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Turvakeskuse toanurgas le-
bab kott-tool, mis sai sinna too-
dud alles päev tagasi. Siis ilmus 
ukse taha üks alaealine ema, 
kel ei olnud kuskile minna. 
Neiu oli kolm päeva sööma-
ta ja magamata. "Päeva jook-
sul uurisime, kus ta saaks öö-
maja ja mis me edasi teeme," 
ütles turvakeskuse psühholoog 
Siim Sander Rooba. 

Kõnealune noor ema on vä-
ga traumaatilises olukorras ehk 
laps on saanud lapse ja kool 
on pooleli jäänud, "Meie töö 
algabki sellest, et teeme kind-
laks, mida noor vajab. Vaja-
dusel muretsema talle ka tu-
giisiku, kes aitab tal end üles 
ehitada," rääkis turvakeskuse 
arenduse ja ennetuse koordi-
naator Pirkko Runnel. "Tur-
vakodu on ajutine, tegelikult 
oleks vaja pakkuda elukohta 
pikemaks ajaks, samuti toeta-
tud elu, et noor suudaks ise-
seisvuda."

Üha rohkem tuleb spetsialis-
tidel tegeleda ka tavalistes pe-
redes elavate teismeliste vaim-
sete muredega. "Kevadest va-
jab lastekaitsjate ja meie Nõm-
me tee keskuse abi rohkelt ko-
roonakriisi käes kannatanud 
teismelisi, keda ei saa enam 
kodunt välja ning keda vae-
vavad depressioon, ärevus ja 
õpiraskused. Arvukalt on ol-
nud suitsiidikatsed," selgitas 
Runnel, kuidas sündis mõte 
noorte tugiprogrammi loomi-
seks. "Tallinnas on lastekait-
setöötajaid umbes 75 ning iga-
ühel neist tuleb tegeleda 20-30, 
osal koguni 60 hädas lapsega. 

Lisaks selgus, et paljud laste-
kaitsetöötajad tegelevad 3-5 
teismelisega, keda vaevavad 
üksildus, depressiivsus, kap-
seldumine ja ärevus. Nõnda 
panime pead kokku ja aruta-
sime, mida saaks kohe ära te-
ha. Mida need lapsed enim va-
jaksid? Kuidas neid aktiveerida 
ja nendega kontakt saavutada? 
Mõtlesime neile pakkuda teraa-
piat, huvitegevust, tööprakti-
kat, õpiabi ja tugiisikut, kõi-
ke seda omavahel kombinee-
rides saame noori ja lapsi oma 
pilootprogrammi toel aidata." 

Noored täiskasvanud  
kõrvale jäetud

Tugiprogamm alustas tege-
vust juunis ning nüüd saab abi 
30 noort. "Praegu on tegu aas-
ta lõpuni kestva ja linna rahas-
tatava pilootprojektiga, mille 
raames saame määrata hinna 
ja panna paika noorte vajadu-
sed," selgitas Rull. "Sel aastal 
saame abi pakkuda veel 60-70 
noorele ning järgmisel aastal – 
kui rahastus jätkub – kokku 
150-200 noorele koos perega." 

Rooba sõnul vajavad hädas 
noored järjepidevat tuge. "See 
ei ole kiirabi, et maksame liht-
salt ühe trenni kinni," lausus 
ta. "Seni abi saanutega hoia-
me jätkuvalt kontakti, vaada-
tes, mis hetkel ja millist abi 
noor vajab."

"Sisuliselt asendame palju-
dele noortele nende vanemaid, 
kuna ema-isa ei suuda pakku-
da motivatsiooni, et noor ene-
seteostusega tegeleks. Nad ei 
suuda noort trennis käima suu-
nata ega toeta õppimises jms," 
lisas Rull. "Kui noor siia tuleb 
ja tal on kõht tühi, pakume 
alustuseks süüa. Sealt liigume 
edasi tema järgmiste vajaduste 
juurde, et iseseisvuda suudaks 
ka need noored, kel pole võr-
gustikku ega toetavat peret."

TÖÖTERAAPIAST ÕPIABINI: Aitame  
katkise hingega noortel uut elu alustada

Siim Sander Rooba, Mari Rulli ja Pirkko Runneli sõnul on olukorras, kus vaimsete muredega on kimpus üha enam noori, uus projekt eriti oluline. Albert Truuväärt

"Sisuliselt asendame paljudele noortele nende vane-
maid, kuna ema-isa ei suuda nendega toime tulla ega 
toeta näiteks õppimises," rääkis noortele toeks olev Ma-
ri Rull. "Kui noor meie juurde tuleb ja tal on kõht tühi, pa-
kume alustuseks süüa. Sealt liigume edasi järgmiste va-
jaduste juurde, et iseseisvuda suudaks ka toetava pere-
ta noor." Selleks pakub Tallinna laste turvakeskus hoole-
ta noortele nüüd uudset tugiprogrammi.

Tallinn otsib 
jõulukuuske

Kesklinna valitsus otsib Rae-
koja platsile esinduslikku jõu-
lukuuske. Kuusk püstitatakse 
novembri keskpaiku ja seejä-
rel algavad ettevalmistused 
jõuluturu avamiseks. Linna-
osavalitsus ootab jõulukuuse 
pakkumisi koos fotoga 31. ok-
toobrini e-aadressile kylly.an-
nus@tallinnlv.ee. Kuusk peab 
olema vähemalt 15 m kõrge, 
kahar ja ühtlaselt tihe, kasva-
ma ligipääsetavas kohas mitte 
kaugemal kui 150 km Tallin-
nast. Puu lähedal ei tohi olla 
elektriliine, mis takistavad 
kraana tööd. Pakkujaks võib 
olla maaomanik või tema 
esindaja.

 

Mustamäel  
valmis spordi- 
ja mänguväljak

Akadeemia tee 30a avati uus 
multifunktsionaalne spordi- ja 
mänguväljak, selle inventar 
sobib kasutamiseks igas eas 
huvilistele olenemata võime-
test. Loodud on võimalused 
eri pallimängudeks, turnimi-
seks ja jõuharjutuste tegemi-
seks. Pallimängude harrasta-
miseks ehitati 12x24 m suuru-
ne multispordiväljak, mis on 
piiratud 5 m kõrguse pallipüü-
devõrguga. Suurt rõhku pandi 
turvalisusele: spordi- ja män-
guväljak on eraldatud ümbrit-
sevatest autoteedest ja park-
last haljastusega. Ehituse le-
pinguline maksumus oli 334 
200 eurot.

 

Bastionide 
vööndis paran-
dati vaateid 

Vanalinna bastionide vööndis 
tehti pärast haljasalade  in-
venteerimist puude hooldus- 
ja kujunduslõikust, et avada 
vaateid väärtuslikele vanalin-
na hoonetele. Tööde tegemise 
juures arvestati puu tervisliku 
seisundi ja võra struktuuri säi-
limisega. 

Krista Kiin
krista.kiin@ 
tallinnlv.ee

Mida tugiprogramm noortele ja  
peredele pakub?
• Psühholoogilist abi ja pere-

teraapiat, sh kunsti-, kir-
jandus-, tegevusteraa-
piat;

• tugigruppe noortele, sh 
autismi, sotsiaalse ärevu-
se, enesevigastamise vas-
tu;

• õpiabi;
• sobiva huvitegevuse leidmist ja vaja-

dusel selle eest tasumist;
• tugiisikut ehk mentorit;

• karjääri planeerimist ja 
tööpraktikat;

• võimalust kõige selle 
abil taastuda psüh-
hiaatrilisest haigus-
loost, kriisiga toimetule-

kut ja jõudu ning oskusi 
taas koolis käima hakata, 

arengu ja iseseisvuse kasvu, 
suitsiidi ennetust.

• Tugiprogrammi pääseb oma laste-
kaitsetöötaja soovitusel.

Alustades kaaluti sedagi, 
milline võiks olla abisaava-
te laste vanus. "Mõtlesime, et 
see võiks olla 12-24," lausus 
Rull. "Nihutasime eapiiri täis-
ealiseks saamisest kaugemale, 
sest pahatihti tuleb täisealiseks 
saanud noorele pakkuda ju-
ba täiskasvanu teenuseid. Ju-
ba 17-18-aastased kaovad las-
tekaitse fookusest. Samas kui 
rääkida psühhiaatriakliiniku-
ga, tekivad nende sõnul kõige 
keerulisemad probleemid va-
nuses 16+, aga pakkuda po-
le suurt midagi. Paraku jää-
vad noored kohe, kui nad põ-
hikooli on lõpetanud ja kooli-
kohustus neile enam ei kehti, 
omaette!"

Õpiabi tõesti töötab
Niisiis pole praegu olnud 

äsja täisikka jõudnud noortele 
sobivat abi. "Kui koolikohus-
tus 17-aastaselt lõpeb, eelda-
takse noorelt, et ta läheb tööle 
ja saab ise hakkama! Aga see 
ei käi nii lihtsasti," selgitas 
Rull. "Vajadus toetuse järele 
ei lõpe ära 18-aastaseks saa-
misega. Iseseisvumine ja ene-
sekindlus, et inimene ise toi-
me tuleb, võtavad kauem ae-
ga. Kui isegi pealtnäha ideaal-
sest perest nn tavanoored va-
javad 21-22-aastaselt ikka veel 
utsitamist ja jalgadele aitamist, 
ei ole keerukatest oludest pä-
rit noortel põhimõtteliselt üld-
se tugivõrgustikku."

Niisiis on noorte tugiprog-
ramm vägagi vajalik. Muuhul-
gas pakub see ka õpiabi. "Hi-
liskevadel jõudis meile põhikoo-
li lõpetav noor, kelle peret mu-
serdas paar aastat tagasi lein," 
ütles Runnel. "Nüüd kirjelda-
sid õpetajad õpilast kui lootu-
setut juhtumit, kelle lüngad olid 
tekkinud juba viiendas-kuuen-
das klassis. Tulemas olid põhi-
kooli lõpueksamid ning mõtle-
sime katsetada õpiabiga. Noor 
sai põhikooli lõpueksamil 30 
punkti 50-st. Seejärel leidis ta 
endale ise töökoha ning sai sis-
se kutsekooli. Jääme selle noo-
re kõrvale võimalusel veel aas-
tateks, sest tehtud on alles esi-
mesed sammud. Keerulisem pe-
riood koolis ehk sügise kesk-
paik alles saabub."

Õpiabi pakub keskus veel 
enam septembri lõpust. "Me 
saame anda abi nii reaal- kui 
ka humanitaarainetes," rääkis 
Rooba. "Kevadel tuli välja, et 
kõige suuremat mure teevad  
matemaatika ja keeled. Õpi-
lüngad saavad tihti alguse ma-
temaatikast – ja nii me kesken-
dumegi sellele kuni põhikoo-
li lõpuni."

Madal enesehinnang  
murrab

Rull lisas, et suurt edu on too-
nud mõni töökoht, kuhu noo-
red on saanud tugiprogrammi 
kaudu praktikale minna. "Meie 
oleme maksnud neile palga, sõl-
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selt suhelda ja käia teraapias. 
Sel moel püstitame eesmärke 
ja parandame noore enesehin-
nangut. On ka neid, kes taha-
vad olla omaette ja kleepida 
näiteks pakenditele silte – ka 
see on okei. Algul kleebib ta 
silte, aga järgmisel päeval saab 
juba järgmise ülesande. Talle 
antakse rohkem vastutust, te-
da usaldatakse."

Rooba avaldas lootust, et 
noorte tugiprogramm saab pak-
kuda veel tööd teatris või taime-
de ja loomadega. "Osale sobib 
just loomadega töö, mis oleks 
eriti terapeutiline. See annab 
nii palju juurde, et iganädala-
selt ei peakski ehk käima nõus-
tamisel, vaid seda rolli täidak-
sid töö ja mentor – siin on ju-
ba mitu asja koos!"

Kuna on hästi teada, milli-
ne on psühholoogide ja tera-
peutide puudus ning kui pikad 
on järjekorrad, on noorteprog-
rammi mõte kaasata ka teisi 
ühiskonna liikmeid – näiteks 
kogemusnõustajaid ning tree-
nereid, kes on valmis toetama 
ja kel on potentsiaali noorte-
ga tööd teha. "Huvitegevuse 
kaudu võtavad nad koormu-
se terapeudilt ära ja hakka-
vad noorele loomulikus kesk-
konnas turvalist tuge pakku-
ma," selgitas Rull. "Ainuük-
si teraapia ja psühholoogiline 
nõustamine ei pruugi paljusid 
noori aidata. Psühholoog saab 
oma töös ehk teatud meetodit 
kasutada, aga pahatihti ei ole 
neil teisi meeskonnaliikmeid, 
et pakkuda noorele töökoge-
must, huvitrenni, turvalist ela-
mist või õpiabi. See on meie 
teenuse unikaalsus – täna saa-
me me seda pakkuda, üritades 
esmalt leida, mis on noore hu-
vi, ja asudes sellega tegelema."

Tegelema peab ka  
vanematega

Mari Rull rõhutas ka tööd va-
nemate ja kooliga ehk kogu last 
ümbritseva võrgustikuga. "Pe-
redega töö on väga oluline, et 
aidata suhteid parandada," rää-
kis ta. "Mõnikord on n-ö läi-
nud suusad risti ja keegi pole 
süüdi – on puudunud piisavad 
vanemlikud oskused või kuju-
nesid eluolukorrad nii, et kõik 
on kuhjunud. Siis on hea võt-
ta kõigile aega rahunemiseks, 
stabiilsuse loomiseks ning su-
hete üles ehitamiseks. Keegi ei 
katkesta perega suhteid, pigem 
tahame osapooli uuesti kokku 
viia. Meie eesmärk on, et noor 
elaks kodus."

Siim Sander Rooba täiendas, 
et võimaluseks on veel noo-
re suunamine õpilaskodusse, 
et tekitada väike distants – ka 
see on perega töö, mis ravib 
suhteid. "Vanemaid omakor-
da saab suunata koolitustele, 
näiteks programmi "Tark va-
nemlus" või "Hoolivad isad"."

Rull rääkis ka unistusest pak-
kuda tulevikus turvalist elu-
kohta koos muude teenustega 
16-24-aastastele, kellele kodu 
mõjub väga hävitavalt. "Sel-

liseid teenuseid vajaksid ees-
kätt vanemas teismeeas lap-
sed ja täiskasvanuikka jõud-
nud noored, kes emotsionaal-
se vanuse poolest on tundu-
valt nooremad," selgitas ta "Kui 
16-17-aastaste peresuhted on 
väga keerulised, on vaja noor 
kodunt ära saada ja pakkuda 
talle stabiilset elukeskkonda, 
et temaga tööle hakata."

Noored ka heal järjel  
peredest

Lastekaitsetöötajate ja krii-
sinõustajate kaudu noorte tu-
giprogrammi jõudnud teisme-
lised on pärit erinevatest ko-
dudest. "Tänapäeval on vaim-
se tervise mured vägagi levi-
nud ja meile satuvad noored ka 
väga hästi toime tulevatest pe-
redest," tõi Runnel välja. "Kui 
võtta arvesse teismelise eripä-
ra ning praegust  edule suuna-
tud ühiskonda, on noortel vä-
ga keeruline. On peresid, kus 
käib lahutus, ja peresid, kus 
valitseb lein." 

Rooba sõnul leidub ka noori, 
kes on asenduskodus, ning neid-
ki, kel on üks vanem ja sealjuures 
erivajadusega. "Lisaks on kaks-
keelsed pered, kus noor ei ole 
sajaprotsendiliselt omandanud 
ei eesti ega vene keelt," ütles 
ta. "Näeme noori, kel on pealt-
näha väga toimekas ja aktiivne 
vanem, aga ka emal või isal on 
vaimse tervisega probleeme või 
ta on kaotanud töö ning kodus 
valitseb verbaalne-emotsionaal-
ne vägivald. Sel puhul on tege-
mist eriti keerulise olukorraga, 
mis seob noort ja vanemat vä-
ga tugevalt – ühest küljest va-
nem sõnadega tõrjub ja tambib 
maha, ja järgmisel hetkel näi-
tab üles õrnust ja hellust. Sel-
lisest perest noor ei tea, mida 
otsustada – kas minna eemale 
või tulla lähemale."

Tugiprogramm on lastekait-
sele ja noortele abiks. "Kui juh-
tumi keskel oleks pelgalt laste-
kaitsetöötaja, peaks ta sõna ot-
seses mõttes hankima prillid, 
ostma toitu, suhtlema kooli ja 
vanematega, korraldama teraa-
piaid – ja see läheb antud ame-
ti piiridest välja," loetles Roo-
ba. "Meie projekti boonus on 
see, et kõik need osad on koos 
kompleksteenuses."

Rulli sõnul võib esimene 
rõõm ja edusamm tulla kiires-
ti, aga sellega peab edasi tööd 
tegema. "Teismeeas on sekku-
mine veel võimalik. Ja see on 
väga oluline investeering noor-
tesse, et nad tuleksid hiljem toi-
me, ei jääks sõltuma sotsiaalsüs-
teemist ega satuks lausa õigus-
kaitsesüsteemi vaatevälja." rää-
kis ta. "Veel üks põhjus, miks 
tuleb süsteemse tööga alustada 
just teismeliseeas, on asjaolu, 
et enamus psüühikahäiretest 
kujunevad välja just selles va-
nuses. Mujal maailmas on teh-
tud piisavalt arvutusi, mis lä-
heb ühiskonnale maksma see, 
kui õigel ajal ei sekkuta ega pa-
kuta tuge. Meie tegevus ei ole 
kulu, vaid investeering."

Kai Maran
kai.maran@tallinnlv.ee

Uues nüüdisaegses huvi-
koolis saavad avarad ruu-
mid ka linnaosa raamatu-
kogu ja noortekeskus.

Tallinn kuulutas välja ar-
hitektuurivõistluse leidmaks, 
milline hakkab välja nägema 
Kullo huvikeskuse uus hoone 
ja seda ümbritsev  Löwenruh 
park. Kullo huvikooli direkto-
ri Ronne Sära sõnul saab uues 
hoones käia rohkem õpilasi. 
"Ruumide maht on seni  pii-
ratud," ütles Sära. "Õpilaste 
arvu me praegu suurendada 
ei saa, kuigi huvilisi oleks. 
Uues ja avaramas majas saaks 
aga tegutseda kuni pool tuhat 
huvilist rohkem. Kõige popu-
laarsemad on meil koorimuu-
sika ja tantsuringid, kuid saa-
lid pole tänapäevased ei 
akustiliselt ega ka 
planeeringu 
poolest. El-
lerheina 
koor on 
samal 
ajal 
saavu-
tanud 
juba 
maail-
matase-
me. Uus 
maja ai-
tab murda ka 
müüti, et noorte-
keskus peab olema väi-
ke, kuskil keldris või nurga 
taga. Ka pole praegu Kristii-
nes ühtegi raamatukogu. Tu-
levikus hakkavad eri huvirüh-
mad käima ühes majas koos."

Kõik said sõna  
sekka öelda

Linna strateegiadirekto-
ri Raido Roobi sõnul küsis 
linn laste, lastevanemate ja 
personali käest, samuti sot-
siaalmeedias, millist uut Kul-
lo keskust soovitakse. Praegu-
ne, 1977. aastal ehitatud hoo-
ne lammutatakse. "Selle ase-
mele ehitame uue ja moodsa 
maja, kuhu lisaks Kullo hu-
vikoolile tuleb veel Tallin-
na keskraamatukogu Kristii-
ne filiaal," lausus abilinnapea 

Vadim  Belobrovtsev. "Samu-
ti kolib sinna Kristiine noor-
tekeskus. Kullo on piirkonna 
maamärk. Soovime, et huvi-
keskus saaks oma praegust 
potentsiaali veelgi paremini 
rakendada ning et uus hoone 
seda eesmärki igati toetaks. 
Tahame kujundada keskkon-
na, mis pakub linlastele rõõ-
mu ja ühist tegutsemist pal-
jude aastate jooksul." 

Uus maja peaks olema 
säästlikum ning sobituma häs-
ti ümbritsevasse parki. Praegu 
tegutseb Eesti suurimas huvi-
koolis oma hobidega üle 2000 
lapse ja täiskasvanu ning aas-
ta ringi käib koos 58 huvirin-
gi.  Kooli 80. sünnipäevaks on 
valmimas esinduslik ülevaate-
raamat. "Hakkasime juubeli-
hooaega planeerima juba aas-
ta varem, mullu kevadel, kuid 
Covid suutis plaane muuta," 
ütles Sära. "Juubelikingina 

linnale anname nüüd 
aasta lõpus väl-

ja Kullo esin-
dusliku raa-

matu huvi-
kooli tege-
vusest lä-
bi kahek-
sa aasta-
kümne. 
Huvihari-

duse ja Kul-
lo ajalugu 

saab arhiivi-
materjalide kau-

du väärikalt kokku 
võetud."

Kaks ergutuspreemiat
5. oktoobrist saab Kullos 

(Mustamäe tee 59) vaadata 
huvikooli kauaaegse õpeta-
ja Aino Arumäe juhendami-
sel valminud keraamikaringi 
tööde sügisnäitust. 

Arhitektuurivõistluse au-
hinnafond on kokku 41 000 
eurot. Sellest on võitjale et-
te nähtud 14 000 eurot, teine 
koht saab 11 000 ja kolmas 
8000 eurot. Lisaks on kavas 
välja anda kaks 4000-eurost  
ergutuspreemiat. 

Arhitektuurivõistluse idee-
kavandeid hakkab hindama 
seitsmeliikmeline žürii. 

Kavandite esitamise täht-
aeg on 15. detsember.

TÖÖTERAAPIAST ÕPIABINI: Aitame  
katkise hingega noortel uut elu alustada

Siim Sander Rooba, Mari Rulli ja Pirkko Runneli sõnul on olukorras, kus vaimsete muredega on kimpus üha enam noori, uus projekt eriti oluline. Albert Truuväärt

Muuhulgas on Kullos korraldatud ka ettevõtluspäevi, et lapsed õpik-
sid firmajuhtimist ja rahaga ümberkäimist.  Albert Truuväärt

Konkursi võitja 
saab auhinnaks  

14 000 eurot.

Aita Kullo 
huvikoolile uut 
nägu leida!

minud töölepingu ning õpeta-
nud ühtlasi ka päris elu osku-
si – kuidas käib lepingu sõlmi-
mine, tervisetõendi muretsemi-
ne jms," selgitas Rull. "Tööand-
jad oleme ise valinud, veendu-
des, et räägime ühistest väär-
tustest ja nad on meile toeks 
– saame tööandjate kaudu in-
fot, kuidas noorel läheb. Vas-
tavalt noore isiksuseomaduste-
le ja valmisolekule oleme vali-
nud eri tööandjaid – näiteks on 
olnud partneriteks Surfiklubi, 

La Muu jäätis, restoranid, trü-
kikojad. Tööandja ei pea palka 
maksma, vaid ta toetab noort, 
olles mentoriks."

