajatele semi-
nare ja töötubasid.
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TEATED DETAILPLANEERINGUTEST

02.09.2021 toimus Tallinna 
Kesklinna Valitsuses A. Adam-
soni tn 10 kinnistu detailpla-
neeringu avalik arutelu.
Arutelust võtsid osa huvitatud 
isiku esindaja, detailplaneeringu 
koostajad, A. Adamsoni tn 3 
korteriühistu esindaja, Jakob 
Westholmi Gümnaasiumi esin-
dajad ja linnaosa valitsuse 
ametnikud. Linnaosa valitsuse 
ametnik tutvustas lühidalt de-
tailplaneeringut ning selle osas 
A. Adamsoni tn 3 korteriühistult 
laekunud vastuväidet. Korteri-

ühistu ei ole nõus, et A. Adam-
soni tn 10 kinnistule kavandata-
va hoone kõrgus maapinnast 
saab olema 13,3 meetrit, kuna 
sellisel kujul ületab uus hoone 
samas asunud lammutatud 
hoone kõrgust, blokeerib A. 
Adamsoni tn 3 hoone ülemiste 
korruste vaate, vähendab päe-
vavalgust ning seega ka  korte-
riomandite väärtust. Huvitatud 
isiku esindaja selgitas, et A. 
Adamsoni tn 10 kinnistu detail-
planeeringus planeeritud uus 
hoone on oluliselt madalam, kui 

samale asukohale varem pla-
neeritud hoonestus. Uue hoone 
suurim lubatud katuseharja kõr-
gus on sarnane A. Adamsoni tn 
3 hoone katuseharja kõrgusega 
ning katuseräästa kõrguse ka-
vandmisel on lähtutud A. Adam-
soni tn 3 hoone vintskappide 
alumise serva kõrgusest. Seega 
ei ole ette näha insolatsioonitin-
gimuste muutusi A. Adamsoni tn 
3 hoones asuvates eluruumides. 
Vastuväite esitaja, Adamsoni tn 
3 korteriühistu, jäi oma vastu-
väite juurde. Detailplaneeringu 

edasise menetlusega tegeleb 
Tallinna Linnaplaneerimise 
Amet.

Pirita Linnaosa Valitsus  
teatab, et
Kloostrimetsa tee 70b ja 70c  
kinnistute detailplaneeringu ja 
keskkonnamõju strateegilise 
hindamise aruande avaliku väl-
japaneku tulemusi tutvustav 
arutelu toimus 24.08.2021 Piri-
ta Linnaosa Valitsuse ruumides. 
Arutelul osalesid KSH ja detail-
planeeringu koostaja, Tallinna 

Linnaplaneerimise Ameti, Tallin-
na Keskkonna- ja Kommunaal-
ameti, Pirita Linnaosakogu,  lin-
naosa valitsuse ja huvitatud isi-
ku esindaja ning linnaosa elani-
kud. Arutelul käsitleti detailpla-
neeringu kohta esitatud 
ettepanekuid, eriarvamusi ja 
vastuväiteid ning nende võima-
likku lahenduskäiku. Vastuväi-
dete esitajad oma varem  kirjali-
kult esitatud seisukohti ei muut-
nud. Tallinna Linnaplaneerimise 
Amet jätkab edasi detailplanee-
ringu menetlemist.

www.pealinn.ee
VÄRSKEID UUDISEID
LOE IGA PÄEV

järjest enam leviv komme. 
"Inimestele meeldib tege-
leda söögitaimede kasvata-
misega. Meil on linnas tul-
nud kogukonnaaedu kogu 
aeg juurde, ka sel aastal," 
märkis ta.

Seltskondlik läbikäimine 
peenarde rajamisel ja nen-
de eest hoolitsemisel, samuti 
igasugused sündmused aias 
loovad ühise pere tunde ja 
liidavad ka eri keeli kõnele-
vaid inimesi. Nüüd on igas 
linnaosas vähemalt üks ko-
gukonnaaed, linnas on neid 
kokku 21. Kesklinnas ja Põh-
ja-Tallinnas on kummaski 
viis aeda, Haaberstis ja Kris-
tiines tekkis sel aastal esi-
mene kogukonnaaed, Nõm-
mel juba teine. Mustamäel 
on veel teinegi aed, Lasna-
mäel on neid neli ja Pirital 
üks. "Ka Nõmme või Pirita 
ei koosne vaid väikestest ma-
jadest, millel on oma hoov," 
ütles Derlõš. "Seal leidub ka 
suuremaid kortermaju, mil-
le asukad tahaksid samuti 
midagi kasvatada ja ühiselt 
tegutseda." 