Rulli sõnul on noortel pa-
hatihti madal enesehinnang – 
neil ei ole usku ega lootust, 
osa ei taha kodunt üldse välja 
minna. "Kui noor on sotsiaal-
selt ärev ja soovib oma suhtle-
misoskust parandada, on tööte-
raapiaga võimalik aidata," lau-
sus Rull. "Näiteks saab ta min-
na tööle restorani – paralleel-

Beškina: abi on nüüd  
ühes kohas koos
"Noor ega tema pere ei pea 
enam paljude asutuste 
poole pöörduma, et 
eri teenuseid saa-
da," märkis abilin-
napea Betina Beš-
kina.

"Tallinna laste turva-
keskuse noorte tugi-
programm on äärmiselt vajalik 
ning ka juba edukaks osutu-
nud pilootprojekt. Seetõttu on 
väga oluline sellega ka edasi 
minna, sest noorte toetamine 
aitab ära hoida probleemide 
süvenemist ning ennetada 
oluliselt halvemaid ja kohati 
pöördumatuid tagajärgi, nagu 
näiteks kuritegevust, vaimse 
tervise halvenemist ning suit-
siide. Igale noorele lähenevad 

spetsialistid paindlikult, 
et leida talle kõige 

sobivam abi." 
Abilinnapea tõi 

ka välja, et vastu-
tus noore heaolu 
eest koondub üh-

te kohta. "See tä-
hendab, et noorega 

töötav spetsialist võtab 
vastutuse noore igakülgse 
heaolu toetamise eest, mitte 
ei paku vaid üht kitsast tee-
nust," lausus ta. "Keerulises 
olukorras noore jaoks on see 
kahtlemata väga oluline, sest 
nii ei pea tema ega tema pere-
kond eri asutuste poole pöör-
duma, et teenuseid saada."

2022. aastal on kavas aida-
ta 150 noort ja nende peret.
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Kai Maran
kai.maran@tallinnlv.ee

Põhja-Tallinna uurs kogu-
konnamajas võivad lapsed 
teha filme nagu päris võtte-
rühm ning maalida nagu 
tõelised kunstnikud.

Kogukonnamaja avas hiljuti 
uksed aadressil Kari 13. Vast-
valminud maja kolmekorruse-
lises läänetiivas sai ruumid ka 
Kopli huvikool.  "Tänu avara-
male majale on võimalik sügi-
sel päris palju uusi ringe ava-
da," rääkis huvikooli direk-
tor Jelena Zemenkova. "Näi-
teks saame laiendada tantsu- ja 
muusikaõpet. Meil on võima-
lus avada tehnikaringe ja loo-
dusringe, samuti mitmeid uusi 
loovusringe."

Uue ringina alustab mudi-
laste muinasjutukamber, kus 
õpetaja Liia Kikas arendab las-
teaiaealiste laste loovust lugu-
de, muinasjuttude ja isetegemi-
se kaudu ja lastele õpetatakse 
ka ise nukkude valmistamist. 
Kikase juhendamisel alustab 
draamaõpetusega veel teatri-
stuudio ja unistuste filmistuu-
dio. "Meie filmigrupi töö on 
unikaalne. Kui tavaliselt võe-
takse filmihuvilised lapsed kok-
ku ja juhendatakse neid klippe 
monteerima, siis meie hakka-
me tööle ehtsa filmigrupi sar-
naselt," rääkis Kikas. "Lapsed 

tahavad ju kõik näidelda ja nii 
on meil kaksikerialad: näitle-
ja-grimeerija või näitleja-ope-
raator. Laste vanus polegi mää-
rav, mõni on väga iseseisev ju-
ba kaheksa-aastaselt."

Kevadel näeb noorte  
tehtud filmi

Noorte filmigrupi linateost 
saab eeldatavasti vaadata juba 
kevadel.  "Alustame ideest ja 
selle arendamisest, et jõuda fil-
mistsenaariumi kirjutamise-
ni. Stsenaarium sün-
nib noorte endi 
maailmanäge-
misest, õpi-
me näit-
lema ja 
kaamera-
ga filmi-
ma," üt-
les Kikas, 
kes on las-
tele filmite-
gemist õpe-
tanud juba 25 
aastat. "Võttepe-
rioodi järel montee-
rime filmi koos kokku. Meie 
filmid ei tule kindlasti igavad, 
vaid vahvad ja energilised. 
Hooaja lõpul on plaan esime-
ne paarikümneminutiline film 
valmis saada. Esilinastus võiks 
tulla kevadel."

Abilinnapea Eha Võrk rõ-
hutas, et uut hoonet on väga 
kaua oodatud, sest linnaosava-

litsuse hooned on amortiseeru-
nud ja huvikooli tegevus kan-
natanud eelkõige ruumipuudu-
se tõttu. "Seni on mõned hu-
viringid tegutsenud eri laste-
aedade ruumides – uues hoo-
nes on noorte huvitegevuste-
le suunatud pind ligi neli kor-
da suurem ja lisaks ehitatak-
se ristkasutusse suur saal," üt-
les Võrk, kelle sõnul on varem 
ühekordses majas tegutsenud 
huvikoolil nüüd kasutada ka 

märksa avaramad kunsti-
klassid. 

"Kui vanas 
majas tegut-

sesid ruu-
mipuuduse 
tõttu kõik 
kunstirin-
gid ühes 
klassiruu-
mis, siis 
nüüd sai-

me eral-
di keraami-

kaklassi," li-
sas Zemenkova. 

"Omaette ruumis on 
glasuurimiskapp, klaasi- ja 

keraamikaahjud. Kunstiklas-
sis on koht molbertite jaoks ja 
kolmandas klassis spetsiaalsed 
joonistuslauad."

Söökla ja mupo
Kuuel nädalapäeval ava-

tud huvikoolis tegutseb prae-
gu ligi nelikümmend huvirin-

gi 4-19-aas-
tastele las-
tele ja noor-
tele. Kogu-
konnamaja 
neljakorru-
selises ida-
tiivas on ju-
ba tööle asu-
nud Põhja-
Tallinna va-
litsus, lisaks 
saavad seal 
rendipinnad 
mittetulun-
dusühingud. 
Majja tuleb 
ka mupo tugi-
punkt ja hoone 
keskosas hakkab töö-
le kohvik-söökla. Elekt-
rit saab hoone päikese-
paneelidelt.

Uus kogukonnahoo-
ne on rajatud endise 
Ranniku gümnaasiu-
mi lammutatud hoone 
territooriumile. Kogu 
krunt (20 158 m²) on 
heakorrastatud, sinna 
on rajatud välilava, 
jalgrataste hoidla, las-
te mänguväljak, korv-
palliplats ja rulapark. 
Inimestele on tagatud 
mugav ligipääs hoo-
nele nii ühistranspor-
di kui ka teiste liiku-
misvahenditega.

Hoones hakkavad muu hul-
gas asuma raamatukogu ja 
noortekeskus ning lisaks 
kohviku- ja 
sportimisruumid.

Linnapea Mihhail Kõlvarti 
sõnul on rajatava kogukonna-
maja eesmärk koondada üh-
te kohta kokku piirkonna ela-
nikele vajalikud teenused ko-
gu nende elukaart silmas pi-
dades. "Esimese kogukonna-
maja avasime hiljuti Põhja-Tal-
linnas ja soovime ka edaspi-
di kavandada sarnaseid ühis-

kondlikke hooneid linnas," li-
sas Kõlvart.

Kavandatav kogukonna-
maja tundub ka elanikele 
meeldivat. 

Kohalikud võisid sõna sek-
ka öelda

"Tutvustasime kogukonna-
maja arhitektuuri kohalikele 
elanikele ning oli näha, et ini-
mestele läheb korda nii hoone 
vorm kui ka selle sisu," ütles 
Lasnamäe linnaosa vanem Vla-
dimir Svet. "Pae asumi elani-
kud ja teised lasnamäelased saa-

vad majas aega veeta ja seda 
eri tegevustega sisustada. Kõi-
ge olulisem on aga see, et just 
kohalik kogukond hakkab ku-
jundama asutuse elu, osalema 
selle juhtimises, suunama aren-
gut. Linn ei ehita maja koha-
likele, vaid koos kohalikega."

Kogukonnamaja tuleb aad-
ressile Punane 17, kunagise 
Paekaare gümnaasiumi asu-
kohale. Hoones hakkavad asu-
ma muu hulgas raamatukogu ja 
noortekeskus ning lisaks kohvi-
ku- ja sportimisruumid. Ka eri 
MTÜ-dele ja kohalikule kogu-

konnale jagub ruume, kus saab 
üritusi, näiteks töötube korral-
dada. Nii saavad ka piirkonna 
elanikud ise maja arengus kaasa 
lüüa ja selle tulevikku suunata.

Hoovi kogukonnaaed
Kogukonnamaja rajamise-

ga muutub ühtlasi selle ümb-
rus, rajatakse kogukonnaaed, 
spordiväljak, välijõusaal ja vä-
lilava. Maja projekteerimine 
peaks lõppema 2022. aasta 
kevadel, seejärel algavad ka 
ehitustööd. Kogukonnamaja 
valmib 2023. aastal.Kunstniku nägemus tulevasest Lasnamäe kogukonnamajast.

Kogukonnamajas saavad elanikud näiteks makette valmistada või muusikat õppida.  
Mats Õun

Kogukonnamaja hoovi rajatakse ka spordiväljak. 

Dmitri Povilaitis

Elektrit  
saab uus  
maja oma  
päikese- 

paneelidelt.

Uues  
kogukonna- 
majas  
ootab lapsi  
muinas- 
jututuba

Värske kogukonnamaja kerkib peagi ka Lasnamäele
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Tartlased saavad osa 2023. 
aasta Euroopa rohelise 
pealinna Tallinna ja tallinla-
sed 2024. aasta Euroopa 
kultuuripealinna Tartu 
sündmustest. Nii leppisid 
kokku Tallinna linnapea 
Mihhail Kõlvart ja Tartu  
linnapea Urmas Klaas.

«Tallinnal ja Tartul on lähi-
aastail vastutusrikas roll Euroo-
pa teemapealinnade tiitlit kan-
des. Seljad kokku pannes suuda-
me nii rohelise pealinna kui ka 
kultuuripealinna eesmärke pa-
remini täita. Tallinn soovib Tar-
tuga koostööd teha rohelise lin-

najuhtimise põhimõtete väljatöö-
tamisel, aga ka rohelise pealin-
na programmis sisalduvate ette-
võtmiste osas. Loomulikult ole-
me Tartule kui kultuuripealinnale 
väärikaks partneriks, sest Tallinn 
on kandnud 2011. aastal kultuu-
ripealinna tiitlit ning mõistame, 
et Tallinn on värav kogu Eestis-
se ja väliskülaliste tee Tartusse 
algab enamasti Tallinnast,» üt-
les Kõlvart.

Tartu linnapea Urmas Klaa-
si sõnul aitab hea koostöö kahe 
linna vahel mõlema linna jaoks 
olulisi eesmärke ellu viia. «Mul 
on hea meel, et saame koostöös 
Tallinna linnaga Tartu ja Lõu-

na-Eesti meie riigi strateegilistes 
sõlmpunktides nähtavamaks te-
ha. Koostööd planeerime ka kesk-
konna teemadel, sest keskkonna-

sõbralikud väärtused on Tartu 
linnale väga olulised. Ka kultuu-
ripealinna kunstiline kontsept-
sioon räägib ellujäämise kuns-

tidest, mis on praeguses maail-
mas aktuaalsem kui kunagi va-
rem,» selgitas linnapea.

Koostööleppe järgi paigutab 
Tartu Tallinnasse kultuuripea-
linn 2024 maamärgid ning Tal-
linn viib Tartusse omakorda ro-
helise pealinna maamärgid. Mõ-
lemasse linna kavandatakse nii 
kultuuripealinna kui ka roheli-
se pealinna programmi, samu-
ti jagatakse vastastikku rohelise 
linnajuhtimise ning keskkonna-
sõbraliku kultuurikorralduse soo-
vitusi. Koostööprotokolli täitmi-
seks koostavad Tallinn ja Tartu 
eraldi tegevuskava.

Kai Maran
kai.maran@tallinnlv.ee 

"Kogu maailmas kaupu 
müüva netifrma loomine so-
bib naistele hästi, seda 
saab pidada ka väikeste 
laste kõrvalt," julgustas 
Tallinna ettevõtluspäeval 
üles astuv Scandinavian OÜ 
juhatuse liige Egle Raadik-
Gonchev. "Miks mitte müüa 
tooteid, mida sul  endal ko-
dus vaja on – beebikaupu, 
köögitooteid või kasvuhoo-
ne tarvikuid."

Raadik-Gonchevi sõnul on ne-
tifirma, mis müüks oma kaupa ko-
gu maailmas,  loomine ja juhtimi-
ne naistele igati jõukohane. "Me 
arendame tooteid ja turundame 
neid maailma suurimas e-kauba-
majas," rääkis ta. "Selline inter-
netipõhine ettevõtlusvorm sobib 
naistele väga! Alustada võib ko-
dustki, väikeste laste kõrvalt. Ja 
miks mitte müüa tooteid, mida 
sul endal kodus vaja on – bee-
bikaupu, köögitooteid või kasvu-
hoone tarvikuid. Klientide taga-
siside aitab meil teha turul pare-
mat pakkumist e-poes hinda olu-
liselt tõstmata. Ostjate arvamu-
sed näitavad, kes mis põhjusel 
kaupa ostab, millega ta rahule 
jäi ja millega mitte. Tootearen-
dus on meie jaoks väga oluline. 
Uurime ka, milliseid tarbeid ini-
mesed tavaliselt koos kasutavad. 
Koos tainarulliga võivad müügi-
komplekti kuuluda näiteks sili-
koonist mõõdualused, spaatel ja 
koogivormid. Nii saab ühe ostu-
ga kätte kõik vajalikud üksteise-
ga seotud tooted!"

Head lõhnad aitavad  
olla edukad

Maailma suurima inglis-
keelse e-kaubanduse platvor-
mi Amazon mullune kogukäi-
ve küündis ligi 400 miljardi dol-
larini ja platvormil müüb rohkem 
kui kolm miljonit kaupmeest üle 
maailma. Teiste hulgas ka Scan-
dinavian OÜ. "Koroonaaeg kii-
rendas e-müüki oluliselt, sest ini-
mesed kolisid veel rohkem vee-
bi üle," rääkis Raadik-Gonchev. 
"Meie siinse rohkem kui küm-
neliikmelise tiimi müük suure-
nes umbes 50%, näiteks hak-

kas rahvas rohkem ostma kon-
tori-, kodukorrastamis- ja laste-
tarbeid. Reiside müügid sisuliselt 
lõppesid, samal ajal desinfekt-
sioonivahendeid müüdi kordades 
rohkem. Populaarseks sai kõik 
koduga seotu – remonditarbed, 
treeningu- ja aiatööde tarbed."

Linna 18. ettevõtluspäeva 
teema on "Muutuste lainel". 
Ettevõtluspäeval saab kuulda 
ja arutleda, millised muutused 
on  ettevõtlusväljal paari aas-
taga toimunud ja kuidas nen-
dega kohanduda või neid ise 
kujundada. 

Lõhnaspetsialist Inna Sidoruk 
tutvustab ettevõtluspäeval lõh-
nu kui head turundusvahendit. 
"Põhiline siht on tekitada lõhna-
ga heaolutunnet," ütles Sidoruk , 
keda on lõhnad inspireerinud ter-
ve elu. "Lõhnadega saab tööl või 
kodus loomingulist keskkon-
da toetada ja väsimu-
sest üle saada. Kõik 
tugineb teadus-
uuringutele. 
Lavendel ja 
kerged lille-
lised aroo-
mid aita-
vad lõõ-
gastuda 
ja värsked 
tsitruselised, 
mis juba värvi 
poolest erksad ja 
isuäratavad, virgu-
tavad meeli. Juba apel-
sini lahti lõigates pritsib vastu 
mõnusat tujutõstvat aroomi! Pa-
kume käsitöölõhnu, paigaldame 
lõhnaallikaid ja hooldame neid. 
Kõik valmib kohapeal läbi mõel-
des, sest klientide eesmärgid on 
ju erinevad."

Ettevõtjad ootavad huvilisi 
ka koolitustele. "Paljud liituvad 

meiega töötukassa kaudu, kooli-
tused uutele tulijaile on meil juba 
oktoobris," ütles Raadik-Gonc-
hev. "Eesti asukoht on hea, me 
oleme nutikad, me oleme tar-
gad, me tahame ettevõtlust te-
ha! Pühendumus toob edu suh-
teliselt kiiresti. Seda tööd saab 
teha ka Hiiumaal kadakate va-
hel! Muidu elame maailmas, kus 
põhiliselt on vaid meeste aren-
datud tooted. Naiste nägemus 
on praegu alaesindatud." 

Lõhnakas OÜ jagab kooli-
tustel lõhnade segamise kunsti. 
"Kasutame naturaalseid lõhnu," 
ütles Sidoruk. "Vajadusel sega-
me lõhnad kokku ise. Nõustame 
ja koolitame, korraldame mee-
li kaasavaid töötubasid ning an-
name juhiseid sobiva lõhnasegu 
valikuks. Korraldame huviringe 
lastelegi ja aitame sünnipäeva-
de korraldamisel." 

Enam kui 40 üritust
Abilinnapea Aivar Riisalu sõ-

nul on tänavune ettevõtluspäev 
sisustatud enam kui 40 eri üri-
tusega. "Kuna praeguses muutu-
nud maailmas on oluline paind-
likkus ja ajaga kaasas käimine, 
siis keskendub tänavune ette-
võtluspäev targale majanduse-
le ja kiirele kohanemisvõimele," 
lausus Riisalu. "Paljud ettevõt-
ted mõtestasid ümber enda te-

gevusala, tõid turule uusi tee-
nuseid või leidsid tei-

si võimalikke vii-
se ootamatult 

tabanud olu-
korraga ko-
hanemi-
seks. Kon-
taktivaba-
dus, nu-
tikad la-
hendused, 

keskkond-
lik mõtteviis 

on märksõnad, 
millele on tulnud 

tähelepanu pöörata."   
Linna ettevõtluspäev on 

toonud igal aastal kokku ligi 
3000 inimest. Kokku on linna 
ettevõtluspäeva kavas üle nelja-
kümne ürituse, programm ning 
online-TV on leitavad ettevotlus-
paev.tallinn.ee  veebilehel. 

Linna ettevõtluspäev 
õpetab targalt firmat looma

Käo tugikeskus 
tutvustab  
end ka video 
vahendusel
Käo tugikeskusel valmis ani-
meeritud video, mis tutvustab 
pildikeeles nende tegevusi ja 
väärtusi kõigile huvilistele, aga 
ennekõike võimalikele uutele 
töötajatele. Videoklipp valmis 
koostöös Joonmeedia OÜ-ga, 
hääle andis näitleja Priit Või-
gemast. Käo tugikeskus on ju-
ba 25. aastat linna hallatav 
asutus raske või sügava intel-
lektipuudega lastele ning täis-
kasvanutele, teenuseid osuta-
takse kolmes keskuses üle 
Tallinna. Keskuse tegevust 
tutvustav videoklipp asub 
aadressil https://youtu.
be/6rn5CBANt6M. Rohkem 
infot www.kaokeskus.ee 

 

Mälumängureid 
oodatakse  
Hardi Tiiduse 
turniirile 

XVII Hardi Tiiduse mälestus-
turniir toimub 16. oktoobril kell 
12 Pirita vaba aja keskuses, 
registreerimine sinna on ala-
nud. Mängu juhivad tavapära-
selt Peeter Kubo, Jaan Loide 
ja Eduard Rihm. Üksikmäng 
koosneb sajast küsimusest, 
teemadeks  ajalugu, sport, 
geograafia, loodus, kunst, 
tehnika, teadus, kirjandus, 
muusika. Registreerumine e-
posti teel piritavak@piritavak.
ee või tel 521 6078.

 

Tallinna noored 
oma võimalus-
tega rahul
Üleriigilise uuringu "Noorsoo-
töös osalevate noorte rahul-
olu noorsootööga 2020" kok-
kuvõttest selgus, et Tallinna 
noored hindavad kõrgelt linna 
pakutavaid noorsootöö tege-
vusi – kõikide tegevuste 
keskmise rahulolu hindeks an-
ti 82 punkti 100-st. Enim on 
noored rahul huviharidusega. 
Mõneti tunnevad noored puu-
dust võimalusest teha tege-
vuste kohta ettepanekuid, al-
gatada ise üritusi ning saada 
ühtlustatud teavet noorsoo-
töö tegevustest. Täpsemalt 
saab uuringu tulemustega 
tutvuda linna haridusameti 
kodulehel.

Rohelise pealinna sündmustest saavad osa ka tartlased
Tartu ja Tallinna 
linnapea leppi-
sid kokku, et 
mõlemasse lin-
na kavandatak-
se nii kultuuri-
pealinna kui ka 
rohelise pealin-
na üritusi.

Egle Raadik-Gonchev julgustab netimüügiga liituma rohkem naisi, sest e-ekspordikanalite kaudu saab 
töötada koduski.  Scanpix

Koroonaajal  
ostab rahvas  

rohkem koristus-  
ja treening- 
vahendeid.

Mida saab ettevõtluspäeval  
kuulata?
• Ettevõtluspäeva saab jälgi-

da 28. septembril kella 
9-7.30 Viru konverentsikes-
kuses nii kohapeal kui vee-
bist https://ettevotluspaev.
tallinn.ee. Kuna osa ses-
sioone toimub  paralleelselt, 
näeb veebist menukamaid 
üritusi. Osalemine on kõigile 
tasuta. 

• Kl 13-14.30 Eesti naisuuri-
mus- ja teabekeskus (ENUT) 
korraldab seminari "Hoiame 
kätt muutuste pulsil – naiste 
edu ja tagasilöögid karjääris" 
Viru konverentsikeskuse 
saalis Grande 3

• Kl 11-12.30 Sagas Publica-
tions OÜ ettekanne "Tund-

matust tuntuks ühe kuuga 
veebis".

• Kl 11-12 Lõhnakas OÜ loeng 
"Lõhn kui mõjus kommuni-
katsioonivahend" Viru kon-
verentsikeskuse Allegro 
saalis.

• Kl 9-10 Kaasaja OÜ seminar 
"Ettevõtlus ei ole unistus, vaid 
oma unistuste reaalsuseks 
muutmine" Viru konverentsi-
keskuse saalis Grande 3

• 30. septembril valitakse ka 
aasta parimad ettevõtted, 
see üritus on ainult kutsetega.

 
Vaata kogu kava  
https://ettevotluspaev.tallinn.
ee/programm/
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Tallinlased teavad reovee pu-
hastamise köögipoolest üsna 
vähe. Siiski tasub meelde jät-
ta: reovee mehaaniline puhas-
tus tähendab, et võrede ja lii-
vapüüdjate abil eraldatakse reo-
veest muuhulgas praht ning liiv. 
Igaüks saab puhasti koormust 
vähendada sellega, et ei kasu-
ta näiteks tualettruumi prügi-
kastina. Edasi suunatakse reo-
vesi bioloogilisse ja keemilis-
se tsüklisse, kus seda puhasta-
vad bakterid, kes vajavad elus 
püsimiseks reovees sisalduvaid 
toitaineid. 

Äsja avatud puhastusseade 
ei paista üldiselt silma kuigi 
imposantsena, kujutades endast 
betoon- ja raudkonstruktsiooni. 
Kuid tema missioon on ääretult 
oluline, sest ligi poole miljoni 

inimese tekitatud reovee pu-
hastus algab just sealt.

"Tallinna reoveepuhastus-
jaama ei saa nimetada Eesti 
kõige keerulisemaks, aga ta on 
nagu Volkswagen – teeb väga 
hästi oma töö ära ja ette heita 
ei ole midagi," ütles keskkon-
nateadlane Vallo Kõrgmaa, kes 
kaitsnud reoveepuhastuse teh-
noloogiate küsimustes dokto-
rikraadi. "Uuest puhastist sün-
nib kindlasti väga suur kasu, 
see annab efekti kogu edasise-
le puhastusele ja mul isiklikult 
on väga hea meel, et selline in-
vesteering tehti."

Veenormid järjest  
karmimaks

Eelmisel nädalal avatud uut 
mehaanilist puhastusseadet võib 
nimetada viimaste aastakümne-
te üheks olulisemaks investeerin-
guks puhtamasse merre. Kuigi ka 
praegu vastab puhastatud ja mer-
re juhitav heitvesi vastavatele nor-
midele, olles puhtam kui praegu-
ne merevesi, on uus seade muu-
hulgas töökindlam ja lõhnavabam. 

Virkko  
Lepassalu
virkko. 
lepassalu@ 
tallinnlv.ee

Paljassaare veepuhastusjaama uus, 7,8 
mln eurot maksnud mehaaniline puhastus-
seade hoolitseb, et 450 000 tallinlase reo-
vesi töödeldakse näitajate poolest isegi 
märksa puhtamaks kui praegune merevesi, 
kuhu see juhitakse. 

Kuigi tallinlased tarbivad 
päevas ümmarguselt 60 000 
kuupmeetrit ehk 14 tsistern-
rongi jagu vett, näitab see 
number pigem siiski kaha-
nemise märke, sest inime-
sed on muutunud 
säästlikumaks.

• Kraanivee populaarsus on sa-
mas joogiveena kiiresti kasva-
mas. Kui 2020. aastal jõi kraani-
vett 91% tallinlastest, siis küm-
mekond aastat tagasi oli see 
number pea poole väiksem.

• Tallinlaste peamise veeallika 
Ülemiste järve vett puhastatak-
se põhjalikult. Kõigepealt ee-
maldatakse võrede ja mikrofiltri-
te abil järveveest praht, vetikad 
ja hõljum. Seejärel lisatakse 

osooni ehk teatud liiki hapnikku, 
mis parandab vee kvaliteeti ja 
värvust ning hävitab kahjulikud 
mikroorganismid ja bakterid. Li-
satakse koagulanti, mis püüab 
kinni vees leiduvad osakesed ja 
seejärel põhja vajub, ning kana-
lisatsiooni pestakse. Lõpuks 
jääb filtreerimine läbi kahekihi-
liste liivafiltrite ja väikese kogu-
se kloori lisamine, mis on inime-
se tervisele ohutu. 

• Ülemiste järve vee kasutamine 
on Tallinna jaoks ainus lahen-
dus, sest kui tarvitada vaid põh-
javett, oleks selle varu ammen-
datud juba 30 aastaga. Seetõt-
tu saadaksegi 90% Tallinna joo-
giveest pinnaveest ja vaid üle-
jäänu piirkondlikust põhjaveest. 
Näiteks Pirital ja  Nõmmel tuleb 

vesi mitte Ülemiste järvest, vaid 
puurkaevudest. Vesi pumbatak-
se 80-150 m sügavuselt ning 
see liigub läbi liivafiltri, kus ee-
maldatakse raud, mangaan ja 
ammoonium.  Põhjavee tarvita-
mine on Tallinnas pidevalt vähe-
nenud – nii moodustas see 15 
aastat tagasi umbes paarküm-
mend protsenti veetarbimisest. 

• Tehnikakõrgkooli professori Erki 
Lemberi sõnul iseloomustab 
põhjavett suurem mineraalsus. 
Erinevalt Ülemiste pinnaveest 
sisaldab põhjavesi rauda, mis 
Tallinnas üldiselt eemaldatakse, 
küll jääb seda rohkem joogivee 
sisse Lõuna-Eesti asulates. 
Raud pole tervisele ohtlik, kuid 
jätab juhul, kui välja ei filtreerita, 
kasvõi dušikabiinidesse eba-

meeldivat pruunikat sadet. 
• Ülemiste järv ei saa tühjaks selle 

tõttu, et on ühendatud pinna-
veehaarde süsteemi, mille moo-

dustavad Tallinna ümbruse jõed, 
mida on omakorda ühendatud 
kanalitega. Neist olulisim on Pi-
rita jõgi. Reservveehoidlad paik-

nevad Paunkülas ja Soodlas. 
Ülemiste järve kogumaht on 
kokku 33 miljonit kuupmeetrit ja 
veepuhastusjaam suudaks selle 
ära puhastada üheksa kuuga. 
Praegu toodetakse keskmiselt 
60 000 kuupmeetrit ööpäevas, 
kuid seda on võimalik tõsta kuni 
120 000 kuupmeetrini. Kui liitri-
tes väljenduda, siis  Tallinna Vesi 
suunab veevõrku ligikaudu 70 
miljonit liitrit joogivett päevas 
ning juhib puhastusjaama ja 
seejärel merre 120 miljonit liitrit 
keskkonnale ohutut puhastatud 
heitvett. Tallinnas on kokku tu-
hatkond kilomeetrit veetrasse.

• Kui elanikud tarbivad Eestis vä-
he vett ja 80% veetarbest on 
seotud tööstustega ja 10% põl-
lumajandusega, siis Tallinnas on 
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Mikrobioloog Kai Künnis-
Beres nimetas seadet samuti 
üheks olulisemaks investeerin-
guks mere puhtuse nimel, mis 
viimasel kümnendil Tallinnas 
on tehtud. Künnis-Berese sõnul 
ei ulatu Tallinna reovee puhas-
tuse ajalugu just kuigi kaugesse 
aega: mehaanilise puhastusega 
alustati alles 1980. aastal. Seda 
peamiselt Soome valitsuse sur-
vel, sest puhastamata heitvesi 
jõudis hoovustega põhjanaab-
rite rannikumerre. 

Edasi hakkas reoveepuhas-
tusjaam arenema vastavalt, 
kuidas rahvusvahelised nõu-
ded Läänemerre juhitava pu-
hastatud vee norme järjest kar-
mimaks muutsid. 1993. a jõu-
ti reovee bioloogilise puhas-
tuseni ja 2011. a võeti seoses 
järjest suureneva koormuse-
ga tarvitusele veel ka biofilter 
ehk täiendav osa. "Kui nüüd 
rääkida reoveepuhastusjaama 
järk-järgulisest uuendamisest, 
siis muidugi oli mõistlik alus-
tada esimesest etapist ehk me-
haanilisest puhastusest," tõdes 
Künnis-Beres.

Tallinna Vee tegevjuht 
Aleksandr Timofejev (pildil) 
tõdes uue seadme avamisel, et  
kasutatakse parimat tehno-
loogiat, mida on võima-
lik turult saada. Reo-
vesi jõuab mehaani-
lisse puhastusse pea-
pumplast survetorus-
tike abil. Mehaanili-
ses puhastusetapis lii-
gub reovesi esmalt läbi võ-
rede, mille abil võetakse väl-
ja praht, ja suundub edasi lii-
vapüünistesse, kus eemalda-
takse liiv. Seejärel jõuab vesi 
eelsetititesse, mis lõpetab me-
haanilise puhastuse.

"Mehaaniline protsess on 
seega esimene etapp reovee pu-
hastuses, ja kui see töötab häs-
ti, siis see aitab kaasa ka teis-
tele etappidele," ütles Timofe-
jev. "Mida rohkem me võtame 
veest näiteks liiva välja, seda 
paremini töötab ka bioloogili-
ne puhastus." 

Rahvas joob kraanivett üha rohkem

• 2020. aastal jõi kraanivett 91% tarbija-
test, samas kui 2011. aastal vaid 48%. 
Pea 90% Tallinna joogiveest saadakse 
pinnaveest ehk järvest-jõest. 10% tarbi-
jatest kasutab piirkondlikku põhjavett.

• Kui kasutada joogiks vaid põhjavett, 
oleks kogu selle varu praeguse tarbi-
mise juures 30 aas-
taga ammendatud.

• Tallinlaste peamine 
veeallikas on Üle-
miste järv. Järve ko-

gumaht on 33 miljonit m3. Puhasta-
miseks kasutatakse sellest umbes 17 
miljonit m3.

• Kogu Ülemiste järve vee suudaks 
sealne veepuhastusjaam ära puhas-
tada 9 kuuga.

• Keskmiselt toodab jaam puhast joo-
givett 60 000 m3 öö-
päevas. Maksimaal-
selt suudetaks pu-
hastada aga 120 000 
m3 vett ööpäevas.

Merre jõudvast puhastatud 
reoveest võtab Tallinna Vesi re-
gulaarselt proove, mida analüü-
sitakse laborites veendumaks, et 
see vastab kvaliteedinõuetele.

Vett puhastavad  
kasulikud  bakterid

"Kõige suurem küsimus on 
see, kuidas vana seadme tööta-
mine ja uue seadme ehitamine 
ühitada nii, et reoveepuhastus-
jaam töötaks edasi," rääkis Ti-
mofejev. "Selle pooleteise aasta 
jooksul, mil oleme uut puhastus-
seadet ehitanud, oleme jaama sei-
sanud neli korda. See tähendab, 
et jaam ei töötanud sel hetkel, 
kui ehitati. Tänu sellele, et kõik 
oli täpselt planeeritud, ei olnud 
ühtegi reostusjuhtumit ja tarbija 
ei saanud katkestustest kuidagi 
aru. Me kogusime reovett kok-
ku ja puhastasime seda hiljem." 

Timofejevi sõnul kestis kogu 
ehitus planeerimisest kuni val-
mis saamiseni umbes kuus aas-
tat. Aega võttis näiteks projek-
teerimine, sest keerulisel ehi-
tusel leidub palju nüansse. Ehi-
tamiseks kulus väga palju jõu-
du ja materjali. Näiteks betooni 
valati 5300 kantmeetrit ehk 750 
veokikoormat. Kõik seadme ka-
nalid ja rajatised asuvad vaiade 
peal. 77 vaia tuli puurida maas-
se 20 m sügavuseni. 

"Mehaaniline puhastus on 
üks kõige tähtsamatest etappi-
dest – kui see ei tööta, ei tööta 
mitte midagi," nentis Timofejev, 
et uus seade on märksa tõhusam 
kui  vana. "Oluline on see, et 
me kogu aeg püüame teha mi-
dagi paremini."

Keskkonnateadlase Vallo 
Kõrgmaa sõnul on veepuhastu-
ses oluline roll operaatoritel. Pä-

Mehhaanilise puhastusseadme tööl rajaneb Tallinna reovee kogu edasine puhastamine, sealhulgas keemiline ja bioloogiline.
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Ivo Karlep
ivo.karlep@tallinnlv.ede

Tallinn Music Weeki kavas 
on ka kunstineljapäev, 
suur plaaditurg ja talendi-
konkurss, kus hea maail-
ma muusikabossidele sil-
ma jääda.

Festivalil üles astuva an-
sambli Curly Strings liikme 
Villu Talsi sõnul annab Mu-
sic Week võimaluse esineda. 
"Viimasel aastal on esinemis-
tega olnud imelik seis. Talv ja 
kevad olid täitsa nullis, siis nä-
gime kõvasti vaeva uue plaadi 
salvestamisega. Kevadeks oli 
meil uus album "Pidu meis 
eneses"  valmis," lausus ta. 
"Alates juunist läks tõeline 
möll lahti. Meil ei olegi vist 
esinemiste poolest nii tihe-
dat suve veel olnud. Nii sai-
megi suvel albumi uute lugu-
dega mööda Eestit tuuritada. 
Need lood tulevad ettekande-
le ka TMW kontserdil. Mei-
le meeldib mängida ikka uu-
si lugusid, aga teeme ka mõ-
ned vanad head lood loomu-
likult. Nende seas ka "Kau-
ges külas"." 

Uue muusika ja linnakul-
tuuri festival Tallinn Music 
Week (TMW) koosneb kol-
mest osast: muusikafestiva-
list, konverentsist ja linna-
festivalist. Linnafestival pa-
kub põnevaid üritusi kaas-
aegse kunsti ja toidukultuuri 
esitlustest lasteprogrammini, 
kutsub osalema tulistes ava-
likes aruteludes ning tutvus-
tab eri linnaosi.

"Soovitan keskenduda se-
nikuulmatule, külastada näi-
teks  megatrendide ja tule-
vikustsenaariumide arutelu-
sid," ütles TMW avalike suhe-
te juht Ingrid Kohtla. Nordic 
Hotel Forumis ja esmakord-
selt ka tecnoklubis HALL toi-
muval konverentsil annab 1. 
oktoobril ajakirjanik Artemi 
Troitskile digisilla vahendusel 
intervjuu Billy Bragg. "Ta on 
laulja-laulukirjutaja, aktivist 
ja muusikaloolane, kes käis 
juba 1987. aastal Nõukogu-
de Liidus ning esines 1987. 
aasta novembris ka Tallinna 
linnahallis," lausus  Kohtla. 
"Sõpruse kinos saab aga nä-
ha Islandi industriaal-
popbändi Hatari 
muusikadokki 
"Laul nimega 
viha", mille 
järel vas-
tavad ko-
halolijate 
küsimus-
tele bän-
di liik-
med ning 
Palestiina 
muusik ja 
aktivist Bas-
har Murad." 

Eesti kaasaegse 
kunsti arenduskeskuses võib 
osa võtta neljapäevasest gale-
riiõhtust. Uksed hoiavad tava-
lisest kauem lahti Vaal gale-
rii, Tallinna kunstihoone ga-
lerii, Okapi galerii, Draako-
ni galerii, Hobusepea galerii, 
Haus galerii, Galerii Positiiv, 
EAA Gallery, Kai kunstikes-
kus ja Temnikova & Kasela ga-
lerii. Programmis on nii Eesti 
kui ka välismaiste kunstnike 
uusi töid tutvustavaid näitu-
si ning kohtumisi galeristide 
ja kunstnikega. Eribuss muu-
dab galeriiõhtul galeriist ga-

leriisse liikumise lihtsamaks. 
Bussi sisenemine igas peatu-
ses põhineb põhimõttel kes 
ees, see mees. Näitused on 
avatud festivali lõpuni. 

Tallinna tänavahelid
"Enne TMW helimaailma 

sukeldumist saab visuaalmeeli 
turgutada läbi Tallinna kulge-
va kunstigaleriide tuuri," ütles  
Kohtla. "Audiofiilidel aga soo-
vitan läbi astuda laupäevaselt 
plaaditurult Balti jaama turul 
ning juunioride liigal Vivistop 
Telliskivis toimuvalt laste endi 
korraldatud minifestivalilt."

Laupäeval  ootab Balti jaa-
ma turu huvilisi niisiis plaadi-
mess. "Kohalikud plaadipoed 
ja -firmad, artistid ja audiofii-
lid ühinevad, et müüa ja vahe-
tada laia valikut vinüüle, CD-
sid, DVD-sid, kassette ja mä-
lestusesemeid," selgitas Koht-
la. "Üritust kureerib plaadi-
turg, mis on kohalike plaadi-
kogujate igakuine kohustus-
lik kogunemine."

Muusikafestiva-
lil esineb 170 ar-

tisti 20 maa-
ilma riigist, 

muusika-
valik ula-
tub eks-
perimen-
taalse-
test heli-
dest tabe-
lipopini, 

tantsubii-
tidest meta-

lini ja folgist 
post-klassikani. 

"TMW avakontser-
di programm 30. septembril 
Kultuurikatlas on eriline ja 
esmaesitlustest laetud," lau-
sus Kohtla. "Koostöös Eesti 
Kontserdiga tuleb esmaette-
kandele noore helilooja Liisa 
Hõbepappeli uudisteos "Sina 
armas oled manner". Esmae-
sitlusele tuleb ka rahvusvahe-
line ühisprojekt "Themes For 
Great Cities: Tallinn". Eesti 
muusikud Jonas Kaarnamets 
ja Erki Pärnoja on ühendanud 
jõud Taani bändi Mew laulja 
Jonas Bjerre ning ameerik-
lasest muusiku ja ajakirjani-

ku Alex Maiologa. Üheskoos 
veedavad muusikud nädala 
enne TMW-esinemist Tallin-
nas teose jaoks linnahelisid 
salvestades."

Kavas on ka talendifesti-
val, et muusikud saaksid end 
näidata ekspertidele, kriitiku-
tele ja uuele publikule, kelle-
ni nad omal käel ei jõua. Tal-
linna jõuab mitusada rahvus-
vahelise muusikatööstuse pro-
fessionaali: agente, promoo-
toreid, plaadifirmade, kirjas-
tuste ja muusika-idufirmade 
esindajaid, managere ja aja-
kirjanikke. 

Ka Curly Stringsi tuntuse-
le välismaal on TMW kaasa 
aidanud. "Music Weekil leid-
sime me endale agendi Sak-
samaale, kes korraldab seal 
meile kontserttuure, otsib esi-
nemispaiku ja meile sobivaid 
festivale," lausus Talsi. "Mõ-
ni aeg tagasi käisime Saksa-
maal  Folk Balitca festivalil 
tema kaudu. Ma nimetaksin 
seda TMW sündmust isegi 
muusikamessiks, ja nendel 
messidel on alati tore käia. 
Näed juba vanu tegijaid ja 
kohtad uusi huvitavaid muu-
sikuid nii Eestist kui ka teis-
test riikidest. Saab uurida, 
kes mida teeb, kuidas asjad 
parasjagu on. Mõnest selli-
sest lihtsast suhtlemisest te-
kib uus idee, uued projek-
tid ja kontsertreisid. TMW 
folgiosa on alati olnud vä-
ga heal tasemel, kvaliteetne. 
Seal saavad folgisõbrad äge-
da elamuse küll, selles pole 
kahtlust. Folgiprogramm on 
TMW suur tugevus."

Olulisim on see, et TMW 
on aasta suurim sündmus, kus 

Eesti muusikavaldkond koh-
tub ka omavahel, et luua kon-
takte, jagada kogemusi ja viia 
end kurssi muusikatööstuses 
toimuvaga.

Muusikainimeste  
kohtumispaik

Konverentsi arutlusteema-
de keskmes on kultuuri mõ-
ju majandusele ja ühiskonnale 
ning muusikatööstuse arengu-
suunad. Huviväärset pakutak-
se nii muusikavaldkonna te-
gijaile, kultuurisektori eden-
dajaile kui ka eri valdkonda-
de ettevõtjatele ja poliitika-
kujundajatele. 

"Mullu oli Tallinn maailma 
kultuurikalendris ainulaadne 
linn, sest nii PÖFF kui ka TMW 
olid ühed vähesed, kui mitte 
ainsad rahvusvahelise kaaluga 
kultuurivaldkonna festivalid, 
mis toimusid," lausus Kohtla. 
"Tänavu oleme liikunud uude 
etappi. Pandeemia on loomuli-
kult kogu muusika- ja kultuuri-
valdkonda tugevalt raputanud, 
ent pannud meid ka märkama 
selle varjus olnud külgi. Täna-
vuse TMW konverentsi ja ko-
gu festivali peasõnum on "mõt-
le globaalselt, tegutse lokaal-
selt". Uurime eri piirkondade 
kultuuriidentiteetide ja muusi-
katööstuse praktikate kokku-
puutepunkte ja osaliselt pan-
deemiast tingitud ühiskogemu-
si. Keskendume Euroopa muu-
sikaturgude koostöödele ning 
kokkuvõtlikult uue ja õiglase-
ma muusikatööstuse ülesehita-
misele. Kõige lihtsamalt öel-
des toetame muusikavaldkon-
nas tegutsejaid info, kontakti-
de ja võrgustikega." 

Tallinna muusikanädal 
aitab Eesti muusikutel 
ilmas tuntust koguda

Pandeemia  
on pannud meid 

märkama muusika-
tööstuse varjus  

olnud külgi.

Folk ja jazz ühel festivalil

• 1. oktoobril kell 20 
võib Erinevate Tu-
bade klubis kuu-
lata Curly 
Stringsi ning 
kell 21 Fotogra-
fiska jazzilaval 
Estonian Voicesit.

• 2. oktoobril kell 21 

esineb KinoMajas 
Inger ja kell 23 

Pur Mudd.
• Kogu kava 

vaata: tmw.ee 
• Festivalil läheb 

vaja tervise-
passi või kiirtesti 

tegemist. 

1. oktoobril kell 20 esineb Erine-
vate Tubade klubis Curly Strings.  

Albert Truuväärt

rast mehaanilist tsüklit teevad vee 
päriselt puhtaks bakterid, kes te-
gutsevad kiiremini pigem sooje-
mal temperatuuril. Eestis kõigub 
reovee temperatuur seoses aas-
taaegade vahetumisega paarist 
kraadist paarikümneni. Operaa-
tor peab piltlikult öeldes talvel li-
sama puhastisse baktereid ja su-
vel neid vajadusel vähemaks kor-
jama. Seadme tööd reguleeritak-
se näiteks hapniku lisamisega, et 
mikroorganismidele õiget kesk-
konda luua. "Viimase aja suun-
dumus, mida võib näha ka Tal-
linna näitel, on, et puhastusprot-
sessi jälgitakse järjest enam andu-
rite abil ja juhitakse arvutitega.

"Tallinnas on reovee puhas-
tusega seni kenasti toime tul-
dud – ei meenu ühtegi märki-
misväärsemat avariid –, ja sa-
mas töötatakse keerulistes olu-
des, sest heitvett "toodetakse" 

laial skaalal, elanikest tööstus-
teni," lisas Kõrgmaa.  

Reovee käitlemise järel tek-
kivast settest toodetakse muu-
hulgas haljastusmulda: eelmisel 
aastal näiteks ligi 46 000 tonni. 
Seda kasutavad arendajad näi-
teks uuselamurajoonides ümbru-
se korrastamisel ja aukude täit-
misel. Igale küsijale taolist mul-
da siiski koju ei veeta, ehkki 
muld ise on tasuta. Selleks peab 
olema jäätmeluba või tuleb end 
keskkonnaametis registreerida. 