Kord aastas on kõigil 
huvilistel võimalik taotle-
da toetust, et kogukonna-
aed püsti panna. "Igal aas-
tal on neid lisandunud," kin-
nitas Derlõš.

Huvilised on rajanud ae-
du ka linna abita. Derlõš tõi 
välja Eesti kaasaegse kunsti 
muuseumi ürdiaia, mis asub 
Kultuurikatla juures. "Seal 
on kunstnike ja loovinimes-
te kollektiiv, kes koos toime-
tavad – hea võimalus ühiselt 
näpud mulda torgata."

Eesti kommete õpetaja
Linna kogukonnaaeda-

des võib kohata iga ala inime-
si, paljud neist välismaa juur-
tega. "Just Mustamäel koh-
tab uusi sisserändajaid, kes 
aiatöö kaudu õpivad tund-
ma kohalikku elu ja tava-
sid. Nii saavad nad paremi-
ni suhelda ja keelt harjuta-
da," lausus Derlõš.  

Lasnamäel tegutseb ae-
dades nii eesti- kui ka ve-
nekeelseid inimesi, kes ei 
käi seal mitte ainult peen-
raid rohimas, vaid regulaar-
selt koos aega veetmas ning 
ühisüritusi korraldamas. Li-
saks talgutele  tehakse pea 
iga nädal midagi kasulik-
ku, õpitakse uusi asju, näi-
teks  õigesti kompostimist. 
Mõni kogenum inimene kut-
sutakse rääkima ja näitama 
istutamist, seemnete korja-
mist, hoidiste tegemist ja ko-
du kaunistamist. Neljas aias 
on toimunud ka aianduste-
raapia eakamatele inimes-
tele. Sinna püütakse haa-
rata neidki, kes ei käi eriti 
väljas. Koroona ajal on eri-
ti tähtis korraldada üritusi 
vabas õhus. 

Tallinnas tegeleb prae-
gu linnaaiandusega ligi 700 
inimest 
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Tasuta trennid  
Tondiraba pargis
Hiljuti avatud Tondiraba pargis toimu-
vad sel sügisel ratta- ja rulatreeningud 
ja saab õppida parki paigutatud trena-
žööride kasutamist. Ratta- ja rulatren-
nid toimuvad 31. oktoobrini. Reedeti 
kell 16-17.30 tõukeratta street style 
sõitmise treening, laupäeviti kl 14-
15.30 pumptrack’i töötuba, pühapäevi-
ti kl 14-15.30 tõukerattas/rula/BMX’i 
park style sõitmise treening. Pühapäe-
viti tutvustab Tondiraba parki paiguta-
tud trenažööre Eesti üks tuntumaid 
kulturiste ja treener Ott Kiivikas. Tree-
ningud toimuvad korvpalliväljaku kõr-
val jõuvälilinnakus.

 

Seenioride filmi- 
klubis algas uus 
hooaeg
Väga populaarseks saanud, kolme lin-
naosa koostöös korraldatava filmiklubi 
kinoseansid vähamalt 60-aastastele 
toimuvad kaks korda kuus Coca-Cola 
Plaza kinos (Hobujaama 5). Kinokülas-
tajal tuleb esitada  vaktsineerimiskuuri 
läbimise tõend, haiguse läbipõdemise 
tõend või kuni 72 tundi enne üritusele 
sisenemist tehtud negatiivne PCR (ko-
roona) test. Küsimuste korral pöördu-
da Põhja-Tallinna valitsusse (tel 645 
7001, Kesklinna valitsusse (tel  645 
7200) või Kristiine linnaosa valitsusse 
(tel 645 7100). 28. septembril näida-
takse uut Eesti filmi "Vee peal".

 

Noortekirjanduse 
päev kesk- 
raamatukogus
21. septembril korraldab keskraamatu-
kogu veebis eesti noortekirjanduse 
päeva "Mina loen, aga sina?". Üritus on 
suunatud eelkõige vene keelt kõnele-
vatele noortele, aga toimub eesti kee-
les ja osalema on oodatud kõik huvili-
sed. Üritusel esinevad kirjandusteadla-
ne ja -terapeut Berit Kaschan, Eesti 
kirjanduse uurija Jaanika Palm, kirjanik 
Sass Henno, kirjanik ja tõlkija Jelena 
Skulskaja. Osavõtt on tasuta. Loengu-
tesse ja töötubadesse eelregistreeri-
mine vko@tln.lib.ee, otseülekannet 
päevast saab jälgida raamatukogu 
Youtube’i kanalis.

VÄÄRIKATE ÜLIKOOL OOTAB LOENGUTESSE

Tartu Ülikooli väärikate ülikool alustas taas eestikeelsete auditooriumiloengutega Tal-
linnas, oodatud on nii varasemad osalejad kui ka uued huvilised vanuses 60 ja enam. 
Järgmine loeng viiakse läbi 12. oktoobril, mil psühholoog, kirjanik ja koolitaja Toivo Nii-
berg räägib teemal "Õnnelikkuse 21 allikat".  Rohkem infot sügissemestrist leiab vee-
bilehelt ut.ee/vaarikate-ulikool/tallinn. Kuna osalejate arv on piiratud, on vajalik eelre-
gistreerimine. Osalejad peavad tõendama oma nakkusohutust kehtiva tervisetõendi-
ga, kaasas peab olema ka isikut tõendav dokument. Lisateave ja registreerimine Ene 
Teemäe, tel 737 6600, 5305 7310, ene.teemae@ut.ee.

Minu  
TALLINN

Pargis jalutaja võiks  
vedeleva kohvitopsi  
üles korjata

Kirjandusteadlane Maarja Vaino

Peaksime tunnetama Tallinna oma kodulinnana, mitte vaid 
kohana, kus tööl käime. Avalik ruum peaks muutuma 
kõigi asjaks. Tammsaare pargist läbi jalutaja võiks 
näiteks mahavisatud kohvitopsi üles tõsta ja prügi-
kasti visata! Minu unistus on, et kultuurikihistused 
oleks Tallinnas nähtaval kohal. Üheksakümnen-
dad tõid aga avalikku linnaruumi ohtralt suure-
mahulisi reklaame ja tuntud brändide nimesid, 
reklaam domineerib linnas praegugi. Turunduse 
kõrval võiksid hingele ja vaimule suunatud märgid 
rohkem silma paista. Linn ei pea olema väga asine! 
Käidavamates paikades võiks tänavanäitusi ja olu-
liste inimeste monumente rohkem kohata. Nüüd, kui 
Tallinn sai ka rohelise pealinna tiitli, tuleks vältida hal-
bu valikuid, nagu näiteks mõne puudeallee raiet. Linna 
kopsud peavad säilima, et linnaruumis oleks hea liiku-
da ja kerge hingata. 

• Tallinnast saab 2023. aastal Euroopa roheline pealinn ning hiljuti arutati linna tulevikku ka visioonikonverentsil. 
Pealinn uuris, milline võiks olla meie kodulinn mõnekümne aasta pärast.

STRANDBERG: Tulevikus pole  
parklaid kortermajade juurde vaja

Lapsed vajavad  
rohkem  
jalgrattakoolitust

Haus Galerii eestvedaja 
Piia Ausman 

Tallinn on minu arvates ju-
ba ajalooliselt igati roheli-
ne linn. Seda tuleks hoida. 
Häid näiteid on ka uutest 
rohealadest. Reidi tee on 
mitmekülgne, tore ja hästi läbi 
mõeldud! Kopli liinid on hea lin-
nale merele avamise näide. Nobless-
neri kandist on saanud mõnus miljöö-
väärtuslik kunstipärane keskkond. 
Parkide osakaalu võiks muidugi veelgi 
suurendada. Uusi elurajoone rajades 

tuleks kindlasti ka puudele-põõsastele 
ruumi jätta. Soovin, et 

kesklinnaski kõrghoo-
nete vahele haljas-

tuseks rohkem 
maad jaguks. 

Vastasel juhul 
tekib sinna 
väike kivikõrb. 
Lastele ja 
noortele oleks 

vaja süsteem-
set jalgratta-

koolitust. Jalgrat-
turid peaksid õppi-

ma tajuma liiklust jala-
käija ja autojuhi pilgu läbi ning vastupi-
di. Eri harjumuste ja vahenditega 
liiklejad peaksid õppima ka teiste vaa-
tepunkti nägema. 