Puhtama mere nimel
Suurimat otseosalust Tallin-

na Vees omavad praegu Tallin-
na linn (55,06%) ja energiakont-
sern Utilitas (20,36%). 24,58% 
ettevõtte aktsiatest on Nasdaq 
Baltic turul vabalt kaubeldavad. 
AS-i Tallinna Vesi 2020. a käive 
oli 51,72 miljonit eurot.

Linnapea Mihhail Kõlvart sõ-
nas uue mehaanilise puhastus-
seadme avamisel, et tegemist po-
le ainult ühe objekti avamisega. 
"Me räägime keskkonnasõbrali-
kumast mõtteviisist, kus Tallin-
na roll on olla teistele linnadele 
eeskuju," lausus ta. 

Linnapea meenutas, et Tallinn 
valiti Lahtis mõned nädalad ta-
gasi Euroopa roheliseks pealin-
naks aastal 2023. Üheks argu-
mendiks oli, et Tallinn loob rohe-
pöörde elluviimiseks kompetent-
sikeskuse. "Meil on ambitsiooni-
kas eesmärk olla paljudele Eu-
roopa – ja mitte ainult Euroopa 
– linnadele eeskujuks, koos are-
neda ja mõelda uusi mudeleid, et 
koos muuta maailma paremaks. 
Väga ambitsioonikas, aga siiski 
reaalne," lisas ta. Kõlvarti sõnul 
on ka  puhastusseadme avami-
ne üks etapp selles pikas protses-
sis – näitamaks laiemalt, teiste-
le linnadele, kuivõrd oluline on 
iga samm puhtama mere nimel. 
"Roheline linn ei tähenda ainult 
rohealasid, vaid ka kaasaegseid 
tehnoloogiaid," märkis linnapea.

Kõlvarti sõnul on tal hea meel, 
et linnaasutustel on Tallinna Vee-
ga muuhulgas tugev partnerlus 
keskkonna hoidmise osas.

olukord teine. Kolmveerand 
veest tarvitavad majapidamised 
ja ettevõtted ning veerandi 
tööstus. 

• Veetarbimine on näidanud Tal-
linnas juba palju aastaid pigem 
vähenemise suunda. Näiteks 
2005. aastal tarvitati elaniku 
kohta 234 liitrit ööpäevas, küm-
mekond aastat hiljem aga 120 
liitri ümber, ja nüüdseks on see 
number vähenenud 100 liitri 
kanti. Professor Erki Lemberi 
sõnul mängivad kindlasti olulist 
rolli säästlikumaks muutunud 
kodumasinad, aga ka inimeste 
kasvanud soovid ja oskused ku-
lusid kokku hoida.  Eesti kesk-
mine olmevee tarbimise num-
ber on 87 liitrit ööpäevas ehk 
213 vannitäit.

• Kui veel vähenenud tarbimisest 
näide tuua, siis 1990. aastal 
suunati veepuhastusjaamast 
ööpäevas linna keskmiselt 222 
676 m3 puhast vett – praegu, 
nagu öeldud, on see number 
umbes 60 000. Selline kogus 
mahuks umbes 800 raudteet-
sisterni ehk 14 rongi. 2000nda-
te alguses suunati päevas vee-
võrku vett keskmiselt 82 000 
m3, mis on küll mõnevõrra 
enam kui tänasel päeval, ent 
oluliselt vähem kui 1990ndatel. 
Muutuseni on viinud lisaks ini-
meste hoolikuse suurenemisele 
suurte tootmisettevõtete sulge-
mine või pealinnast mujale koli-
mine, veearvestite paigaldami-
ne ja ka lekete kiire avastamine 
veevõrgus. 

Mehhaanilise puhastusseadme tööl rajaneb Tallinna reovee kogu edasine puhastamine, sealhulgas keemiline ja bioloogiline.
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Tassiks kohviks kulub 140 liitrit vett – kui kasvatus- ja 
tootmiskulu kokku liita. Samasuguseid jahmatavaid 
numbreid võib tuua igasuguste toiduainete kohta. Rõi-
va- jm tööstusest rääkimata, sest ühe T-särgi valmis-

tamisele kulub umbes 2700 liitrit.  Loomulikult me ei peaks 
lõpetama söömist, joomist ja riietumist. Kuid üks hea asi on 
nüüd järsult tõusnud ja edasi tõusvatel energiahindadel siiski. 
Need õpetavad, ehkki õigem on vist öelda, et sunnivad kok-
ku hoidma.

Kui toiduainete tootjad hoiatavad, et kohe jõuab elektri hin-
natõus kauplustesse, siis kas see number, 127 kg toitu ühe ini-
mese kohta, mis me aastas ära viskame, hakkab vähenema? Jul-
gen arvata, et kahjuks väga visalt, sest harjumused liigset osta 
on kahjuks juurdunud. Vesi on tõe poolest elu, sealhulgas  mei-
le vajaliku tootmise alus. Me ei hoia vett kokku ainult siis, kui 
kasvõi kraani hambapesu ajaks korraks sulgeme, vaid kui me 
üleüldse vähem tarbime.

Üleskutseid vähem asju ja toitu osta esitatakse kõikjal pide-
valt ja üldiselt ei panda neid suuremat tähele. Kallineva kauba 
tõttu tühjeneva rahakoti keelt mõistetakse märksa paremini ja 
see sunnib raiskamise pidu lõpetama. Muuhulgas tuleks muuta 

toidupoliitikat laiemalt, sest 
kaupluste ära visatav toit tä-
hendab ühtlasi meeletut vee 
raiskamist.

Tallinlased on siiski oma 
veetarbimises muutunud aas-
ta aastalt üha loodussõbrali-
kumateks. Kui 1990. aastal, 

tootmise tippajal, paiskas Tallinna Vesi torustikesse enam kui 
mitusada tuhat kuupmeetrit puhastatud vett, mille suures osas 
õgisid ära küll toonased tööstused, siis nüüdseks on see num-
ber kahanenud 60 000ni. Inimesed hoiavad kulusid kokku, to-
rustikke uuendatakse, majapidamismasinad on kokkuhoidliku-
mad,  tööstused kolivad linnast välja jne. See on positiivne külg.

Negatiivsem pool on, et vee kokkuhoiuks tuleb meil veel vä-
ga suur tee käia. Praegu jõuab mereveest puhtamaks tehtud reo-
vesi pika toru kaudu Läänemerre, kuid ehk tuleks mõelda sel-
le uuele kasutusele? See sobiks pesu- või kastmis- või tootmis-
veeks. Põuasel suvel on valus näha, kuidas Ülemiste veepuhas-

tusjaamast või Nõmmel puurkaevust tulevat vett 
lihtsalt lillepeenrasse suunatakse. Ja kas autot 
ikka peaks pesema pika puhastusprotsessi lä-
binud joogiveega?

Mõneski mõttes tähistas äsja avatud uus, li-
gi 8 mln eurot maksnud reoveepuhastussea-

de Paljassaares ühtlasi uue ajajärgu algust 
Tallinna Vee ajaloos. Võib olla kindel, 
et ka järgmistel aastakümnetel töödel-
dakse tallinlaste reovesi nii puhtaks, et 
võib loodusesse lasta. Juba varem, tä-
navu veebruaris oli linn ostnud ena-
musosaluse Tallinna Vees ja kaasanud 
partnerina OÜ Utilitas. Ei saa salata, 
et Briti taustaga United Utilities, kes 
varem ettevõtte käekäiku määras, ma-
jandas seal eelkõige tulu toomise sei-
sukohast. Linna saamine enamusosa-
nikuks võimaldab aga ettevõttesse 
uusi investeeringuid, uusi tehnoloo-
giaid, uut lähenemist veele kui tõe-
poolest igas mõttes meie elu alusele.

Elu saab alguse veest

Virkko Lepassalu,  
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

Kas autot peaks  
ikka pesema puhta 
joogiveega?

Tallinn rajab loome- ja ringmajanduse keskuse 

Balti jaama sissesõidul kes-
tab 30. septembri hommiku-
ni raudtee parandamine, töö 
hõlmab raudteelõiku Rohu tä-
nava viaduktist Kitseküla pea-
tuskohani. Raudteetööde käi-
gus rajatakse täiendav peatee 
jaamast ida suunal. Tööde ajal 
on sissesõit Balti jaama häiri-
tud ning ida-, lõuna- ja edela-
suunalised reisid algavad ja lõ-
pevad Kitseküla või Ülemiste 
ja Liiva peatuses. Läänesuu-
naline rongiliiklus sel perioo-
dil häiritud ei ole. Raudteetöö-

de ajal esineb lisaks rongiliik-
luse muudatustele ka lühiajalisi 
katkestusi Kitseküla ülekäigul.
Samuti alustatakse töödega 
liiklusjuhtimissüsteemi mo-
derniseerimiseks, mis kestavad 
novembri lõpuni. Sel ajal su-
letakse Balti jaamas praegune 
rongiliikluse juhtimissüsteem, 
et võtta kasutusele nüüdisaeg-
sed seadmed. Ka see töö toob 
kaasa ajutisi muudatusi ron-
giliikluses. Reisijatel palutak-
se tähelepanelikult jälgida El-
roni kodulehte www.elron.ee.

Transpordiamet võttis liikluse 
planeerimiseks tarvitusele Telia 
Crowd Insights platvormi, mis 
kasutab inimhulkade liikumise 
kaardistamiseks mobiilivõrgu 
andmeid. Ühtegi ini-
mest seal kuidagi ei 
isikustata, lihtsalt 
mobiiltelefonide 
paiknemise kaudu 
on näha, milliseid 
trajektoore roh-
kem kasutatakse. 
Tallinnale ja teistele 
linnadele oleks sellest 
rakendusest palju abi, sest 
see võimaldab ühtlasi kaardista-
da, milliseid ühistranspordiliine 
inimesed eelistavad ja kuidas 
võiks liinivõrku planeerida. Ka rii-
gi transpordiamet kavatseb se-

da tarvitada liinivõrgu heaks. 
Covidi pandeemia tippajal, 
2020. a kevadel on Telia pool-
sest positsioneerimisest saadud 

andmeid jagatud Rootsi, 
Soome, Norra, Taani ja 

Eesti tervishoiujuhti-
dele ja statistika-
büroodele, et 
saaks aru, kuidas 
inimhulgad pan-
deemiapiirangute 

ajal rohkem liigu-
vad. Huvitava fakti-

na selgus näiteks, et 
mullu novembris ei suutnud 

Eestis isegi Musta reede kam-
paania inimesi poodidesse tuua 
– samas kui Taanis, vastupidi, 
vaatamata pandeemia kitsen-
dustele ostlema suunduti.

Maailma Terviseorganisatsioon 
(WHO) soovitas kahekordistada 
Euroopas alkoholimakse, et ai-
data ära hoida ligi 5000 vähisur-
ma aastas. Alkoholitarbimist 
seostavad teadlaste uuringud 
suuõõne-, maksa-, kõri-, neelu-, 
söögitoru-, kolorektaal- ja naiste 
rinnavähiga. Praegust alkoholi-
aktsiisi kahekordistades oleks 
WHO arvates Euroopas võimalik 
ära hoida 10 700 uut vähki hai-
gestumist ja 4850 vähisurma 
aastas. Kurja juureks on alkoholi 
lagunemisel tekkiv etanaal ehk 
atseetaldehüüd, mis tekitab ve-
reliblede allikaks olevate tüvirak-
kude DNA-s pöördumatuid kah-
justusi. Viimase 10-12 aastaga 
on Eestis vähenenud alkoholitar-
bimine kolmandiku võrra ja alko-
holist tingitud suremus 40%, 
kuid kindlasti on siin pikk tee veel 
minna. Eesti vähiregistri andme-
tel registreeritakse meil igal aas-
tal ligikaudu 9000 esmast vähi-
juhtu ja umbes 4000 vähist põh-
justatud surma. Vähk on Eestis 
enneaegse suremuse põhjusena 

südameveresoonkonna haiguste 
järel teisel kohal ja vähki haiges-
tutakse üha sagedamini. Laie-
mas pildis liigub Eesti joomarlu-
se vähenemise osas praegugi 
positiivsel kursil, ehkki liiga aeg-
laselt. Kuigi 2020. a kasvas alko-
tarbimine võrreldes aasta vara-
sema ajaga 1,7%, võinuks ostu-
jõus kasvu põhjal eeldada, et see 
number kujuneb märksa suure-
maks. Tasub lisada, et joomist 
soodustavaid nüansse lisandus 
ju samas palju, mis on kokku 
võetavad mõne sõnaga: pan-
deemiaga seotud stress. Rääki-
mata, et 2019. a odavnes alkohol 
seoses aktsiisilangusega 3%. 
Kitsendusteks oleks alko piira-
misel võimalusi teisigi, milleks ei 
oleks vaja WHO näpuviibutust. 
Nii on aastaid räägitud alko ee-
maldamisest tanklapoodidest ja 
spordivõistlustelt. Ja vaevalt et 
me kunagi jõuame ühe suure üri-
tuste halli ümbernimetamiseni, 
ehkki näiteks Viru Valge nimeline 
kontserdisaal tunduks leebelt 
öeldes totter. 

Õhtulehe teatel tõi kiirabi näda-
lapäevad tagasi Pelgulinna sün-
nitusmajja äsja kodus sünnita-
nud naise, kuid haiglasse jõu-
des oli vastsündinu juba sur-
nud. Praegu uurib asja ka polit-
sei. Asjaolusid privaatsuse 
kaitsmise tõttu ei avaldata. 
Seega jääb üle ainult meelde 
tuletada, et kuigi kodusünnitu-
sed on hakanud levima ning lei-
dub rohkesti selle eestkõnele-
jaid, ei tasuks sünnitushaigla 
ärapõlgamisel liiga enesekind-
laks muutuda. Kodus sünnita-
miseks on tänapäeval võimalik 
enda juurde saada kõrge ameti-
oskusega ämmaemand, kes 
juba varakult õpetab ja kõik 
ette valmistab. Kodusünnitu-
sest räägitakse nagu millestki 
normaalsest ja tavalisest, ja 

juunis on koguni kodu-
sünnitajate päev. Viirus-
haiguse levik on kodusünnitusi 
veelgi suurendanud. Siiski pei-
tub saatan nagu alati detailides 
ja kindlasti on kodus sünnitades 
riskid suuremad kui haiglas. 
Võib tekkida ootamatuid  olu-
kordi, kus saab parimat abi ai-
nult haiglast. Lisaks pole kodus 
vastsündinu südametööd hin-
davat aparaati jne. Kodusünni-
tuse võimalikkust peaks mõis-
tagi enne hindama naistearst. 
Üsna suurt kahju võivad tekita-
da internetileheküljed ja blogid, 
milles "tagasi loodusesse" 
veendakse. Kodusünnitusi lei-
dub siiski üldiselt vähe – alla 
protsendi – ja see sarnaneb 
meil Euroopa näitajatega üldi-
selt.

Rahvastikugeograaf Garri Raag-
ma kurdab Postimehe artiklis 
linnaruumi planeerimise hägus-
tumise üle, sest sotsiaal-
meediagi võimaldab 
inimeste arva-
musega tõhu-
salt manipu-
leerida ja 
iseenesest 
mõistlikud 
lahendu-
sed taga-
plaanile või 
välja suru-
da. Planeeri-
misekspert 
Kaur Lass kirjutab 
omakorda Pärnu juhtu-
mist, kus üldplaneeringu vasta-
selt kerkis Lidli kaubamaja kõi-
gest vaid projekteerimistingi-
muste alusel. Detailplaneering, 
mis sellise ehitise välistas, tühis-
tati. Alates 2015. a on rahva kaa-
samisest saanud vaid sõnakõlks, 
sest kaasamine on asendunud 
teavitamisega. Planeerimissea-

duses on ka puudunud sankt-
sioonid rikkumise eest ja pla-
neeringu kohustuse täitmine on 

vähenenud. Praegu tiirleb rii-
gikogus planeerimis-

seaduse täienda-
mise eelnõu, 

kuid see on 
tekitanud 
vastakaid 
arvamusi. 
Kuigi eelnõu 
järgi paran-
datakse 

muuhulgas 
inimeste teavi-

tamist kerkivatest 
uusehitustest ja an-

takse tutvumiseks lisaae-
ga, on mõnegi asjatundja mee-
lest lahendus poolik, sest ei hoia 
ära Pärnu-laadseid juhtumeid. 
Lihtsalt öeldes on jätkuvalt õhus 
oht, et mõni avalikes huvides ka-
sutatav koht nagu haljasala või 
väljak ehitatakse äri survel täis. 
Ja täiesti seaduslikult.

Kitsekülas häirivad 
raudteetööd liiklust 

Mobiilivõrgu andmed aitavad 
ühistransporti planeerida

Alko piiramisel on veel  
palju tööd teha

Beebi surm sunnib mõtlema 
kodusünnituse riskidele

Ruumiplaneerimisel tuleb  
"halvad üllatused" välistada

Tallinn kavatseb luua kesk-
linna loome- ja ringmajan-
duse keskuse, mis aitaks 
tootedisaini vallas alustava-
tel ja tegutsevatel ettevõte-
tel areneda ja annaks soovi-
jatele nõu ringmajanduse 
valdkonnas. 

Tallinna linnavalitsus esitas 
linnavolikogule kinnitamiseks 
sihtasutuse Tallinna Ettevõtlu-
sinkubaatorid põhikirja uue re-
daktsiooni, mis laiendab sihtasu-
tuse tegevust ka ringmajandus-
alaste tugiteenuste osutamisele. 
Aadressile Poldri 3 on kavas ra-
jada selleks Tallinna loome- ja 
ringmajanduse keskus, kus pa-
kutakse tugiteenuseid alustava-
le ettevõtjale, aidatakse arene-
da loomevaldkonnas juba tegut-
sevatel ettevõtjatel ning nõusta-
takse soovijaid ringmajanduse 
valdkonnas.

Abilinnapea Aivar Riisalu 
sõnul tähendab ringmajandus 
üleminekut keskkonda sääst-
vamale ja puhtamale eluviisi-
le, kus kasutataks loodusvarasid 
senisest vähem ja tõhusamalt. 
"Ringmajanduse põhimõtete ra-
kendamine võimaldab meie et-
tevõtetel rahvusvahelises kon-

kurentsis paremini läbi lüüa," 
ütles Riisalu. "Rohepööre on 
Tallinna selge valik ja üks selle 
pöörde neljast vaalast on ring-
majandus. Peame üheskoos lii-
kuma puhtama majanduse poo-
le, et tekiks vähem jäätmeid ja 
sealhulgas pakendeid."

Rajatav keskus loob enda 
ümber tugeva kogukonna et-
tevõtlikest eraisikutest, ette-
võtjatest ja organisatsioonidest, 
kes harrastavad ringmajandu-
se põhimõtteid järgivat elustii-
li. Keskuse visioon on kooskõ-
las strateegiaga "Tallinn 2035", 
mille kohaselt on linn aastaks 
2035 üle läinud ringmajandu-
sele. Uus ringmajandussüsteem 
peaks kaasama kõiki sidusrüh-
mi, parandama koostööd ame-
tiasutuste, ettevõtete ja vaba-
ühenduste vahel ja täienda-
ma olemasolevaid võrgustik-
ke. Kuigi ringmajandust seos-
tatakse kõige rohkem jäätme-
korraldusega, puudutab see vä-
ga suurt osa inimeste igapäeva-
sest elust, pakkudes võimalu-
si vältida jäätmete ja heitmete 
teket ning vähendada ressurs-
side kasutamist ja oma tege-
vuse keskkonnamõju laiemalt.
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Vanemad saavad pärast 
suvist pausi taas kutsu- 
da nädalavahetustel  
kuni 12-aastasele ägeda 
haigusega lapsele arsti 
koju.

Arsti saab kutsuda näiteks 
juhul, kui vanemal ei ole olnud 
võimalik lapsega perearsti juur-
de minna või kui laps jääb hai-
geks puhkepäeval.  

Abilinnapea Betina Beški-
na selgitas, et arsti võivad nä-
dalavahetustel koju kutsuda 
kõik Tallinnas viibivad haige 
laste vanemad olenemata nen-
de tegelikust elukohast. "Alus-
tasime projektiga vähem kui 
aasta eest ning selgus, et see 
on väga vajalik. Haigestunud 
lapse vanemad vajavad kind-
lustunnet ja soovitusi lapse 
põetamiseks, ning seda kodu-

arstid ka pakuvad," selgitas 
Beškina.

Koju tulev arstibrigaad saab 
välja kirjutada ka ravimiret-
septe. 

Haigele lapsele saab arsti 
koju kutsuda reedel, laupäe-
val ja pühapäeval kella 14-
22. Kõnesid võtab vastu Tal-
linna Kiirabi dispetšer numbril 
697 1145 kella 12-20, edasta-
des kutse valves olevale kodu-

arsti brigaadile. Päeva jooksul 
teeb arst kuni kümme visiiti. 

Arstibrigaadi kuulub arst-
pediaater või üldarst ning era-
korralise meditsiini tehnik. 
Koroona ajal on nad kaitse-
varustuses.

Suvel oli koduarsti teenus 
ajutiselt peatatud. Linn an-
nab koju tulevate lastearstide 
jaoks tänavu 100 000 eurot.

Tallinnas saab taas lastele arsti koju kutsuda 

Krista Kiin
krista.kiin@tallinnlv.ee

"Olen rahul kogukonna tõt-
tu, kes meil siin elab – kogu 
maja on arstide ja õdede 
päralt," ütles pereõde 
Merily Männik. "Kõik on nii 
rahulik, ei ole mingit möllu 
nagu tavalises kortermajas 
ikka teinekord juhtub. Kõik 
teretavad üksteist." Lisaks 
on elamine arstide ja õde-
de majas soodne. "Kui va-
rem üürisin erakorterit, 
röövis see pea kogu palga," 
meenutas intensiivraviõde 
Natalia.

Mustamäel asuvas perears-
tikeskuses õena töötav Merily 
Männik elab Akadeemia tee 
48 kahetoalises valguskülla-
ses korteris koos üheksa-aas-
tase poja ja kassiga. "Ruut-
meetreid on üle kolmekümne, 
keskel on köök, ühel pool poja 
tuba, teisel pool minu oma," 
näitas naine oma hubast kodu. 
Merily on pärit Lääne-Vi-
rumaalt ning pealin-
na kolides ei ol-
nud tal võima-
lik enda ela-
mist muret-
seda. "Siin 
majas ela-
me algu-
sest peale 
– 2015. aas-
ta märtsis, 
kui see val-
mis, kolisime sis-
se. Toona saime es-
malt ühetoalise korteri, 
milles oli köök ja tuba," rää-
kis Merily. 

Praeguses korteris on nai-
ne elanud kaks aastat. "Meie 
korteris varem elanud arst 
oma mehega sai enda elami-
se ja nad läksid 
ära," meenutas 
Merily. "Olen 
väga rõõmus, 
et mu taotlus 
suurema elami-
se osas rahulda-
ti – lootsin saa-
da lapsele oma-
ette toa."

Merily mee-
lest on väga to-
re, et linn on ars-
tidele ja õdedele 
sellise maja loo-
nud. Ta lisas, et 
kindlasti on sood-

sa üürihinnaga korterid täit-
nud eesmärki, et meedikud 
oma tööl püsiksid ja võõrsi-
le ei koliks. "See on täiesti 
mõistuse piires – palgast jääb 
ikka midagi kätte ka, ei pea 
kogu raha üüri peale panema. 
Olgem ausad: turuhinnad on 
päris hirmsad, üks tuttav just 
rääkis, et temalt küsiti kahe-
toalise korteri üüriks 600 eu-
rot. Minul oleks kahju oma ra-
ha sinna panna."

Enam ei pea välismaale  
tööle kolima

Mõne aasta eest oli tervis-
hoiutöötajate väljaränne Ees-
tist murettekitavalt suur – näi-
teks 2013. aastal taotles vä-
lisriigis töötamiseks vajalik-
ku tõendit 118 arsti ja 185 
õde. Iseäranis teravalt puu-
dutas arstide ja õdede lahku-
mine pealinna elanikke – Tal-
linna haiglad vajasid toona 
238 töötajat ehk 76 arsti, 108 
õde ja 54 hooldustöötajat. Et 
toetada linna arste ja õdesid 

soodsa koduga, ehitas linn 
neile ümber Akadee-

mia tee 48 viie-
korruselise ma-

ja. Üürnikud 
kolisid oma 
uude koju 
2015. aasta 
märtsis ja 
soodsa üü-
ripinna sai 

97 meditsii-
nitöötajat. 
Abilinnapea 

Betina Beškina sõ-
nul teevad meditsiinitöö-

tajad väga tänuväärset ja ras-
ket tööd ja seepärast tuleb neid 
hoida. "Meedikute tööpäevad 
on pikad, stressirohked ning 
vastutus suur," tõdes ta. "Et 
neil oleks motivat-

siooni Tallinnas tööga jätkata, 
ongi ühe meetmena kasutuse-
le võetud võimalus anda ter-
vishoiutöötajatele üürile jõu-
kohase, turuhinnast tundu-
valt soodsama üüriga korte-
rid. Häid meditsiinitöötajaid 
tuleb  väärtustada ning loo-
detavasti aitab soodsate ela-
mistingimuste võimaldamine 
hoida neid välisriiki tööle asu-
mise kasuks otsustamast. Te-
gemist on hubaste ja mugava-
te korteritega. Kõikides kor-
terites on sees köögimööbel, 
köögitehnika, riidenagi ning 
akende ees on rulood."

Tartust pärit ning kodulin-
nas tervishoiu kõrgkooli lõpe-

tanud Lääne-Tallinna 
Keskhaigla õde Anna 
Volkova elab arstide 
ja õdede maja ühe-
toalises korteris koos 
mehega. 24 m² suu-
ruses korteris on neil 
eraldi tuba ja köök. 
"Ema nägi omal ajal 
uudistest, et reno-
veeritakse maja, kus 
pakutakse üürikor-
tereid meedikute-
le, kes ei ole ko-
halikud, ja soovi-
tas mul kandideeri-
da," meenutas An-
na. "Vastasin talle, 

et oh, sinna kandideerib nagu-
nii nii palju rahvast, et mina 
kindlasti midagi ei saa! Ema 
omakorda ütles, et no proo-
vi, see ei maksa ju midagi! 
Mõne aja pärast tuligi vas-
tus, et mulle antakse ühetoa-
line korter – ja nüüd olen siin 
viis aastat elanud."

Volkova sõnul käivad elani-
kud üksteisel külas. "Mitte ai-
nult kolleegidel, vaid ka õdedel 
teistest meditsiiniasutustest," 
lausus ta. "Võib öelda, et ma-
jas elavad meedikud on nagu 
üks suur pere. Meil on loodud 
oma Facebooki grupp, kui kel-
lelgi on vaja mingit abi, siis tei-

sed aitavad. Tööjuhtumeid pat-
sientidega reeglina omavahel ei 
arutata – töö on siiski töö ja 
kodu on kodu, ja seal omava-
hel kohtudes eeskätt lõõgastu-
me. Tõsi, kui midagi huvitavat 
on juhtunud, räägime ka tööl 
toimunust." 

Anna peab linna üürikorte-
rit väga heaks variandiks: "Eks 
kõik ju soovivad tulevikus osta 
enda korteri või maja, ja kui se-
ni siin korterit üürida, aitab see 
raha koguda. Isegi talvel on üür 
ja kommunaalid kokku maksi-
maalselt 130 eurot, mis on vä-
ga hea variant, et säästa päris 
oma kodu tarvis." Veel meel-
dib Annale, et maja on rahu-
lik ja korter korralik, mitte na-
gu ühiselamus, kus peab teiste-
ga kööki ja duširuumi jagama. 
"Kõik on siin olemas – küll 
väike, aga kui lapsi ei ole, so-
bib täiesti. Kui tulevad lapsed, 
saab praeguse ühetoalise ehk 
vahetada suurema korteri vas-
tu, juhul, kui sel ajal pole veel 
võimalik enda elamist osta."

Anna meenutas, et kui ta 
enne töötas kaheksa aastat 
Tallinna Kiirabis brigaadiju-
hina, olid tal pea pooled ma-
jaelanikest kolleegid. "Suhtlen 
päris paljudega – mul on siin 
sõbrad ja tuttavad, kellel saab 
külas käia. On huvitav näha, 
kuidas keegi on oma elamist 
sisutanud – planeeringud on 
ju erinevad."

"Olen rahul ka kogukon-
na tõttu, kes meil siin elab – 
kogu maja on arstide ja õde-
de päralt," lisas Merily Män-
nik. "Kõik on nii rahulik, ei 
ole mingit möllu nagu tavali-
ses kortermajas ikka teinekord 
juhtub. Kõik teretavad üks-
teist, seltskond on stabiilne."

Aega vaid magamiseks
Ida-Tallinna Keskhaigla in-

tensiivravi osakonna õde, Ki-
viõlis sündinud Natalia Futki-
na üürib arstide ja õdede ma-
jas kõige väiksemat pinda – 
16 m² suurust kööktuba. "Sis-
se kolisin peaaegu  kohe, kui 
maja avati," meenutas Nata-
lia. "Praegu elan üksinda, kuid 
plaanis on mehega kokku koli-
da ning siis loodan linnalt mi-
dagi suuremat saada. Siin on 
küll mugav ja mõnus, kuid ta-
haks rohkem ruumi hoolima-
ta asjaolust, et töö võtab vä-
ga palju aega ja tihti lähedki 
koju vaid magama."

MEEDIKUD: Soodne üürikodu ja 
peretunne hoiab meid võõrsile pagemast

Kiirabiõde Anna Volkoval on arstide ja õdede majas olemas kõik, mis tema kiire elu juures vaja.  Albert Truuväärt

Lastele toob 
arsti koju kiir-
abiauto.
Albert Truuväärt

Peaaegu  
pooled  

majaelanikest on 
kolleegid.

Endine ühiselamu aadressil Akadeemia tee 48 pakub meedi-

kutele soodsat kodu. 
Albert Truuväärt

Õdede seas popp elamispaik

• Akadeemia tee 48 
majas tuleb tasuda 
üüri kolm eurot 
ruutmeetri kohta 
kuus, millele li-
sanduvad kom-
munaalkulud.

• Hoones on 24 köök-
tuba, 60 ühetoalist ja 13 
kahetoalist korterit. Kõik 
korterid on varustatud köö-
gimööbli ja -tehnikaga. Li-
saks on majas pesupesemi-
se ruum koos kuivatitega, 
samuti ruumid nii jalgratas-
te kui ka lapsevankrite hoid-
miseks.

• Majas on elanikele 97 kor-
terit, neist praegu välja üüri-
tud 95. Kaks korterit on kiir-
abi külaliskorterid. Elanikest 
neli on arstid ja 91 õed. Kui 
keegi korteri vabastab, saab 

oma võimaluse 
meedik samast 

haiglast/asu-
tusest, kus 
töötas eelmi-
ne üürnik.

• Kuna kahetoa-
lisi kortereid on 

vaid 13, siis pere-
kondi arstide ja õdede majja 
just palju elama ei mahu. 
Osa kolmeliikmelisi peresid 
elab ka suurtes ühetoalistes 
korterites, kus on u 33 m² 
pinda.

• Aastas vahetub umbes 
kümme elanikku. Ära koli-
takse peamiselt siis, kui os-
tetakse oma korter, kolitak-
se teise linna või perekond 
kasvab. Praegu ootab ma-
jas korteri saamise järjekor-
ras 49 õde.
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päe-
vikus-

se kirjuta-
mine. See lisab 

õpetajate koormust ja me 
olemegi nüüd olukorras, et õpe-
tajad ei kanna seda pinget välja 
ja lihtsalt pagevad töölt.

Õpetajate töömahu suurene-
mine ongi põhjus, miks meil on 
õpetajate puudus koolides. Kõi-
gele vaatamata tuleks analüüsi-
vat hindamist soosida ja mõel-
da, kuidas õpetajate vaeva pa-
remini kompenseerida. Ei ole 
hea laduda õpilastele numbreid 
nagu pitsateid otsaette, et sina 
oled kaheline, sina kolmeline ja 
sina viieline. Sellega öeldakse, 
et need nüansid, mis tegelikult 
igas õpilases peituvad, õpetajat 
ei huvitagi.

Numbriliste hinnete panek on 
ikka karistamise vahend ja staa-
tuse loomise vahend, ka selek-
teerimise abinõu. Muidugi, teh-
noloogilisse ühiskonda võib nii-
sugune numbrite ladumine häs-
ti sobida. Inimesed muudetakse 
ka masinate sarnasteks. Inime-
sele ei saa läheneda niisugus-
te massihindamise kriteeriumi-
tega. Aga kuna see numbrisüs-
teem on niivõrd sööbinud ühis-
konda, siis ei võeta seda kujun-
davat hindamist veel alati väga 
tõsiselt. Vanemad ütlevad sageli, 
et mida te hämate, öelge, kuidas 
asi on, kas on kaks või kolm või 
koguni viis, mida te varjate. Ja 
kahjuks ei võta õpilased ise ka 
alati seda selgitavat hindamist 
tõsiselt. Siin tasub eeskuju võt-
ta küll Waldorf-koolidest. Seal 
tekitab selline selgitav hindami-
ne õpilastes huvi oma tulemus-
te vastu ja paneb nad pinguta-
ma vabatahtlikult, tekib sisemine 
motivatsioon, et areneda edasi.

Kas koolides võiks olla pikemad 
õuevahetunnid? Kuidas neid si-
sustada, mida pakkuda?

Leesi: Räägitakse ka vaja-
dusest pikendada õues viibimi-
se vahetunde. Praegu jõuavad 
meie lapsed koju kas poole nel-
jaks või neljaks. Aga siis hakka-
vad võib-olla koju jõudma ka-
heksaks. See venitab koolipäeva 
väga pikaks. See on väga halb 
idee, et teeme pikad tunniva-
heajad. Räägitakse ka õuesõp-
pest, aga meie kliimas on kooli-

"Ei ole hea laduda õpilastele hinnete numbreid  nagu 
pitsateid otsaette, et sina oled kaheline, sina kolme-
line ja sina viieline," ütles Pealinna vestlusringis Tal-
linna ülikooli kasvatusteaduse dotsent Tiiu Kuurme. 
Õpetaja Lauri Leesi meelest aga peab laps juba väik-
sest peale harjuma mõttega, et õppimine on tema töö 
ja hinne ta palk.

Milline on tänapäevane ja hea 
haridus ning kuidas võiks õpe-
tada taas pead tõstva koroona 
ajal? Selle üle arutlesid prantsuse 
keele õpetaja Lauri Leesi, Eesti 
lastevanemate liidu juhatuse esi-
naine Kristiine Vahtramäe ning 
kasvatusteadlane Tiiu Kuurme.

Millised probleemid paljastas 
koroona? Kas koolid võiks ka 
edaspidi pakkuda hübriidõpet, 
et osaliselt saaks õppida kodus?

Leesi: Koroonaaeg on näi-
danud veel kord, et paremat 
teadmiste omandamise meeto-
dit pole kui õpetaja ja õpilane. 
Ühe puudumine kaotab peda-
googilise protsessi. Selleks, et 
see protsess saaks toimida, on 
vaja nii õpetajat kui õpilast. Võ-
tame õpetaja ära, lakkab prot-
sess olemast. See, mis me tegi-
me vahepeal, et tunnid toimu-
sid kaugõppe korras, oli tehtud 
häda sunnil. Aga niimoodi kaua 
jätkata ei ole võimalik.

Vahtramäe: Kogu õppimise  
ja õpetamise raskus peaks ole-
ma ikka õpetajate peal. Kodus 
jäävad lapsed täiesti üksi kõigi 
nende küsimustega, mis parata-
matult tekivad. Ma olin ise nel-
janda klassi õpetaja ja sain aru, 
et vanemad ei oska kodus üles-
annete lahendamisel lapsi suu-
nata ja aidata. Vanemad jäävad 
hätta ka kirjalikult mitmekoha-
liste arvude korrutamise ja jaga-
misega. Need vanemate õpilün-
gad olid minule kodus õppimise 
aja kõige suurem üllatus. Vane-
mate peale tegelikult loodeti vä-
ga palju, aga nad ei olnud sel-
leks valmis. Samas, osale laste-
le selline kodus olemine ja seal 
õppimine täitsa meeldis, ja mi-
na julgen väita, et nemad ei ole-
gi vähemuses. Aga palju sõltus 
ka õpetajast. Kui õpetaja ütles 
videotunnis, et vaat see ülesan-
ne olgu homseks tehtud, siis nii 
see asi ei toimi. Aga kui õpeta-
ja selgitas ka videotunnis kõike 
nagu päris koolitunnis, siis said 
lapsed ülesannetega hakkama.

Teine asi on see, et õpetajad 
ei oska digivahendeid õpetami-
sel piisavalt hästi kasutada. Ei 
aita ainult vajaliku digikeskkon-
na ülesleidmisest, vaja on ikka 
tunda arvutite võimalusi lähe-
malt. Minu arvates me ei tohiks 
ka edaspidi sellist digivahendite 
abil õpet tingimata vältida, sel-
les pole midagi hirmsat.

Me nägime ka, et esimesel 
kaugõppeaastal valitses suur 
kaos. Keegi ei teadnud, kui-
das peaks tegema, ei osanud 
ka. Siis valmis koolidel digiõp-
pekeskkond, saadi aru võima-
lustest, mida see pakub, ja al-
les teisel aastal hakkas asi mi-
nema. Sel kevadel oli pilt hoo-
pis parem. Ja ma kujutan ette, 
et kui nüüd siiski peaks tulema 
ka kolmas kodus õppimise aas-
ta, siis saadakse juba palju pa-
remini hakkama.

Tallinnas tehti hästi, et koo-
li kutsuti konsultatsioonile 
need lapsed, kes tundsid, 
et pole kõigest aru saa-
nud ega tule ise toi-
me. Nendele anti siis 
koolis tuge ja asjad 
toimisid. Väga pal-
jud aga said ka ko-
dus hakkama. Igata-
hes asjad toimisid ja 
meil pole nii väga va-
ja karta seda võimalik-
ku uut kaugõppimise pe-
rioodi, kui see peaks vaja-
likuks osutuma. Muidugi õpe-
tajate koormus kasvas. Nad pi-
did andma digitaalse tunni ja 
siis tegelema veel koolis indi-
viduaalselt nendega, kes olid 
pisut hätta jäänud. Tegelikult 
ei peaks digiõpe välja nägema 
nii, et iga kümne minuti tagant 
järgneb üks digitund teisele. Oli 
ka 20-30-minutilisi tunde. Aga 
tunnid olid õppeainete rohke-
mad, võeti läbi mitu ainet, see 
oli omamoodi lõimingõpe.

Kuurme: Ekraanide abil õp-
pimisse võiks suhtuda liht-
salt kui ühte lisavõimalusse. 
Nüüd on see hädaolukorras 
järele proovitud ja me näe-
me, et on tõesti neid, kelle-
le see sobib. Eelkõige kuu-
luvad nende hulka tead-
lasetüüpi süvenejad. Need 
olid tugevamad õpilased 
ja ehk ka introvertsemad 
õpilased, kellele meeldib-
ki omaette nokitseda. On 
neid lapsi, keda häirib õppi-
mise juures lärm koolis. Ilm-
selt on ka niisuguseid asju, mi-
da ongi parem õpetada just dis-
tantsilt, aga seda teavad paremi-
ni juba õpetajad. Ekraan annab 
siiski eelkõige õpetamisele ühe 
mõõtme juurde, aga ei asenda 
mingil juhul kooli keskkonda.

Nõrgemad õpilased kaotasid 
kodus olemisega palju. Uurimu-
sest tuli välja, kuivõrd oluline on 
laste jaoks omaealiste keskkon-
nas olemine ja suhtlemine. Nad 
vajavad sellist läbikäimist oma 
eakaaslastega nagu õhku. See 
teistega koos olemine on noor-
te elus üks äärmiselt oluline as-
pekt. Noorte identiteediloomele 

on see väga oluline. Seega jääb 
kodus olles noortel midagi vä-
ga olulist puudu.

Kahjuks on just see ka riik-
likes strateegiates täiesti kahe 
silma vahele jäänud. Seda taju-
vad ja näevad väga hästi prak-
tikud, õpetajad, kes lastega va-
hetult kokku puutuvad. Aga kui 
mõelda, mida väärtustab riik, 
siis uues haridusstrateegias on 
inimeste vahelise solidaarsuse 
kasvatamine ja oma identitee-
diloome tagaplaanil. Koroona 
aeg tõi selle uuesti välja. Kooli 
on palju uuritud ja iga mõtlev 
inimene teab, et koolis ei õpi-
ta ainult uusi teadmisi ja fakte, 
vaid ka kujunetakse inimeseks. 
Ja minu meelest on just see külg 
veelgi olulisem kui mõne konk-
reetse teadmise omandamine. 
See kaalub kõik üles.

Ma ise pole küll digiõppe 
fänn, aga tuleb tunnistada, et 
see loob võimalusi, millest on 
siiani puudus olnud ja mis noo-

ri kütkestab. See võimaldab 
olla loov, teha loovüles-

andeid, nuputada. See 
kõik võib olla üks lisa-
võimalus, aga ei tohi 
mingil juhul asenda-
da tavapärast kooli. 
Koroonaajal tuli väl-
ja ju ka see, kui olu-

line on ikkagi elav 
õpetamine, õpetaja 

klassi ees.

Kas koolis oleks vaja muuta 
hindamist, et punane pastakas 
ei välguks kogu aeg, vaid kool 
rõhutaks laste tugevusi? 

Vahtramäe: Kas tegu on siis 
klassis õppimise või hübriidõp-
pega, annavad õpetajad laste-
le tagasisidet kogu aeg ja ainus 

hinne pole 

kontroll-
töö või vastamise eest. Esimes-
tes klassides paljudes koolides 
enam üldse hindeid ei panda-
gi. Antakse ainult hinnanguid 
ja tagasisidet. See toimib meie 
koolides juba päris hästi, sest 
lapsed on ka sellega harjumas 
ja oskavad nendest hinnangu-
test järeldusi teha. Hindeid ta-
havad pigem lapsevanemad, sest 

nad on harjunud sellega, et kui 
on viis, siis on kõik hästi, aga 
kui tuleb kaks, siis on hal-
vasti. See on lapsevane-
mate meelest hea ta-
gasiside. Aga hinne-
te panek kui karis-
tussüsteem pole 
muidugi veel ka-
dunud. Mõned 
õpetajad ütle-
vad, et sa olid 
paha laps, rik-
kusid tunnis 
korda, panen 
sulle karistu-
seks kahe. Se-
da tuleks loomu-
likult vältida.

Leesi: Minu ar-
vates pole ka mingit 
tarvidust muuta prae-
gust hindamissüsteemi 
koolides. Viie palli süsteem 
on täiesti toimiv ja kasutagem 
kõiki hindeid alates ühest kuni 
viie plussini! Selline hindamis-
süsteem on meil ennast tões-
tanud. Eesti haridus on täiesti 
arvestataval tasemel Euroopas, 
nii et laseme aga edasi. Muutma 
peab siis, kui midagi on halvas-
ti. Aga kui miski on paigas, siis 
seda ei tohi puudutada. Vahel 
öeldakse, et ühe saamine teki-
tab lastes stressi. Aga stressi te-
kitab ka see, et mõned vanemad 
ostavad toitu Stockmannist, tei-
sed Maximast. Laps peab juba 
väiksest peale harjuma mõtte-
ga, et õppimine on tema töö ja 
hinne on tema palk. Nii nagu 
vanemad saavad oma töö eest 
palka, nii saab ka õpilane pal-
ka õppimise eest ja talle maks-
takse seda hinnetena.

Kuurme: Lastele on väga olu-
line saada tagasisidet. Hindamis-
süsteem on kaua aega püsinud 
ühesugune oma hinnetega, aga 
viimasel ajal on seegi hakanud 
muutuma. Õige mitu aastat ta-

gasi juba ilmus õpetajatele kä-
siraamat kujundavast hin-

damisest. Päris paljudes 
koolides ongi see kujun-
dav hindamine juba 
rakendunud. Näiteks 
Waldorf-koolides ei 
saa lapsed üldse hin-
deid. Ainult lõpu-
klassides pannak-
se numbrilisi hin-
deid, et nad saak-
sid oma haridus-
teed riiklikes kooli-

des jätkata. Valdavas 
osas koolides ei pan-

da samuti esimeses ja 
teises klassis enam hin-

deid, vaid antakse edasi-
jõudmise kohta teisiti taga-

sisidet. See asi on hakanud tõ-
siselt muutuma.

Muidugi toob selline kujun-
dav hindamine õpetajatele pal-
ju lisatööd. Ei saa enam lihtsalt 
panna kahte, vaid peab selgita-
ma, miks on õpilase edasijõud-
mises tema arvates puudusi ja 
millele peab rohkem tähelepa-
nu pöörama. See tähendab süve-
nemist iga lapse edasijõudmisse 
ja reaalse tagasisideme andmist. 
See on õpetaja suhtes palju nõud-
likum kui punase pliiatsiga kahe 

Lauri 
Leesi

Tiiu 
Kuurme

Tagaplaanile on 
jäänud, et kool 

peab õpetama ka 
inimeste vahelist 

solidaarsust.

Ivo Karlep
ivo.karlep@ 
tallinnlv.ee

HARIDUSDEBATT: Kas koolipäev võiks alata hiljem 
ning õpetajad peaks loobuma punasest pastakast?
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Keskastme kooli tullakse sageli 
kaugemalt ja see tulek võtab ka 
aega. Minu arvates peaks koo-
lis õppetöö algama kell üheksa.