Peaksime olema  
rohkem kultuursed 
ehk viisakad

Organist, helilooja ja muusikapeda-
goog Andres Uibo 
 
Kõige aluseks on kultuur. Sageli mõtle-
me kultuuri all näiteks muusikategemist 
või filmis näitlemist, kuid tegelikult on 
kultuur ka igapäevane viisakus. Tu-
levikuski on tähtis, kuidas me 
avalikus ruumis käitume ja kui 
sõbralikud üksteise vastu ole-
me. Loodushoid on samuti kul-
tuur. Kui kultuuri pole, visatak-
se suitsukonid tänavale või 
viiakse prahti metsa alla. Kui mi-
nu teha oleks, tõstaksin kultuuri-
ministri riigis kõige kõrgemaks mi-

nistriks! Tähtis on, et lapsed juba vara-
kult leiaksid üles oma huviala, et tegele-
da näiteks joonistamisega või käia muu-
sikatundides. Kultuuriharrastus aga east 
ei küsi – tean paljusid välisriikide saat-
kondade töötajaid, kes Tallinnas veel 
viiekümneselt ja üle selle pilli õppimas 
käivad. Kes hindab kultuuri, head kirjan-

dust ja filmi, ei riku 
ümbritsevat 

keskkonda 
kunagi. 

See on 
kõige 
suurem 
väär-
tus!

Suvel muutub as-
falt juba nii kuumaks, 
et sellel võib muna 
praadida
Poliitik ja materjaliteadla-
ne Marek Strandberg

Narva maantee ja tei-
sedki suuremad 
maanteed võiks tule-
vikus haljastada. Sel 
suvel mõõtsin Narva 
maanteel kuumaga as-
faldi temperatuuriks 92 
kraadi. Seal oleks võinud mu-
na praadida! Haljastus aitab kuumalai-
netega kõige odavamalt toime tulla. 
Olen märganud, et linn on planeerin-
guid kiirendanud, mis tähendab kiire-
mat elukeskkonna arengut ja ehitust. 

Samas poleks minu arvates parkimis-
kohti uute kortermajade lähedusse tu-
levikus üldse tarvis. Miks peab inimene 
elama koos autoga? Paljudes linnades, 
ka näiteks Soomes, pargivad inimesed 
üha enam oma autosid kodust eemal 

parklates, kus on ka laadijad jmt. 
See on planeerimise küsimus, 

kuhu uusi mitmekorruselisi 
parkimismaju võiks juurde ra-
jada. Auto võib olla maja juu-
res hajaasustuspiirkonnas, 
kuid miks ilmtingimata tihe-

asustusega ala elamute juu-
res? Linnas on targem tööle 

sõita ühistranspordiga või jalgrat-
taga! Loomulikult on kohti ja olukordi, 

kus auto on vajalik. Kuid ka jalgrattaga 
saab sõita aasta läbi, kui tahtmist on. 
Vaja on mugavaid vihma- ja külma-
kindlaid riideid, mis sobivad nii ülikon-
na kui ka kleidi peale.

26. septembrini kestvatel rahvus-
kultuuride päevadel saab osaleda 
eri rahvuste kombeid tutvustava-
tes tasuta õpitubades, külastada 
näitusi ja kino, kuulata kontserte 
ning tutvuda Tallinnas elavate vä-
hemusrahvuste kultuuriga. 

Abilinnapea Vadim Belobrovtsevi sõ-
nul on rahvuskultuuride päevad kujune-
nud oodatud sündmuseks linna igasügi-
seses kultuuriprogrammis. "Tallinn on 
koduks ligi saja eri rahvuse esindajate-
le. Sestap on kodulinna rahvusliku mit-
mekesisuse tähistamiseks hea tulla vä-
hemasti kord aastas kokku ning üksteise 
tavadega mitmete muusikaliste etteaste-
te, töötubade ja toidulaada kaudu tutta-

vaks saada," ütles ta. "Tegevust ja avas-
tamisrõõmu jagub festivalil nii suurtele 
kui väikestele."

Kontserdid pakuvad kuulamist-vaata-
mist nii klassikalise, rahvamuusika kui 

ka estraadimuusika austajatele. Kontser-
did toimuvad Vene kultuurikeskuses, Tal-
linna rahvaülikoolis ja Raekoja platsil. 

Keelekohvikutes avastatakse eesti 
keele olemuse, päritolu ja keele ku-

junemise nüansse. Eraldi keelekoh-
vik on pühendatud võro keelele, mil-
le käigus on hea võimalus sünnipäras-
te võrokestega maailma asju arutada. 
Keskraamatukogu pakub üldharidus-
koolide klassidele õpitube, lugemis-
nurki ja tutvumistunde rahvuskultuu-
ride teemadel. 

24. septembril tähistatakse rahvus-
vähemuste päeva, millega meenutatak-
se Eesti rahvuste foorumi esmakordset 
kogunemist 1988. aastal.

Festival lõpeb 26. septembril koori-
kontserdiga "Koos elame – koos laula-
me" Vene Kultuurikeskuses.

Vaata kava https://www.tallinn.ee/
kultuur/g29973

Rahvuskultuuride päevad kutsuvad kontserdile ja keelekohvikusse
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