Kuurme: Mitte mingil juhul 
ei tohiks koolipäeva alustada 
enne üheksat. Tuleb arvesta-
da ka sellega, et inimesel on 
bioloogilised rütmid, millal ta 
on päeva jooksul produktiivne. 
Seepärast ei soovitata ka koo-
lis kohe hommikusele ajale pan-
na selliseid tunde, mis nõua-
vad suurt intellektuaal-
set pingutust. Üldse 
tuleks koolipäeva 
kujundamisel 
rohkem arves-
se võtta inime-
se bioloogili-
si rütme. Se-
da on uuritud 
ja need tule-
mused on kät-
tesaadavad.

Leesi: Meie koo-
lis algab koolipäev 8.45. 
See on piisav, et ka need, kel-
lel on rohkem tunde, lõpetavad 
kell neli oma koolipäeva.

Kas Eesti kool õpetab piisavalt 
rääkima ja arutlema?

Vahtramäe: Me oleme oma 
koolides endiselt väga faktius-
ku. Mina väidan aga, et prae-
gune kool õpetab ka rääkima ja 
arutlema. Lapsed, kes on läbinud 
kolm kooliaastat nii, et on saa-
nud tagasisidet ainult hinnangu-
tena, pole hindeid saanud, nen-
del on oskus ka iseennast hinna-
ta ja küsida õpetaja käest põh-
jendusi, et miks üks või teine 
hinnang on antud. Kõik õpe-
tajad veel muidugi ei kannata 
seda välja  ja vastavad, et kui 
mina nii juba ütlen, siis nii on-
gi. Aga sellise vastusega lapsed 
muidugi rahule ei jää. Üldiselt 
oleme oma koolides ikka sin-
napoole teel, et me arutleme ja 
räägime üksteisega.

Leesi: Lapsed jagunevad mit-
messe gruppi. Ühed on üliande-
kad. Nendele piisab, kui nad sel-
le materjali, mis ma annan,  õpi-
vad kodus ühe korraga ära. Aga 
selliseid lapsi on mul kahe klas-
si peale üks või kaks. Järgmine 
grupp peab 
ikka 

kaks-kolm korda kõik läbi lu-
gema, et meelde jääks. Üks-
kõik, mis aine see ka siis pole. 
Selliseid lapsi on kolm-neli, aga 
klassis on 30 õpilast. Nüüd tuleb 
see rühm, kellele kõik nii häs-
ti meelde ei jää. Nemad peavad 
kuni viis korda kõik läbi võtma. 
Ja on ka neid, kellele sellestki 
on vähe. Nemad peavad veel 
rohkem vaeva nägema. Kui pal-
ju keegi peab õppimisele aega 

kulutama, see oleneb lapse 
võimetest. Õppimine 

on enamuse jaoks 
raske töö. Kesk-

kooli astujad 
peavad sel-
lega arves-
tama, et kui 
nad kodus ei 
õpi, siis nad 

lõpuni välja ei 
venita.

Sellega, et 
õpetada lapsi mõt-

lema, mitte ainult tuu-
pima, on eesti kool tegelenud 

kogu aeg papa Jannseni aega-
dest peale.  Ainult sellega me 
tegelemegi. Minu meelest tege-
leb Eesti haridussüsteem selle-
ga väga jõudsalt ja ka tulemus-
rikkalt. Kui see kõik ära õpi-
taks, mida eesti kool õpetab, 
siis me poleks enam mitte Eu-
roopa paremate seas, vaid maa-
ilma parimad.

Kuurme: Kooli juures on ko-
gu aeg probleemiks olnud ka 
faktiteadmiste ja arutlusoskuse 
vahekord. Muidugi, kui ei ole 
faktiteadmisi, siis pole ka mil-
legi üle arutleda. Arutlemine ja 
mõtlemine ju eeldab faktitead-
misi. Teisalt, neid faktiteadmisi 
on võimalik õppida ka mõeldes 
ja arutledes ning loovalt. Neid 
meetodeid on küllaga, kuidas 
omandada ka faktiteadmisi nii-
moodi, et inimene ei väsiks. Ei 
ole vaja tuima tuupimist.

Mõtlemisoskus on olnud alali-
ne probleem ka ühiskonnas laie-
malt. Ega paljudes töökohtades 
ka ei soosita ju seda, et inime-
sed väga palju oma peaga mõt-
leksid. Ja kui selle mõtlemise pä-
rast võib isegi töökoha kaotada, 
sest mõeldakse ja siis ka öeldak-
se liiga palju, siis me loome juba 

sellise ühiskondliku konteks-
ti, mis ei soosigi nii vä-

ga mõtlemist ja loo-
gilist arutelu. Igas 

koolis on alati 
õpetajaid, kes 

suudavad 
soodusta-
da õpilas-
te loogi-
list mõt-
lemist 
ja aita-
vad neil 
arenda-
da ene-
seväljen-

dusosku-
si. Kui on 

mõtlemise-
le suunatud 

tunnid, siis ena-
mus õpilasi nau-

divad ka seda õp-
peainet.

Lea Eisen
lea.eisen@tallinnlv.ede

Mastidel kasvavad samb-
lad ja taimed võiks puhas-
tada õhku ning sealt kõr-
gelt võiks näha ümbrust, 
leidsid ajale jalgu jäänud 
elektrimaste ümber kujun-
danud kunstitudengid.

Paigas, kuhu tuleb Putuka-
väil, otsustas elektrifirma Ele-
ring kaotada kõrgepingemastid 
ja viia kaablid maa alla. "Leid-
sime, et neli masti võiks siiski 
püsti jääda, ning tudengid said 
ülesande neist midagi loomin-
gulist kujundada," ütles Tallin-
na strateegiakeskuse ruumiloo-
me kompetentsikeskuse juhata-
ja Kaidi Põldoja.  

Kunstiakadeemia (EKA) 3D 
Labor keskenduski Pelguran-
nas asuvale Putukaväila lõigu-
le, et sealsetele kõrgepingelii-
nidele uus rakendus leida. La-
bori juhataja, arhitekt Martin 
Melioranski kirjeldas töö käi-
ku: "Kõik mastidele uut raken-
dust otsinud tudengite grupid 
pidid vaatama nelja masti ühist 
mõju ümbrusele. Andsime nei-
le suuniseid, millest nad 
võiksid pihta hakata." 

Ruumiloome kom-
petentsikeskuse arhi-
tekt-linnaplaneerija 
Paco-Ernest Ulman li-
sas, et ülesanne tuden-
gitele jagunes kaheks. 
"Ühed grupid said üles-
andeks lisada mastide-
le midagi nii, et nen-
de vorm säiliks. Teised 
tegelesid masti osalise 
lammutamisega ja sel-
lest millegi uue ja huvitava te-
gemisega," lausus ta.

Taimed räägiks ümbruse 
puhtusest

Ulman tutvustas mastide 
kuju samaks jätmise ülesande 
tulemusi. "Kui mastil võetakse 
trossid maha, siis selliseks see 
jääb. Mast kivistub ajas ja sellele  
antakse lisafunktsioon. Selleks 
sobib näiteks peale kasvatatav 
taim või samblad, mis vasta-
valt õhusaastele peaks teatud 
moodi reageerima või teatud 

kiirusega kasvama," kirjeldas 
ta. "See oleks passiivne viis, 
kuidas kanda mingit informat-
siooni ümbritseva kohta. Min-
gis versioonis oli tudengitel an-
tud mastidele õhku puhastav 
funktsioon. Kuna tegu on ava-
ra alaga, siis päikeselisel suvel 
on seal üsna halb olla. Selline 
pergolalaadne ruum oleks aga 
päris mõnus." 

Melioranski rääkis mastide 
osalise lammutamise ülesande 
tulemustest. "Inimesed võiks 
liikuda vaheplatvormidele ning 
vaadata ala natuke kõrgemalt 
ja näha kaugemale," lausus ta. 
"Esimene mast, mis Sõle täna-
vast Tallinna lahe poole asub, 
jääks enam-vähem samasugu-
seks, kui ta praegu on. Järk-
järgult hakatakse maste ümber 
ehitama. Viimane oleks selline 
madal ja veidi nagu tagurpidi 
pööratud." 

Terve ala, mida mastid hõl-
mavad, on umbes 360 meetrit. 
Mastide kõrgused jäävad 25 ja 
30 meetri vahele. Kaks masti 
asetsevad üks ühel ja teine tei-
sel pool Sõle tänavat ning eda-
si kulgevad need Merimetsa 
suunas. "Üks mast on ülejää-

nud kolmest veidi kaugemal," 
lausus Ulman. "Tegelikult on 
veel üks mast, aga see on be-
toonist ja sellega me ei arves-
tanud. Ehk ainult asukohaga 
või vundamendiga." 

Kokku nuputas vanade-
le mastidele uut rakendust 19 
EKA arhitektuuri ja linnapla-
neerimise eriala tudengit ning 
üks vahetustudeng Rootsist. 

Mõnus paik looduse  
nautimiseks

Putukaväil kulgeb piki en-
dist raudteetammi ja praegust 
kõrgepingeliinide koridori läbi 
kuue linnaosa. Sellest on kavas 
kujundada mõnus paik jaluta-
miseks ja looduse nautimiseks. 
Tee ümber on kavas jätta kõik 
niidutaimed looduslikult kas-
vama nii, et pisiloomadel, lin-
dudel ja putukatel oleks seal 
mõnus toimetada. Sellest ka 
nimetus Putukaväil.

EKA arhitektuuri ja linna-
planeerimise eriala magistrand 
Markus Puidak nentis, et Pu-
tukaväil on Pelguranna piir-
konnas hästi huvitav, sest see 
on tegelikult päris tühi väli. 
"See on praegu veidi metsis-

tunud niiduala, mida 
putukad väga armas-
tavad. Nad ei taha eri-
ti kõrgeid puid ja tänu 
elektriliinidele on seal 
just selline olukord." 

Putukaväila esi-
mesena valmiv osa 
paikneb garaažide 
juures Põhja-Tallin-

nas Ehte, Sõle 
ja Puhangu tä-
nava ning Kolde 
puiestee vahel. 
Kogupikkuses 
kulgeb Putu-
kaväil Telliski-
vi loomelinna-
kust läbi Kop-
li kaubajaama, 
Põhja-Tallinna 
garaažideala ja 
Merimetsa piki 
Kristiine, Mus-
tamäe, Haa-
bersti ja Nõm-
me linnaosa va-
helist piiri Hiiu 
asumini. 

IDEED: Putukaväila 
elektrimastidele võiks tulla 
vaateplatvormid ja kiiged

tundide välja viimine pedagoo-
giline kretinism. Kui me taha-
me, et  koolipäev lõpeks kell 
kolm või kell neli, siis me va-
hetundide pikkusega eriti liial-
dada ei saa. Paljud lapsed taha-
vad peale kooli ka käia huvi-
ringides, nad tegelevad muusi-
ka või spordiga. Siin ei ole va-
ja midagi juurde leiutada enam. 
On tarvis sellest tobedast koroo-
nast kiiresti lahti saada, suure-
mad lapsed peavad ennast kii-
resti ära vaktsineerima.

Vahtramäe: Pikem vahetund 
sõltub sellest, kas lastel on sel ajal 
midagi teha või mitte. Kesklin-
na koolides, kus õu puudub, is-
tuvad lapsed vahetunni ajal ko-
ridoris ja näpivad mobiiltelefo-
ne. Kas niisugusel moel on pikal 
vahetunnil mõtet? Ilmselt mitte. 
Kui aga on võimalik õues käia, 
siis tuleks see vahetund ka sisus-
tada kuni selleni, et ongi min-
gid loovustunnid, mida õpetajad 
juhivad. Aga paljud lapsed ta-
haksid siiski ka vahetunni ajal 
omapead olla, nad ei arva, et 
see aeg peaks olema kuidagi or-
ganiseeritud. Nii või teisiti peab 
õpetaja õuevahetunni ajal kohal 
olema ja vaatama, millega lap-
sed seal tegelevad. On hea, kui 
hoovis on mõni madalseiklusra-
da või muud atraktsioonid, siis 
pole õpetajal vajagi seda vahe-
tundi sisustama hakata.

Kuurme: Mõnes asjas võik-
sime vaadata, kuidas on teh-
tud meie naabrite juures Skan-
dinaavia maades, et mitte ise 
kõike leiutada. Seal on näiteks 
õues olemise vahetunnid ja eri 
klassidel on oma hoovid. Õue-
riided ripuvad klassi ukse kõr-
val nagis, tunni lõpul visatak-
se need selga, ja ega kliima po-
le seal ju soojem kui meil. Aga 
vahetunnis ollakse õues. Mõ-
ned vahetunnid on ka sisusta-
tud. Meie koolides on ka ha-
katud nüüd tegema tantsimis-
vahetunde.

Probleem ongi ju selles, et 
inimesed ei liigu, lapsed ka ei 
liigu. Istuvad terved pikad koo-
lipäevad toolidel. Ärksamates 
koolides püütakse vahetundidel 
aktiivsemat liikumist luua. Mi-
na küll usun, et selline pikk lii-
kumisega vahetund tuleb ainult 
kasuks. Ei maksa pugeda selle 
taha, et koolipäev läheb pike-
maks. Mis see pool tundi siis 
loeb, kui liigutakse? Laps 
läheb peale tunde koju, 
istub diivani peale ja 
võtab arvuti või nu-
titelefoni ette… Las 
ta parem liigutab 
pikal vahetunnil 
koos kaaslastega. 
See on mõistlik te-
gevus.

Mis kell võiks 
koolipäev alata?

Vahtramäe: 
Koolipäev ei tohiks 
alata väga vara. Tuleb 
vaadata, et laste maga-
mise aeg oleks ka alles. 

Ühe idee järgi võiks elektrimastid praegusel kujul alles jääda, kuid neile võiks lisada vaateplatvormi.

Teise idee jär-
gi võiks masti-
del kasvada 
taimed, mis 
puhastavad 
õhku.

Kristiine Vahtramäe

Lapsed  
muudetakse  
hindamisega  

masinate  
sarnaseks.

HARIDUSDEBATT: Kas koolipäev võiks alata hiljem 
ning õpetajad peaks loobuma punasest pastakast?
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IVO LINNA: Tallinn tegigi minust 
selle inimese, kes ma praegu olen
"Kui keegi tunnistab mulle, et tal oli elus väga kehv seis 
niikaua, kuni ta pani minu plaadi mängima, olen enda üle 
väga uhke. Kui ma olen saanud niiviisi kedagi aidata, siis 
tunnen, et mul ikka tuleb muusikat teha," lausus hiljuti 
linnalt teenetemärgi saanud laulja Ivo Linna.

Mari Torga, 
Neeme Raud
pealinn@tallinnlv.ee 

 
Kohtume Ivo Linnaga reaal-

kooli staadionil, kus teda ootab  
esinemine pärast teenetemärgi 
kättesaamist. Reaalkooliga seob 
lauljat mitu head mälestust.

Tegelikult on vist vähestel Ees-
tis nii pikk muusikukarjäär kui 
teil. Mis pilguga vaatate selle-
le tagasi?

Vanast Apelsinist on järel 
algtrummar Harri Kõrvits, mi-
na ja tromboonimängija Ants 
Nuut. Samas meie vanade esine-
miste vaatamine ei tekita kurbust, 
vaid täidab magusvalusa nostal-
giaga. Tuleb meelde, kui tore oli 
teha proovi, teha muusikat ja se-
da lavalt esitada. 

Rokiaustajate iidolid tunduvad 
suisa igavesed. Mick Jagger tuu-
ritab endiselt ringi, kuigi paar 
aastat tagasi viidi ta südame pä-
rast New Yorgis haiglasse. Kas 
tõesti pole tõelistel staaridel aega 
väsida ja vanaks jääda?

Ega see tõeline rokimehe elu 
pole ka mingi meelakkumine. 
Samas, kui inimesele on antud 
tarkust end natuke hoida ja on 
geene, et vastu pidada, siis miks 
mitte jätkata. Kunstnik ja laulja 
Tony Bennet on üle 90-aastane 
ja endiselt elujõuline, laulab nagu 
lõoke ja annab välja plaate. Kõik 
sõltub, kuidas sulle tervist ja tar-
kust on antud. Tarkus on ka õigel 

ajal lõpetada, kui tervis veab alt, 
kui tunned, et hakkad vokaalselt 
ära vajuma või artistielust saab 
küll.  Annaks taevas mulle ter-
vist, ma ei tahaks ise küll vägisi 
tudisevana lavale minna.

ABBA tuli taas kokku ja loob 
laule, lavale aga saadavad endast 
digitaalsed kujutised. Kuidas sel-
lesse suhtute?

Eks ikka kasutatakse uu-
si meetodeid. On tehtud Elvise 
esinemisi, kus laval mängivad 
tema bändi riismed ja Elvis esi-
neb ekraanil või hologrammina. 

Rootsis ABBA muuseumis on 
samuti bändi liikmed hologram-
midena olemas. Seal võib nende-
ga esinemiseks liituda, see loob 
üsna kummalise tunde. Selline 
ABBA esinemine suurel laval 
võib olla väga põnev eksperi-
ment. Tehnoloogia on ikka väga 
kiiresti arenenud, miks mitte siis 
nii teha. Paadunud ABBA fän-
nid võtavad ka need uued lood 
väga hästi vastu. 

Ma olen kaht uut lugu kuul-
nud. Kui ma ei teaks, võiksin ar-
vata, et need on samuti 1970nda-
te lõpus kirjutatud. Võib-olla mõ-
nele tekitab see haletsemistunde, 
et nad oleks võinud jääda oma 
vanasse kuulsusaega, mis nüüd 
vanast peast veel jamada. Aga 
mina ootan huviga. 

Kas võib öelda, et Tallinn on ol-
nud teile ikka südamelähedane 
vaatamata sellele, et kodulinnu 
on olnud teil mitu?

See on tõesti nii. Kõigepealt 
oli mu kodulinn Kuressaare ja 
siis ka Tartu, kuid laias laastus 
1969. aastast on ikkagi Tallinn 
olnud mu kodulinn. Ehk siis Tal-
linn on olnud mu kodu üle 50 
aasta. Jah, praegu elan hoopis 
Muhu saarel, aga minu sidemed 
Tallinnaga on ikka olnud tõeli-
selt pikad. Meie poistekoor Ku-
resaares oli 1960. aastal mää-
ratud nende sekka, kes saade-
ti Tallinnasse üldlaulupeole uue 
uhke laulukaare alla. Meid pan-
di reaalkooli spordisaali põran-
dale võimlemismattide peale 
magama, kuid see oli uhke 
tunne tulla Tallinna lin-
na. Tallinn oli tol het-
kel minu jaoks maail-
ma kõige suurem linn 
üldse. Me saime esi-
mesi kordi siis tram-
miga sõita ja vanalinna 
vaadata, rääkimata lau-
lupeol osalemisest. Ja hil-
jemgi käisin väga tihti koo-
lipõlves Tallinnas, sest mu va-
nem vend õppis kunstiinstituu-
dis ja ma käiksin tal tihti külas. 
Elu, mis mind siia tõi, tekitas aja 
jooksul veel suurema huvi Tal-
linna ja tema ajaloo vastu. Ma 
olen üldse ajaloohuviline. Jalu-
tades linna mööda tulevad meel-
de kõik omaaegsed lõhnad, ma-
jade värvid. Mõtled, et tegeli-
kult siin oli enne see maja, aga 
seda enam ei ole, selle aseme-
le on uus uhke tulnud. Tallinn 
on nagu üks pöörane elusorga-
nism, mis kogu aeg areneb. Ja 
ma olen nüüdki teinud lihtsalt 
huviretki, sõitnud mööda lin-
na. See on lihtsalt ime, mis on 
toimunud. 

Kus on teil siin lemmikkohad?

Ikka kisub nendesse kohtades-
se, kasvõi nostalgitsemise mõttes, 
kus ma olen Tallinnas elanud. 
Kuna mu vend elas Uuel täna-
val, siis ma tihtipeale sõidan või 
jalutan ka sealt läbi. Lihtsalt sel-
leks, et mälestusi tekitada ja süda-
mesoojust kas või korraks hinge 
tuua. Mõni kant toob ka kumma-
lisi mälestusi. Praegu elan Ton-
dil ja sõidan tihti Rahumäe teel 
politseimajast mööda. Ma elasin 
selles majas kaks aastat, sest olin 
seal sõjaväes. Ja kui sõidan sealt 
mööda, siis tuleb pauguga sõja-

väe aeg meelde. 
Mööda linna sõites mõt-

len ka, et ahah, siin ma 
olen esinenud ja seal 
olen esinenud… Kõik 
esinemised tulevad 
meelde. Reaalkoolis 
oligi esinemine 1975. 
aastal kooli lõpupidu-

del. Selliseid mälestusrik-
kaid kohti on Tallinnas vä-

ga palju. Ma ei saa ju valeta-
da, et ma lähen ainult vanalinna 
ja muu mind ei huvita. Ei, mind 
huvitab kõik. 

Ma elasin 15 aastat ka Mus-
tamäel. Alguses tundusid kõik 
need magamise rajoonid, noh, 
mittemidagiütlevad. Aga siis hak-
kad nägema, mis elu seal elatak-
se, kes need inimesed on. Teki-
vad suhted. Tekivad mingid vaa-
ted asjale, mingid seosed ja har-
jud ära. Kuidagi tore on nendes 
kohtades ka praegu käia. 

Ivo Linna on tuntud oma vahe-
tu suhtlemise poolest rahvaga. 
Te tõmbate inimesi oma juttude-
ga kaasa. Kas seda on tulnud ka 
treenida?

No see tuleb ikka aastatega. 
Kui olin noor poiss ja mul pol-

nud elukogemust, siis ei osanud 
ma laval suurt midagi teha. Mui-
dugi üritasin laulda. Tänapäeva 
noored on teistmoodi. Nad on 
julged, kogu maailm on nende 
käes, aga minu noorus ajal see 
nii ei olnud. Tuntud akrobaat Ser-
gei Fatkin, kes oli koos minuga 
ühel esinemisel, ütles minu arva-
tes kõige targemad õpetussõnad, 
mida üks artist võiks teada: kui 
sa lähed lavale, naerata, ütle te-
re, kummarda, ja kui juhtub, et 
mõni plaksutab, siis täna, kum-
marda ja naerata ja lehvita. Vaat 
sellistest väikestest asjadest hak-
kab see pihta. 

Ja mis puudutab keelekasu-
tust, siis kaks aastat, mil ma Tar-
tus õppisin eesti keelt, andisid 
täiesti kustumatu keelehuvi. Olen 
vähemalt püüdnud rääkida liht-
sas, selges ja arusaadavas kaunis 
emakeeles. Seepärast igasugu-
se keele risustamise või ka eriti 
ümmarguste lausete ritta ajami-
se peale ma tõesti mõnikord vi-
hastan. Aga siis naeran ja ütlen, 
et kuulge, seltsimehed, saab ka 
palju lihtsamalt neid asju öelda. 

Mulle meeldib inimestega su-
helda. Kui sa oled kaua artistina 
laval olnud, siis inimesed vaata-
vad sinu peale, et sealt ta nüüd 
tuleb. Ma ei ole kunagi arvanud, 
et tuntus peaks mind kuidagi vii-
ma nii kaugele, et ma hakkaksin-
gi endast midagi erilist arvama. 
Ma olen üleilmseid suuri tähti lä-
hedalt näinud, need kõige suure-
mad on tegelikult kõige lihtsa-
mad inimesed. Aga need, kellel 
on esimene kuulsus löönud lad-
va natukene segamini või uppi, 
kujutavad ette, et nüüd tulen mi-
na ja nüüd on kõik teistmoodi. 
Lihtsate inimestega suhtlemine 
on palsam hingele. 

Eriline tunnustus erilistele inimestele
"See, mis on saanud Tallinna 
linnast, on suur ime, ja mul 
on hea meel, et ma olen 
natukenegi saanud sel-
lele ime sünnile kaasa 
elada," ütles laulja Ivo 
Linna Tallinna teenete-
märki kätte saades.

Traditsiooniliselt antak-
se linna teenetemärgid üle 
Tallinna päeval, 15. mail. Sel 
aastal lükkas koroona aga tsere-
moonia juunisse. Paraku ei saanud siis 
jälle laulja Ivo Linna ja päästeameti pea-
direktor Kuno Tammearu osaleda. Nii 
andis linnapea teenetemärgid laureaati-
dele üle 15. septembril.  

Ivo Linna pälvis teenetemärgi märki-
misväärse panuse eest Eesti muusikae-
lu kujundamisse ja põlvkondade vaheli-
se sidususe loomisse. "Mul on ütlemata 
hea meel selle kõrge tunnustuse üle," 
märkis ta. "Olen nautinud esinemisi, mis 
on seotud Tallinna üritustega, ja hea 
meel on öelda ka seda, et esimest kor-
da Tallinna auks ja kiituseks laulsin ma 
1960. aastal laulupeol. Mul on hea tun-

ne, kui minu tegevus on aida-
nud Tallinna arengule kaasa, 

sest praegugi, liikudes 
Tallinnas ringi, on vaimu-
silmas ju mälestustes 
pildid sellest, milline linn 
Tallinn oli. Tegu on suu-
re imega ja mul on hea 

meel, et ma olen natuke-
negi saanud sellele ime 

sünnile kaasa elada."
Tammearu pälvis Tallinna teene-

temärgi märkimisväärse panuse ja pü-
hendunud töö eest päästeameti aren-
damisel. "Ma tänan väga sellise tunnus-
tuse eest," ütles ta. "See on suur au. 
Tallinn on linn, kus ma alustasin oma 
töömehekarjääri päästjana, ja olen  Tal-
linnaga hästi palju seotud olnud täna-
seni välja. Mul on tõesti hea meel, et 
Tallinn on väga tugev partner. Kui me 
räägime kriisireguleerimisest, hädaolu-
korraks valmis olekust, ohutuse tagami-
sest, siis Tallinn tuleb alati väga hästi 
kaasa. Me oleme Tallinna väga palju ka-
sutanud ka eeskujuna teistele linnadele 
üle Eesti."

"Ma olen ajaloohuviline," tunnistab Linna. "Mööda linna jalutades tulevad meelde kõik omaaegsed lõhnad ja majade värvid."

Lihtsate  
inimestega  
suhtlemine  
on palsam  

hingele.
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IVO LINNA: Tallinn tegigi minust 
selle inimese, kes ma praegu olen

Valimiste periood koon-
dub ühte nädalasse. 
Esmas-päevast laupäeva-
ni saab hääletada nii pa-
bersedeliga jaoskonnas 
kui ka elektrooniliselt. 
Pühapäevasel valimispäe-
val toimub ainult paberse-
deliga hääletamine.

Uuendusena saab valija püha-
päeval jaoskonnas pabersedeliga 
hääletades oma e-hääle veel ära 
muuta. Esmaspäevast kuni nelja-
päevani on igas vallas ja linnas 
avatud vähemalt üks valimisjaos-
kond, kus saab hääletada väljas-
pool oma elukohajärgset valimis-
ringkonda. Reedel, laupäeval ja 
pühapäeval saab hääletada ainult 
oma elukohajärgses valimisring-
konnas. Kodus hääletamine toi-
mub valimisnädala reedest pü-
hapäevani. Taotlust selleks saab 
esitada telefoni teel reedel ja lau-
päeval kell 12-20 ning pühapäe-
val kell 9-14.

Valimisjaoskondade  
asukohad
Haaberstis
1)valimisjaoskond nr 1 – Tallinna 

Õismäe Vene Lütseum, Õismäe 
tee 28;

2)valimisjaoskond nr 2 – Haa-
bersti Vene Gümnaasium, Õis-
mäe 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 – Haa-
bersti Linnaosa Valitsuse hoo-
ne, Ehitajate tee 109a;

7)valimisjaoskond nr 7 – Rocca al 
Mare kaubanduskeskus, Pal-
diski mnt 102;

8)valimisjaoskond nr 8 – Haa-
bersti 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 – Kesktu-

ru 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 – Kadrio-
ru Saksa Gümnaasium, Gon-
siori tn 38;

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

8)valimisjaoskond nr 18 – Tallinna 
Linnavalitsuse hoone, Vabadu-
se 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 – Tallin-
na Ühisgümnaasium, Pärnu 
mnt 71;

12)valimisjaoskond nr 22 – Tallin-
na Tehnikakõrgkool, Pärnu mnt 
62/1;

13)valimisjaoskond nr 23 – Tallin-
na Linnavalitsuse hoone, Vaba-
duse väljak 7.

Kristiines
1)valimisjaoskond nr 24 – Kristii-

ne keskus, Endla tn 45;

2)valimisjaoskond nr 25 – Kristii-
ne Linnaosa Valitsuse hoone, 
Metalli tn 5;

3)valimisjaoskond nr 26 – Tallin-
na Lilleküla Gümnaasium, Kuld-
noka tn 24;

4)valimisjaoskond nr 27 – kaup-
lus Rimi, Sõpruse pst 174;

5)valimisjaoskond nr 28 – Tallin-
na Kristiine Gümnaasium, 
Nõmme tee 32;

6)valimisjaoskond nr 29 – Tallin-
na Ülikooli Räägu õppehoone, 
Räägu tn 49;

7)valimisjaoskond nr 30 – Tallin-
na Tondi Kool, Tondi tn 40;

8)valimisjaoskond nr 31 – FO-
RUS Spordikeskus Tondi, Sõja-
kooli 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 – Pae-
pargi Maxima XX, Paepargi tn 
57;

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

7)valimisjaoskond nr 38 – Kul-
tuurikeskus Lindakivi, J. Koorti 
tn 22;

8)valimisjaoskond nr 39 – Tallin-
na Laagna Gümnaasium, Viker-
lase tn 16;

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

10)valimisjaoskond nr 41 – Tallin-
na Täiskasvanute Gümnaa-
sium, 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, 
Linnamäe tee 10;

15)valimisjaoskond nr 46 – Lin-
namäe Maxima XXX, Linnamäe 
tee 57;

16)valimisjaoskond nr 47 – Tallin-
na Linnamäe Vene Lütseumi 
gümnaasiumihoone, Lääneme-
re tee 31;

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

18)valimisjaoskond nr 49 – Üme-
ra keskus, Laagna tee 80;

19)valimisjaoskond nr 50 – Kär-
beri 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 – Ton-
diraba 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 – Mus-
tamäe Päevakeskus, Ehitajate 
tee 82;

4)valimisjaoskond nr 57 – Ma-
gistrali keskus, Sõpruse pst 
201;

5)valimisjaoskond nr 58 – Mus-
tamäe kodukeskus, J. Sütiste 
tee 30;

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

7)valimisjaoskond nr 60 – Mus-
tamäe Kultuurikeskuse Kaja 
parkla, E. Vilde tee 118b;

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

9)valimisjaoskond nr 62 – Tallin-
na 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 – Nõm-

me Kultuurikeskus, Turu plats 
2;

3)valimisjaoskond nr 67 – Tallin-
na Rahumäe Põhikool, Vaba-
duse pst 50;

4)valimisjaoskond nr 68 – Nõm-
me Sotsiaalmaja parkla, Pihla-
ka tn 12;

5)valimisjaoskond nr 69 – Tallin-
na Nõmme Huvikool, Nurme tn 
40;

6)valimisjaoskond nr 70 – Tallin-
na Nõmme Gümnaasiumi 
Nõmme maja, Raudtee tn 73;

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

8)valimisjaoskond nr 72 – Tallin-
na Nõmme Huvikooli Vikerkaa-
re maja, Vikerkaare tn 10;

9)valimisjaoskond nr 73 – Tallin-
na 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 – Tallin-
na Padriku Lasteaed, Padriku 
tee 10;

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

4)valimisjaoskond nr 79 – Kose 
Vaba Aja Keskus, Rahvakooli 
tee 3;

5)valimisjaoskond nr 80– Meri-
välja Kool, Heki tee 16;

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

7)valimisjaoskond nr 82 – Tallin-
na Botaanikaaed, Kloostrimet-
sa 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 – Stroo-

mi keskus, Tuulemaa tn 20;
5)valimisjaoskond nr 87 – Karja-

maa Põhikool, Karjamaa tn 1;
6)valimisjaoskond nr 88 – Tallin-

na Salme Kultuurikeskus, Sal-
me 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 – Risti-
ku 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 valimis-
jaoskonnad:
1)Haabersti linnaosas valimis-

jaoskonnad 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 esi-
mese päevani enne valimispäe-
va ja hääletamist valimispäeval 
korraldavad kõik valimisjaos-
konnad, välja arvatud valimis-
jaoskond nr 23.

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

jaoskonnad 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, kinni-
pidamiskohas, haiglas ja ööpäe-
vases hoolekandeasutuses 
hääletamist korraldab valimis-
jaoskond nr 23.

Valimisjaoskondade asukohad Tallinnas

Millised olid teie unistused, kui 
1960ndatel pealinna kolisite?

Kõige suurem soov, kui ma 
nädalalõppudel  Tallinna tulin, 
oli minna näiteks vanasse Tom-
pi, sest seal mängis ansambel Vir-
malised. Aga polütehnikumi saa-
lis esinesid Optimistid. Ma taht-
sin neid orkestreid näha. See oli 
kirg, sest ma ise plõnistasin ju 
ka natuke kitarri. Ma ei tantsi-
nud nendel pidudel, vaid vahti-
sin suu ammuli, mida need an-
samblid teevad. Aga mu vanem 
vend, kellest ma siin üle ega üm-
ber ei saa, oli Tallinnas elanud ju-
ba mitmeid aastaid. Ja siis ta näi-
tas mulle vanalinna salapärase-
maid kohti. Eks vanalinn oli too-
na räämas. Me käisime kumma-
listes hoovides, kuhu praegi võib-
olla üldse ei saagi. Me ronisime 
mööda linnamüüri siis, kui sin-
na üldse ei tohtinud minna. Ku-
na tal oli Munkadetaguses tornis 
ateljee, siis see vanalinn oli ka 
kuidagi orgaaniliselt mul küljes. 
Need väiksed poed Uuel täna-
val, piimapood, lihapood… kui-
dagi haaras see linn mind en-
dasse. Võib ju vahepeal tüdine-
da sellest mäsust ja melust, mida 
praegu on veel tuhat korda roh-
kem kui kuuekümnendatel-seits-
mekümnendatel, aga see linn ei 
lase sind kunagi lahti. Ükskõik 
millise pikema või lühema reisi 
pealt, kasvõi Pariisi, kus kõik on 
uhke, tagasi tulles tahan öelda, 
et tere kodu! Jõuan koju, mis on 
kõige armsam paik. 

Milliseid võimalusi andis teile 
siinne elu?

Tallinn tegigi minust selle ini-
mese, kes ma praegu olen. Tele-
visioonipoisid, praegu küll kah-
juks kadunud Leo Karpin ja Mati 

Talvik, kutsusid ju mind esinema 
noortesaatesse Kanal 13. Ja eks 
see Tallinna tuledesära pimestas 
küll. Sest maapoisina nägin siin, 
et oo, seal lähebki Georg Ots 
või jalutab Valdo Pant või Har-
di Tiidus. Sa näed neid inimesi 
päriselt. Telemaja oli ju suur pü-
hamu, tempel, ja kui oma nina 
sealt uksest sain juba sisse pista, 
olin teises maailmas. Hea küll, 
ma sattusin teenima sõjaväe or-
kestrisse Tallinna, aga siis oli ju-
ba selge, et Tallinn on see õige 
koht. Ma sain sõjaväe ajal nok-
kapidi ka televisioonis käia. Siis 
ma hakkasin ju tipa-tapa laulma 
igal pool. Just seitsmekümnen-
dad olid minu jaoks kõige suu-
rem kool. Ma tahtsin sellist elu, 
ja elu pakkus kohtumisi usku-
matult heade muusikutega, nii 
vanemate kui ka  noorematega. 
See linn tegigi minust selle Ivo 
Linna, keda te praegu tunnete. 

Publiku kaasaelamine on see, 
mis aitab elada. Rõõm, mis minu 
esinemise peale rahva silmis on, 
on minu väike panus, et nendel 
inimestel oleks parem elada. Ma 
tean, kui palju tuge olen ka ise 
saanud muusikast. Mõnest lau-
lust, mõnest klassikalise muusi-
ka palast. Kui keegi tuleb minu 
juurde ja tunnistab, et tal oli elus 
väga kehv seis, kuni ta pani mi-
nu plaadi mängima, siis tunnen, 
et muusikat tuleb teha! See ai-
tab inimesel muredest üle saa-
da! Kui ma olen saanud aidata, 
siis olen ka enda üle väga uhke.

Kuidas praegune koroonaaeg tei-
le ja publikule mõjus?

Koroonapausid olid muserda-
vad, viimane kord ma ei saanud 
pool aastat lavale. Ainult Eesti 
Laul oli vahel – kõigil olid mas-
kid ees ja saal oli tühi. Nüüd su-
vel olukord leebus ja ma kohe 
tunnen, et tahan minna lavale. 
Mõtlen, et lõpuks ometi! Ma ta-
han kangesti asuda tööle. Publik 
on pärast pause hoopis teistsugu-
ne. Inimesetel pole kaua mingit 
meelelahutust peale koduse ek-
raani taga istumise või raamatu 
lugemise olnud. Nüüd neil sil-
mad säravad, nad tahavad va-
hetut emotsiooni. 

Kuidas te lõõgastute?
 Mulle meeldib magada. Ku-

na paljuski olen olnud ööloom, 
siis eriti kurvad hommikud on 
olnud need, kui jõuan kella nelja 
paiku koju, teades, et pean hom-
mikul kaheksa-üheksa jälle mi-
nema. Siis olen nagu poolzom-
bi, unine, ja mul ei ole seda õi-
get minekut. Aga kui saan end 
välja magada, siis on kõik kor-
ras. Veel on tore, kui mõned sõb-
rad tulevad külla. 

Maanduse kõige paremad päe-
vad on muidugi need, mil ma 
saan olla Muhus, kus on vaikus, 
loodus ja pole mingeid telefone, 
raadioid ega televiisoreid. 

Mõnikord on mulla sees tuh-
nida hea, aga eks me kalli nai-
sukesega koos naudime seda Tal-
linna elu ka. 

"Ma olen ajaloohuviline," tunnistab Linna. "Mööda linna jalutades tulevad meelde kõik omaaegsed lõhnad ja majade värvid."
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Laagna Rukkilille lasteaia 
uuest lapsesõbralikust ma-
jast leiab nii õppeköögi, uju-
la kui ka välilava, elektrit 
toodavad päikesepaneelid.

Aadressil Vilisuu 5 asuv 
Laagna Rukkilille lasteaed taas-
avati reedel. Lasteaias on nüüd 
eraldi keskkonnakabinet projek-
tõppeks, logopeedi ja eripeda-
googi kabinet ning koosoleku-
te ruum personalile. Peale sel-
le sai lasteaed uudse vaba ala, 
kus laps saab olla näiteks koos 
ema või rühmakaaslasega. Uju-
mise algõpe saab edaspidi toi-
muda uuenenud ujulas, kus bas-
seinil on kaasaegne puhastus- ja 
soojendussüsteem. 

"Meil on nüüd palju uusi või-
malusi," märkis lasteaia direktor 
Marike Plutus. "Lastega saab 
teha individuaalset tööd ja gru-
pitööd. Meil on liikluskasvatus 
tähtsal kohal, kõikjale on maha 
joonistatud liiklusskeemid. Ma-
jast paremale jääb aiandusala, 
kus lapsed saavad näpud mul-
da pista ja loodust uurida. Meie 
lastel on olnud juba esimesed 
liikumis- ja ujumistunnid, nad 
on tuttavaks saanud uue õue-
ga. Mõni laps läks kohe nii 
hoogu, et võttis kaks ujumis-
mütsi kaasa, aga unustas pük-
sid koju. Uus lasteaed on lap-
sesõbralik, ilus ja helge, nagu 
päikest täis."

Toitu valmistavad oma kokad, 
kellel on nüüd võimalik teha se-
da uhiuues tänapäevase sisus-
tusega köögis. Kuid köögitehni-
ka ja ventilatsiooniga köögi said 
ka väikesed kokandushuvilised, 
kes saavad edaspidi söögitege-
mist harjutada.  

Õues saab mängida  
ka halva ilmaga

Ehitati välja turvaline õu, ku-
hu paigaldati uued mänguvahen-
did,  püstitati paviljonid õues-
õppeks või halva ilma eest var-
jule minekuks. Hoovis on nüüd 
suur valgustusega välilava, ku-
hu pääseb otse muusikasaalist 
ja kus võib korraldada kasvõi 
laulupeo. "Hoovi atraktsioonid 
paeluvad väga meie lapsi," sel-
gitas Plutus. "Rattamajadesse 
saab jätta kõik oma rattad hoiu-
le, paljud ju käivad meil tõuksi-
dega lasteaias." 

Õu sai ka uue välivalgustu-
se. Hoone katusele paigaldatud 

päikesepaneelid võimaldavad 
toota ja elektrivõrku müüa ku-
ni 27 KW elektrit. Lasteaial on 
ka uus valvesüsteem koos vi-
deovalvega õues.

Kavas kõik lastaiad  
korda teha

Lasteaia vana, 1982. aastal 
tüüpprojekti alusel ehitatud hoo-
ne lammutati suuremas osas ma-
ha. Vanast majast säilisid vaid 
välisseinad, kandeseinad ja laed. 
Asemele kerkis uus ja tänapäe-
vane lasteaiahoone, kus on ruu-
mi 11 rühmale. Tehnosüstee-
midki on nüüd tänapäevased 
ning mõõdik kontrollib ka süsi-

happegaasi 
hulka rüh-
mades.  

Abilin-
napea Eha 
Võrk ütles, 
et tal on uue-
nenud laste-
aia üle sü-
damest hea 
meel. "Üks 
asi on näha 
töökäiku pa-
beril, hoopis 
teine asi on 
aga näha rõõ-
mu laste sil-
mis ja direkto-
ri silmis. Kõik 

on siin hästi tehtud ja suur vaev 
on end ära tasunud."

Linnapea Mihhail Kõlvarti 
sõnul on tal hea meel lasteaia-
peret õnnitleda uue ja uuendus-
liku maja puhul. "Loodan, et 
nüüd saate ellu viia oma am-
museid unistusi," lausus linna-
pea. "Samas on Laagna Ruk-
kilille remont vaid üks oluline 
etapp suurema eesmärgi saavu-
tamiseks. Aastaks 2035 soovi-
me korda teha kõik linna laste-
aiad ning igal aastal saabki kor-
da mitu maja. Tänavu sügisel 
lõpeb kokku nelja lasteaia re-
mont ja aasta alguses sai val-
mis ka üks uus lasteaed."

Lisaks Laagna Rukkilille las-
teaiale lõpeb tänavu sügisel veel 
Järveotsa lasteaia, Liivamäe las-
teaia ja Rabarübliku lasteaia ter-
vikrenoveerimine. Aasta algu-
ses sai valmis uus lasteaed Nak-
sitrallid. Äsja algas 7,5 miljoni 
euro eest Vindi lasteaia korda-
tegemine Sel sügisel alustatakse 
Rõõmupesa, Maasika, Meriväl-
ja, Asunduse ja Kellukese las-
teaia tervikrenoveerimist, las-
teaiad on kavas valmis saada 
septembris 2022.

Laagna Rukkilille projektee-
ris Novarc Group AS, ehitas 
Ehitus5ECO OÜ. Selle lasteaia 
remont maksis kokku üle 4,2 
miljoni euro.

DIREKTOR: Meie uus lasteaed 
on justkui päikest täis!

Rühmaruumid on avarad ja valgusküllased ning mööbel just lastele sobiv.  Aleksandr Gužov

Lasteaia hoovis 

rõõmustab lapsi 

nüüd uus mängu-

väljak.

Lapsed saavad oma uues ujulas üheskoos ujuma õppida.

Reedel allkirjastasid sisemi-
nister Kristian Jaani ja Tal-
linna linnapea Mihhail Kõl-
vart Vabaduse väljakul 
koostöökokkuleppe, mille 
kohaselt läheb politsei- ja 
piirivalveorkester uuest 
aastast Tallinna koosseisu 
ja jätkab Tallinna politseior-
kestrina.
 2 x Albert Truuväärt

Pärast pidulikku allkirjastamist andis politseiorkester koos ansambliga 
Metsatöll tasuta kontserdi.

Tallinn sai endale vägeva kontserdi saatel orkestri

Ida-Tallinna 
Keskhaiglas 
saab kaitsesüs-
ti gripi vastu
Magdaleena polikliinikus saab 
lasta end gripi vastu vaktsi-
neerida. Vaktsineeritakse 
täiskasvanuid ja lapsi alates 6. 
elukuust neljavalentse gripiv-
aktsiiniga VaxigripTetra. Gripi 
vastu võib küll vaktsineerida 
kogu hooaja vältel, kuid soovi-
tatav on seda teha enne hai-
gestumise kõrgperioodi sügi-
sel. Pärast vaktsineerimist ku-
juneb immuunsus välja kahe 
nädala jooksul ja mõju kestab 
kuni aasta. Vaktsineerimiseks 
tuleb panna kinni endale sobiv 
aeg patsiendiportaalis (htt-
ps://ipatsient.itk.ee/) või tel 
666 1900. Vaktsineerimise 
hind on 16 eurot. Ettevõtetel, 
kes soovivad töötajate vaktsi-
neerimist, võtta ühendust an-
na.mjasnikova@itk.ee või tel 
606 7751.

 

Mustamäe sai 
fotoseina

Mustamäel Parditiigi pargis 
(Sõpruse pst 177) seisab 
nüüd 11-meetrine fotosein, 
millest loodetakse kujunevat 
linnaosa armastatuim ja pil-
distatuim objekt. Fotosein on 
11 m pikk, 1.90 m kõrge ja 1.50 
m lai, selle valmistas linnaosa-
valitsuse tellimusel  Volume 
Design OÜ. 

Kadri Voorand 
Vabamu  
kontserdil
Okupatsioonide ja vabaduse 
muuseum Vabamu alustas uue 
kontserdisarjaga. Sügisõhtutel 
saab nautida eri žanre viljeleva-
te muusikute loomingut, mille 
ühisosaks on elektrooniliste 
instrumentide kasutamine. 
Üles astuvad helilooja ning 
muusik Peeter Rebane soolo-
kavaga "ISE" (7. okt), ansambli 
Duo Ruut liige Ann-Lisett Re-
bane (21. okt) ning Kadri Voo-
rand koos Mihkel Mälgandiga 
(4. nov). Piletid müügil Piletile-
vis ja Vabamus (Toompea 8). 
Lisainfo www.vabamu.ee

Nõmmel kolm 
uut jalgrataste 
remondipunkti
Nõmmel ootab elanikke nüüd 
kolm uut remondi- ja hooldus-
punkti, kus saab kasutada 
tööriistu ning rattapumpa.

Need paigaldas Metallitu-
ba OÜ ning maksma läksid 
kolm jaama 3150 eurot. Uued 
remondipunktid asuvad Kurni 
tänava krundil T1, Tähe täna-
va maatükil T4 ja Pärnade 
puiesteel.
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TEATED DETAILPLANEERINGUTEST

Laikmaa tn 11 // Tartu mnt 1 kinnistu 
detailplaneeringu avalik väljapanek
Tallinna Kesklinna Valitsus ning Tallinna 
Linnaplaneerimise Amet avalikustavad 
ajavahemikul 25.10.-23.11.2021 Tallinna 
Linnavolikogu 09.09.2021 otsusega nr 
104 vastu võetud a 0,85 ha suuruse 
maa-ala kohta koostatud A. Laikmaa tn 
11 // Tartu mnt 1 kinnistu detailplaneerin-
gu (Peep Moorasti töö nr 4-15).
Detailplaneering on koostatud eesmärgil 
moodustada ühiskondlike ehitiste maa 
sihtotstarbega A. Laikmaa tn 11 // Tartu 
mnt 1 kinnistust üks vähemalt 85% äri-
maa ja kuni 15% elamumaa sihtotstarbe-
ga krunt, millele määrata ehitusõigus ku-
ni 30 maapealse ja kuni 2 maa-aluse kor-
rusega äri- ja eluruumidega kõrghoone 
ehitamiseks ning üks vähemalt 85% äri-
maa ja kuni 15% elamumaa või 50% äri-
maa ja 50% elamumaa sihtotstarbega 
krunt, mis on võimalik liita A. Laikmaa tn 
11 // Tartu mnt 1 või Kivisilla tn 4 // Tartu 
mnt 7 kinnistuga ning määrata kruntide 
kasutamise tingimused ja liikluskorral-
dus.
Enne detailplaneeringu kehtestamist 
sõlmitakse tasuline üleehitusservituudi 
leping  A. Laikmaa tn 11 // Tartu mnt 1 
kinnistu omanikuga Ants Laikmaa täna-
va ja Gonsiori tänav T3 kinnistutele ning 
detailplaneeringus krundile positsioon 1 
planeeritud kergliikluse ala ja haljasala 
avaliku kasutuse tagamiseks tasuta ja 
tähtajatu isikliku kasutusõiguse seadmi-
se võlaõiguslik leping.
Detailplaneeringu materjalidega saab 

25.10.-23.11.2021 tutvuda tööpäeviti Tal-
linna Kesklinna Valitsuses, asukohaga 
Nunne tn 18. Samuti Tallinna planeerin-
gute registris veebiaadressil https://tpr.
tallinn.ee/ (detailplaneering nr 
DP042070). Avaliku väljapaneku jooksul 
on igal isikul õigus avaldada detailpla-
neeringu kohta arvamust.

Järvevana tee 5 kinnistu, Järvevana 
tee 5a kinnistu ja lähiala detailplanee-
ringu avalik väljapanek
Tallinna Kesklinna Valitsus ning Tallinna 
Linnaplaneerimise Amet avalikustavad 
ajavahemikul 11.10.-09.11.2021 Tallinna 
Linnavolikogu 09.09.2021 otsusega nr 
100 vastu võetud 1,14 ha suuruse maa-
ala kohta koostatud Järvevana tee 5 kin-
nistu, Järvevana tee 5a kinnistu ja lähiala 
detailplaneeringu (Ruum ja Maastik OÜ 
töö nr 02/15).
Detailplaneering on koostatud eesmär-
gil: 1) kavandada kinnistute piiride muut-
mise teel üks ärimaa sihtotstarbega, üks 
tootmismaa sihtotstarbega, üks üldka-
sutatava maa sihtotstarbega ja üks 
transpordimaa sihtotstarbega krunt; 2) 
määrata ehitusõigus ärimaa sihtotstar-
bega krundil oleva 6-korruselise ärihoo-
ne rekonstrueerimiseks ja laiendamiseks 
kuni 12 maapealse ja ühe maa-aluse kor-
rusega osaga, mille kõrgus maapinnast 
on kuni 40 m ning 3 maapealse ja 2 maa-
aluse korrusega parkimismajaga, toot-
mismaa sihtotstarbega krundile 1-korru-
selise alajaama ehitamiseks, üldkasuta-
tava maa sihtotstarbega krundile halja-

sala rajamiseks, transpordimaa sihtots-
tarbega krundile teede rajamiseks ja 
korrastamiseks; 3) määrata kõigi krunti-
de kasutamise tingimused.
Detailplaneering sisaldab ettepanekut 
muuta planeeritud ala Tallinna Linnavoli-
kogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 
kehtestatud Tallinna üldplaneeringu ko-
hane maakasutuse juhtotstarve eriots-
tarbeline ala planeeritava ala ulatuses 
ettevõtluse segahoonestusalaks. Ette-
võtluse segahoonestusalal võib paikne-
da igasugune ettevõtlus, v.a ulatuslikku 
sanitaartsooni vajav tootmine. Alal võib 
paikneda ka üksikuid elamuid ja asutusi. 
Avalikult kasutatava sõidu- ja kergliiklus-
teede, tänavavalgustuse ja üldkasutata-
va haljastuse valmisehitamine tagatakse 
vastavalt Tallinna linna ja detailplanee-
ringust huvitatud isiku vahel sõlmitud 
halduslepingule.
Detailplaneeringu materjalidega saab 
11.10.-09.11.2021 tutvuda tööpäeviti Tal-
linna Kesklinna Valitsuses (Nunne tn 18). 
Samuti Tallinna planeeringute registris 
veebiaadressil https://tpr.tallinn.ee/ (de-
tailplaneering nr DP041120). Avaliku väl-
japaneku jooksul on igal isikul õigus aval-
dada detailplaneeringu kohta arvamust.

Pirita Linnaosa Valitsus korraldab 
Naistepuna tee 2 projekteerimistingi-
muste  eelnõu    avaliku väljapaneku.
Projekteerimistingimuste eelnõuga  saab 
tutvuda    18.oktoobrist kuni 1.novembrini 
2021 Pirita Linnaosa Valitsuses Kloostri 
tee 6 toas 128, tööpäevadel.

Võimalusel palume tutvuda materjalide-
ga elektroonilisel teel. Huvitatud isikuil 
on samal ajavahemikul võimalik  ka kirja-
likke ettepanekuid ja vastuväiteid esita-
da. Kui nimetatud tähtaja jooksul ettepa-
nekuid või vastuväiteid ei esitata, soovib 
haldusorgan asja arutada ilma avalikku 
istungit läbi viimata.
Naistepuna tee 2  kinnistu on elamumaa 
sihtotstarbega, pindala on 2446 m² ning 
kinnistul asub garaaž, mis lammutatakse.
Naistepuna tee 2  paikneb Pärnamäe tee 
27 ja Kassikäpa tee 1 kinnistute detail-
planeeringu alas, milles kavandati kinnis-
tule ehitusõigus üksikelamu ja abihoone 
püstitamiseks ehitisealuse pindalaga ku-
ni 365 m² ja maapealse suletud bruto-
pinnaga kuni 365 m² ning määrati hoo-
nestusala. Kahekorruselise üksikelamu 
kõrguseks kavandati kuni 9m ja  katuse-
kaldeks 30 kuni 45 kraadi ning krundi ti-
heduseks 0,15. Taotluse kohaselt soovi-
takse kinnistule püstitada üksikelamu,  
suurendada ja  nihutada detailplaneerin-
gus määratud hoonestusala ning täp-
sustada detailplaneeringus käsitletud 
arhitektuurilisi, ehituslikke ja kujunduslik-
ke tingimusi, kavandades maa-alune 
korrus ning lamekatus. Projekteerimis-
tingimuste taotluse ja eelnõu materjali-
dega saab tutvuda Tallinna planeeringu-
te registris aadressil https://tpr.tallinn.
ee/DetailPlanning/Details/DP020910     
Pärnamäe tee 27 ja Kassikäpa tee 1 kin-
nistute  detailplaneering (dokumentide 
nägemiseks peab ID kaardiga sisse logi-
ma).

Pirita Linnaosa Valitsus korraldab Mä-
he - Kaasiku tee 24 projekteerimistin-
gimuste  eelnõu    avaliku väljapaneku.
Projekteerimistingimuste eelnõuga  saab 
tutvuda    11. – 25. oktoobrini 2021 Pirita 
Linnaosa Valitsuses Kloostri tee 6 toas 
128, tööpäevadel.
Võimalusel palume tutvuda materjalide-
ga elektroonilisel teel. Huvitatud isikuil 
on samal ajavahemikul võimalik  ka kirja-
likke ettepanekuid ja vastuväiteid esita-
da. Kui nimetatud tähtaja jooksul ettepa-
nekuid või vastuväiteid ei esitata, soovib 
haldusorgan asja arutada ilma avalikku 
istungit läbi viimata.
Mähe  - Kaasiku tee 24 kinnistu on elamu-
maa sihtotstarbega, pindala on 1187m² 
ning kinnistul paikneb üksikelamu.
Mähe - Kaasiku tee 24  paikneb Meriväl-
ja tee 76 kinnistu detailplaneeringu alas, 
milles kavandati kinnistule ehitusõigus 
üksikelamu püstitamiseks ehitisealuse 
pindalaga kuni 238 m² ja suletud bruto-
pinnaga kuni 476 m² ning määrati hoo-
nestusala. Taotluse kohaselt soovitakse 
laiendada  Mähe - Kaasiku tee 24 kinnis-
tul paiknevat üksikelamut ning suuren-
dada ja nihutada detailplaneeringus 
määratud hoonestusala ning täpsustada 
krundijaotust.    Projekteerimistingimuste 
taotluse ja eelnõu materjalidega saab 
tutvuda Tallinna planeeringute  registris 
aadressil https://tpr.tallinn.ee/Detail-
Planning/Details/DP002430 Merivälja 
tee 76 kinnistu detailplaneering (doku-
mentide nägemiseks peab ID kaardiga 
sisse logima).

www.pealinn.ee
VÄRSKEID UUDISEID
LOE IGA PÄEV
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Laenuta ka  
digiraamatuid!
Keskraamatukogu kutsub kõiki raama-
tusõpru kasutama oma e-raamatuko-
gusid ELLU, OverDrive ja Naxos, kus 
saab lugemisvara ja muusikat laenata 
tasuta endale sobival ajal. E-raamatu-
kogust ELLU leiab eestikeelsed e-raa-
matud ning OverDrive’i e-raamatuko-
gust saab laenata inglis-, vene-, saksa- 
ja soomekeelseid e-raamatuid ja au-
dioraamatuid, samuti paljudes keeltes 
e-ajakirju. Naxose andmebaasides on 
kuulamiseks klassikaline ja džässmuu-
sika, kuid leiab ka filmi- ja maailma-
muusikat. E-raamatukogude kasuta-
miseks on vaja kehtivat keskraamatu-
kogu lugejakaarti, kuid eraldi kontosid 
ei ole vaja luua. Raamatukogu lugejaks 
saab registreerida veebi teel. Rohkem 
infot www.keskraamatukogu.ee.
 

Ida-Tallinna  
Keskhaigla avas  
Covidi osakonna 
Ida-Tallinna Keskhaigla avas taas Co-
vid-19 patsientide ravile spetsialiseeru-
nud osakonna. Seal on 29 voodikohta, 
neist viis teise astme intensiivravi voo-
dikohad. Varasemast ajast on haiglas 
olemas juba kaks kolmanda astme in-
tensiivravi kohta. Uus osakond avatak-
se Ravi tänaval sisehaiguste osakonna 
pinnal. Avatav osakond on valmis öö-
päev läbi haigeid vastu võtma, nakkus-
ohtu silmas pidades on Covid-haigete 
teekond haiglas hoolikalt paika pan-
dud. Piiratud on plaaniline ravi siseeri-
aladel nagu kardioloogia, neuroloogia 
ja gastroenteroloogia, muu plaaniline 
ravi jätkub seni võimaluste piires. 

BOTAANIKAAED  
KUTSUB LAPSI  
LOODUSRINGI
29. septembril alustab uut hooaega kevadeni 
vältav botaanikaaia populaarne loodusring, 
kuhu on oodatud loodushuvilised 2.-5. klassi 
lapsed. Huviring "Looduslaps" toimub kolma-
päeviti kl 16-17.30 botaanikaaia loodusmajas. 
Huviringi tasu lapse kohta on 10 eurot kuus. 
Registreerimine aadressil https://bit.ly/Loo-
duslaps

Minu  
TALLINN

Meie kortermajas  
tunnen ma kõiki  
elanikke

Skulptor Tiiu Kirsipuu
 
Paraku kõik ei saa linnades elada! Ja mida rohkem on 
inimesi linnas, seda raskem linnale. Kuid Tallinn on 
maailma mastaabis suuruselt üsna paras. Seega lin-
narahva kasvunumbrid mind pigem rõõmustavad. Pä-
ris huvitav oleks lugeda statistikat, palju on juurdetul-
nute seas Eesti inimesi ja palju muulasi. Olen samas 
üpris kindel, et noorte perede maale asumine on sa-
muti hea. Pealegi pole tagasitee ära lõigatud – kui 
aastate pärast vajadused muutuvad, tullakse linna 
tagasi. Suhtlemist ei pruugi kumbki asukoht ras-
kendada või hõlbustada. Sõltub, kas inimene elab 
kaugel metsakülas üksikus talus või linnas eralda-
tuna suures kortermajas. Oleneb ju, mis inimesed 
ühte majja kokku satuvad. Üksindust võib tunda 
mõlemal pool. Meie kesklinna väikeses üheksa kor-
teriga majas tunnen ma küll kõiki elanikke, eriti hästi 
põlisasukaid. 

• Värske kogumiku "Tallinn arvudes" järgi on tallinlaste arv pidevalt kasvanud juba üle 20 aasta. Samas elab üle 
43% inimestest üksi. Pealinn uuris, kas linna kolimine muudab inimeste suhtlemise kergemaks või raskemaks.

PARMAS: Suurem rahvaarv toob 
artistidele publikut ja kireva kultuurielu

Maal on inimesi  
vähem, kuid  
suhtlemine tihedam

Helilooja Olav Ehala

Eks see, et paljud elavad ük-
sinda, on nende valik. Või-
malusi suhelda ja kedagi lei-
da on ju kõigil olemas, suht-
lemine oleneb ka inimes-
test. Aga eks maal ole suht-
luskond väiksem, aga 
suhtlemine ise jälle tihedam. 
Mina elan küll omaette majas, 
aga räägitakse, et suurtes korter-
majades eriti ei suhelda. Mina suht-
len küll oma lähemate majade elanikega, 
ühe sama tänava perega oleme ka tihe-

damas kontaktis. Tõsi on see ka, et ega 
eestlased ei kipu ka avalikes kohtades 
väga üksteisega suhtlema. Ameerikas 

istub keegi baaris kõrvalpuki 
peale, ütleb sulle tere 

ja tutvustab end ja 
jutt läheb kohe 

lahti. Tallinn 
kasvab selle-
pärast, et siin 
on rohkem 
töökohti kui 
mujal Eestis ja 
elu on ka pa-

rem. Aga samas 
on ka noori, kes 

kolivad linnast ära 
maale. Igasugust liiku-

mist on.

Kultuurielu mitme-
kesistub ja üritused 
saavad publikut 

Jazziliidu tegevjuht Elo-Liis Parmas
 
Tallinna elanike arvu suurenemine on 
niikaua, kuni elamisruumi ja töökohti 
jagub, pigem hea. Linna kultuurielu 
mitmekesistub ja üritustele tuleb 
publikut juurde. Kui aga maalt ära 
tullakse, on sellest kahju. Maaelu 
elavdamine on samuti oluline. 
Nüüd, kui me elame interneti-
ajastul, pole uute huvitavamate 
tutvuste loomise või töö leidmise 
eesmärgiga mõtet kodukohast 
ära tulla. Üksteisega saab tutvuda 
ka interneti kaudu, suhelda kirja teel 
ja videokõnede vahendusel. Hingesu-

gulasi saab leida nii maal kui ka linnas 
elades. Elukoha valik on lihtsam, sest 
nüüd saab üha rohkem tegeleda ka 
kaugtööga. Kui on võimalik kodukon-
toris töötada, saab elada seal, kus hing 
ihaldab ja rahakott lubab.

Tallinna ja Helsingi 
ühislinn sünnib  
varem või hiljem

Zooloog Mati Kaal

Loomaökoloogina väi-
dan ma seda, et uusi 
elualasid igas populat-
sioonis vallutavad kõige-
pealt noored isased isen-
did. Ja nemad ongi ena-
masti üksikud senikaua, kuni 
midagi ei juhtu. Kõik need töörän-
ded hakkavad ka meil pihta noortest 
meestest. Ja teises otsas lõpevad eaka-
mate daamidega, kes ka mitmel põhjusel 
jäävad üksi. Need ongi tõenäoliselt kaks 
suuremat üksikute rühma. Koroonaaeg 
muidugi on ka suhtlemise piiramisel üks 
tegur. Tallinn kasvab kogu aeg, aga kit-

saks ta siiski ei jää. Varem või hiljem on 
olukord nagu Helsingis ja Stockholmis, 
et sisuliselt on lähiümbrus linna osaks 

saanud. Peame hakkama ümber-
kaudsete valdadega koos ühi-

selt asju ajama hakkama ning 
ühte sammu astuma. Esi-
mene on muidugi ühis-
transpordi võrk, mis peab 
olema linnal lähivaldadega 
üks. Olen üsna veendunud, 

et asi areneb veelgi edasi ja 
Talsingi ehk ühislinn Helsingi-

ga sünnib varem või hiljem. Üks 
Eesti probleem on kogu aeg olnud 

see, et me püüame omavahel konkuree-
rida selle asemel, et seljad kokku panna 
ja suurematele vastu minna. Nii väikese 
kogukonna puhul nagu meie oleme, on 
ainuke edu võti ühine tegevus, mitte ük-
sindus. Aga see on eestlaste jaoks kõige 
raskem.

Kuna selgus, et šimpansidel on 
hambakivi, õpetatakse neid harja-
ga hambaid pesema.

Loomakliiniku ülemarst dr Aleksandr 
Semjonov ja tema kolleegid tegid Tal-
linna loomaaias  šimpansitele Bettyle ja 
Quincyle põhjaliku terviseuuringu.  Uu-
ringu läbiviimiseks saabus Belgiast Ees-
tisse ka šimpansite ja gorillade südame-
te uurimises suurte kogemustega  veteri-
naarkardioloog dr Laurent Locquet. Sü-
dameprobleemid esinevad inimahvidel 
sageli nii looduses kui ka loomaaedades 
ning nende varajane diagnostika ja õige-
aegne ravi on olulised looma täisväär-
tusliku elu jaoks. Dr Locquet tuvastas, 
et mõlemal šimpansil on südameklappi-

des väga kerged struktuur-
sed muutused, mis ei va-
ja hetkel ravi. 

Veterinaaranestesio-
loog hoolitses, et pat-
siendid oleks uuringu 
ajal tuimestatud. Šim-
pansid on inimese lähi-
mad sugulased, seetõttu 
olid uuringusse kaasatud ka 
Põhja-Eesti Regionaalhaigla ra-
dioloogid dr Andrei Šamarin ja dr Jelena 
Gavrilkina. Arstid tegid põhjaliku kõhu-
õõne ultraheliuuringu, mille käigus tu-
vastati Bettyl kasvajalaadne moodustis 
emakas. Betty terviseseisund jääb jälgi-
misele ja sümptomite ilmnemisel tehak-
se korduvuuring või vajadusel ka kirur-

giline ravi. Tõsisemaid häda-
sid Bettyl ega Quincyl ei lei-
tud – meie šimpansite ter-
vis on hea. 

Selgus aga, et mõle-
mal šimpansil on problee-
me hammastega, mille tõt-

tu ootab neid ühel hetkel ka 
hambaarsti põhjalik ülevaatus 

ja hammaste puhastamine ham-
bakivist. Vahepeal aga õpetatakse 

šimpanse hambaid harjaga puhastama.
Inimahvid, sh šimpansid on vas-

tuvõtlikud koroonaviirusele, seetõttu 
vaktsineeriti ka Bettyt ja Quincyt ter-
viseuuringu käigus Pfizeri vaktsiiniga. 
Inimeste ohutuse jaoks ülevaatuse ajal 
oli kohal Tartu kiirabimeeskond eesot-

sas juht dr Veronika Reinhardiga, kes 
oli igal hetkel valmis komplikatsioo-
nide tekkimise korral sekkuma. Õn-
neks möödus uuring komplikatsioo-
nideta ja kiirabi meeskond oli toeta-
vaks taustajõuks protseduure läbi vii-
nud loomaarstidele. 

Uuringu tegid koostöös Eesti maa-
ülikool, Põhja-Eesti regionaalhaigla ja 
Tartu ülikooli kliinikum ja veterinaar-
kardioloog Belgiast. "Need terviseuurin-
gud on järjekordne hea näide, et koos-
töö annab alati suurepäraseid tulemu-
si loomade ja looduse eest hoolitsemi-
sel," sõnas loomaaia direktor Tiit Maran.

Terviseuuringut kajastab lähemalt 
ka ETV loodussaade "Osoon" täna 
kell 20.30.

Loomaaia šimpansidki said koroona vastu kaitsesüsti

Loe Pealinna  
veebis:   
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661 6616

Vene muuseumis  
on avatud eksperi-
mentaalnäitus 
Tallinna vene muuseumis avati ekspe-
rimentaalnäitus "Muuseumi laboratoo-
rium", mis suunab külastajaid mõtlema 
identiteetide paljususele, kodu- ja kuu-
luvustundele, nende rollile ja kohale 
ühiskonnas ning selle muutumisele 
ajas, jutustades inimestest ja argielust. 
Näitus koosneb kolmest osast, millest 
kaks on valmis ja kolmas veel valmi-
mas, nagu ühele laboratooriumile 
omane. Seega sünnib näitus järk-jär-
gult, alustades isiklikest lugudest, mil-
lele lisandub ajalooline pilt ja järgneb 
kaasaegse kunsti vaatenurk.


